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AVVIŻ GĦALL-MEMBRI

Petizzjoni 0319/2006 mressqa minn J.T. (Ġermaniż), dwar nuqqas ta’ konformità mad-
direttivi ta’ l-UE fuq il-promozzjoni tal-produzzjoni ta’ l-enerġija minn sorsi li jistgħu 
jiġġeddu u problemi ma’ awtoritajiet rigward l-aċċess għas-suq u r-riċerka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni huwa d-direttur maniġerjali ta’ diversi oqsma tar-riħ (wind farms) u 
intrapriżi mdaħħla fir-riċerka u l-iżvilupp ta’ enerġiji li jistgħu jiġġeddu. Huwa jilmenta dwar 
id-diffikultajiet u l-ostakli burokratiċi f’livell lokali u reġjonali fir-‘Rhineland-Palatinate’.
B’mod partikulari huwa jilmenta li l-awtoritajiet lokali u reġjonali m’humiex konformi mad-
Direttiva 2001/77/KE fuq il-promozzjoni ta' elettriku prodott minn sorsi ta' enerġija rinovabbli 
fis-suq intern ta' l-elettriku, li teħtieġ lill-Istati Membri jew il-korpi li huma jinnominaw biex 
inaqqsu l-ostakli regolatorji u mhux-regolatorji għaż-żieda fil-produzzjoni ta’ l-elettriku minn 
sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu u biex jagħmlu l-proċeduri aktar effiċjenti jew aktar mgħaġġla 
fil-livell amministrattiv adattat. Huwa jilmenta li l-approvazzjoni ta’ prototip ta’ proġett l-
ewwel iddewwem u mbagħad kien irrifjutat, u mbagħad huwa appella permezz ta’ tliet qrati u 
fl-aħħar rebaħ il-każ. Barra minn hekk huwa jikklejmja li huwa impossibbli fil-prinċipju 
għall-intrapriżi privati li jwettqu r-riċerka u l-iżvilupp fuq it-teknoloġija ta’ l-enerġija 
applikata u l-bini ta’ installazzjonijiet ta’ l-enerġija minħabba l-mod kif l-awtoritajiet 
jinterpretaw il-liġi. Punt ieħor ta’ kritika hija dik li min ressaq il-petizzjoni jqis bħala 
restrizzjoni u prevenzjoni fl-aċċess għas-suq mill-awtoritajiet.  Minħabba l-istejtus ta’ kważi-
monopolju ta’ RWE, il-kumpanija ta’ l-enerġija elettrika, partijiet terzi indipendenti 
m’għandhom kważi l-ebda ċans li joperaw installazzjonijiet ta’ l-enerġija li tista’ tiġġedded.

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fit-18 ta’ Settembru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).
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3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

L-isfond/l-Ilment.

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta dwar id-diffikultajiet u l-ostakli burokratiċi f’livell lokali u 
reġjonali fir-‘Rhineland-Palatinate’. B’mod partikolari huwa jallega li l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali m’humiex konformi mad-Direttiva 2001/77/KE1.

Huwa jilmenta li l-approvazzjoni ta’ prototip ta’ proġett l-ewwel iddewwem u mbagħad kien 
irrifjutat. Fl-aħħar dak li ressaq il-petizzjoni rebaħ il-każ fil-qorti. Huwa jikklejmja li huwa 
impossibbli għall-intrapriżi privati li jwettqu r-riċerka u l-iżvilupp fuq l-enerġija.

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta li l-istejtus ta’ kważi-monopolju ta’ RWE, il-kumpanija ta’ 
l-enerġija elettrika, huwa impediment għall-partijiet terzi biex joperaw installazzjonijiet ta’ l-
enerġija li tista’ tiġġedded.

Argumenti tal-Kummissjoni.

Id-Direttiva 2001/77/KE m’hijiex Direttiva dwar ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ enerġiji li jistgħu 
jiġġeddu imma leġiżlazzjoni Ewropea li tippromovi l-integrazzjoni ta’ l-enerġija elettrika li
tista’ tiġġedded (RES-E) fis-suq intern ta’ l-elettriku. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, id-
Direttiva 2001/77/KE m’hijiex il-qafas adattat biex jitqies jekk prototip ta’ enerġija li tista’ 
tiġġedded ikunx aċċettat jew le fi Stat Membru.

Il-Ġermanja hija waħda mis-seba’ pajjiżi fl-Ewropa li l-aktar li hemm possibbiltà li jilħqu l-
mira stabbilita skond id-Direttiva dwar l-enerġija elettrika li tista’ tiġġedded 2001/77/KE. 

Minn bidu ta’ sehem l-enerġija elettrika li tista’ tiġġedded ta’ 4.5% fl-1997, il-Ġermanja 
bħalissa għandha sehem ta’ 10.5% u hemm sinjali ċari li dan il-pajjiż se jilħaq il-mira 
nazzjonali tagħha fl-elettriku ta’ 12.5% sa l-2010.

B’din l-evoluzzjoni tas-sehem ta’ l-enerġija elettrika li tista’ tiġġedded (RES-E), jidher li 
huwa diffiċli li tqis li l-Ġermanja ma tissodisfax il-provvediment fid-Direttiva dwar l-enerġija 
elettrika li tista’ tiġġedded rigward l-ostakli amministrattivi taħt l-Artiklu 6. Tabilħaqq is-
servizzi tal-Kummissjoni m’għandhomx tagħrif għall-kuntrarju.

Bl-istess raġunar, l-għadd kbir ta’ installazzjonijiet ta’ enerġija li tista’ tiġġedded li bħalissa 
qed joperaw fil-Ġermanja jagħmilha diffiċli li tqis li l-istejtus ta’ RWE huwa impediment għal 
partijiet terzi li joperaw installazzjonijiet ta’ enerġija li tista’ tiġġedded.

Konklużjonijiet.

Fl-opinjoni tal-Kummissjoni id-dewmien jew ir-rifjut ta’ prototip ta’ proġett għal enerġiji li 
jistgħu jiġġeddu fil-Ġermanja ma jidhirx li huwa raġuni biex ikun allegat n-nuqqas ta’ 
konformità mad-Direttiva 2001/77/KE minn dan il-pajjiż.

  
1 Id-Direttiva 2001/77/KE fuq il-promozzjoni ta' elettriku prodott minn sorsi ta' enerġija rinovabbli fis-suq intern 
ta' l-elettriku, 27.10.2001, L 283/33.
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