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B7-0000/2013

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-mikroġenerazzjoni – il-ġenerazzjoni tal-
elettriku u tas-sħana fuq skala żgħira

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli (2009/28/KE)1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Lejn suq intern tal-
enerġija effiċjenti" u d-dokumenti ta' ħidma li jakkumpanjawha (COM(2012)0663), 
SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Enerġija Rinnovabbli: 
attur ewlieni fis-suq Ewropew tal-enerġija" (COM(2012)0271),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija u l-implikazzjonijiet tagħha 
għall-ġenerazzjoni tas-sħana u tal-enerġija2,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva dwar l-ekodisinn u l-implikazzjonijiet tagħha għad-disinn ta' 
prodotti ekoloġiċi u stallazzjonijiet ta' sħana u enerġija kombinati (CHPs) mikro3,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-reviżjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (A7 (2010) 0485)4,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija bil-miktub lill-Kummissjoni dwar il-produzzjoni tal-
enerġija fuq skala żgħira ħafna (E-010355/2011)5,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija orali lill-Kummissjoni dwar il-mikroġenerazzjoni (OQ O-
2013-000031),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi d-dritt ta' aċċess għal biżżejjed enerġija għal livell ta' għajxien deċenti huwa dritt 
bażiku għal kulħadd;

B. billi l-Unjoni Ewropea qiegħda ssir dejjem aktar dipendenti fuq l-importazzjoni minn 
pajjiżi terzi għall-provvista tal-enerġija tagħha u għalhekk hemm bżonn bidla sabiex 
tassigura l-miri tagħha dwar il-klima, l-enerġija u t-tkabbir;

                                               
1 ĠU L 140 5.6.2009, p.16.
2 ĠU L 315 14.11.2012, p. 1.
3 ĠU L 285 31.10.2009, p.10.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0485.
5 ĠU C 168 E, 14.06.2012.
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C. billi l-użu tal-fjuwils fossili bħala sors ta' enerġija żied il-livelli ta' CO2 fl-atmosfera tagħna 
u b'hekk ikkontribwixxa għat-tibdil fil-klima globali; billi l-Unjoni Ewropea stabbiliet
miri għall-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli għall-2020 u fil-preżent qed taħdem fuq 
qafas ta' politiki dwar il-klima u l-enerġija għall-2030; billi fil-preżent ma teżistix 
strateġija speċifika dwar il-ġenerazzjoni tal-enerġija fuq skala żgħira (mikroġenerazzjoni) 
u d-dispożizzjonijiet rilevanti huma mferrxin 'l hawn u 'l hemm f'diversi inizjattivi 
leġiżlattivi u mhumiex;

D. billi l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea għandhom jagħtu eżempju ta' kif għandha tiġi 
indirizzata t-tranżizzjoni tal-enerġija, filwaqt li jqisu l-ħtieġa li jiġu involuti ċ-ċittadini 
Ewropej kollha, indipendentement mid-dħul finanzjarju u l-ġid tagħhom; billi l-enerġija 
fuq skala żgħira tgħin fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku, twassal għall-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda u tkabbir ekonomiku u tista' twassal għal mod ġdid ta' kif tiġi affrontata l-
kriżi finanzjarja;

E. billi l-ġenerazzjoni tal-enerġija fuq skala żgħira tirrappreżenta opportunità għall-familji 
b'persuna waħda, impriżi żgħar u ta' daqs medju kif ukoll komunitajiet biex isiru 
produtturi tal-enerġija;  billi l-konsumaturi jiksbu għarfien dwar modi effiċjenti ta' 
produzzjoni u konsum tal-enerġija; billi l-għoti ta' setgħa lill-konsumaturi biex jiġġeneraw 
l-elettriku u s-sħana tagħhom stess jista' jwassal għal soċjetà aktar sostenibbli u 
parteċipattiva; billi l-Komunikazzjoni dwar is-suq intern tal-enerġija tindirizza l-kwistjoni 
tal-għoti ta' setgħa lill-produtturi-konsumaturi, madankollu fis-suq għad hemm ħafna sfidi 
x'jiġu affrontati sabiex tissawwar soċjetà ta' produtturi-konsumaturi;

F. billi l-mikroġenerazzjoni tal-enerġija tista' wkoll tiżvolġi rwol f'livell globali;

G. billi l-inċentivi għall-ġenerazzjoni tal-enerġija u tas-sħana fuq skala żgħira jvarjaw ħafna 
bejn Stat Membru u ieħor; billi l-politiki tal-UE fil-parti l-kbira naqsu milli jindirizzaw il-
kwistjonijiet tal-ġenerazzjoni tal-enerġija fuq skala żgħira fl-Ewropa;

Introduzzjoni

1. Isostni li l-mikroġenerazzjoni jeħtieġ li tkun element fundamentali fil-ġenerazzjoni futura 
tal-enerġija jekk l-Ewropa trid tilħaq il-miri tagħha dwar l-enerġija rinnovabbli fit-tul;

2 Ifakkar li s-suċċess fl-adozzjoni tal-mikroġenerazzjoni jiddependi fuq ħafna fatturi 
differenti, bħal suq intern tal-enerġija Ewropew li jaħdem tajjeb kif ukoll politiki effikaċi 
li jinċentivaw il-mikroġenerazzjoni f'livell Ewropew, nazzjonali u lokali; 

3. Jirrimarka li l-faqar enerġetiku huwa problema li qed tikber; jenfasizza li l-iffaċilitar tal-
mikroġenerazzjoni jista' jagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex ikollhom aktar kontroll fuq l-
użu tagħhom tal-enerġija u jnaqqas il-faqar enerġetiku; jitlob li tingħata attenzjoni speċjali 
lill-inkwilini, li sikwit jiġu skoraġġati milli jagħmlu titjib relatat mal-effiċjenza jew milli 
jiġġeneraw l-enerġija tagħhom stess; 
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4. Jinnota l-importanza tal-promozzjoni tal-kooperattivi tal-enerġija rinnovabbli lokali sabiex 
tiżdied il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, titjieb l-aċċessibbiltà tal-enerġija rinnovabbli u 
jinħolqu l-investimenti finanzjarji;

5 Jinnota li ftit hemm informazzjoni disponibbli dwar il-kapaċità u l-potenzjal futur tal-
mikroġenerazzjoni fl-Ewropa; jemmen li b'għarfien aħjar il-mikroġenerazzjoni tkun tista' 
tiżvolġi rwol kruċjali fil-politika dwar il-klima, l-enerġija u l-industrija;

6 Jinnota li l-adozzjoni tal-mikroġenerazzjoni fuq skala kbira jkollha impatt sinifikanti fuq 
in-netwerks, u dan iwassal għal sfidi kbar għar-regolaturi u l-operaturi tan-netwerks 
f'livelli differenti;

Qafas regolatorju

7. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tfassal linji gwida għar-regolaturi u għall-operaturi 
tas-sistemi dwar kif jissimplifikaw il-piżijiet amministrattivi involuti fl-operazzjoni u l-
kollegament tal-unitajiet ta' mikroġenerazzjoni mal-grilja;

8. Jinnota li r-rwol tal-Operaturi tas-Sistema ta' Distribuzzjoni (DSOs) f'netwerk tal-enerġija 
aktar deċentralizzat qed jevolvi b'pass mgħaġġel u jeħtieġ kjarifika; jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea u lir-regolaturi nazzjonali jispeċifikaw dan ir-rwol u jinkoraġġixxu 
lid-DSOs jinvestu fis-sistema ta' distribuzzjoni, bil-għan li jtejbu l-effiċjenza globali tas-
sistema tal-enerġija;

9. Jemmen li hemm bżonn ta' azzjoni koordinata effikaċi fuq il-ġenerazzjoni tal-enerġija fuq 
skala żgħira fl-Ewropa bħala parti mill-ħolqien tas-suq intern tal-enerġija Ewropew;

10. Jinnota li Stati Membri differenti għandhom miri u strutturi differenti għad-
dispożizzjonijiet fiskali u legali tagħhom dwar il-mikroġenerazzjoni li jistgħu jfixklu l-
adozzjoni wiesgħa tal-mikroġenerazzjoni u jistieden lill-Kummissjoni taħdem flimkien 
mal-Istati Membri biex tidentifika u telimina dawn l-ostakli;

Infrastruttura, prodotti u standards

11. Jissuġġerixxi li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kejl tal-enerġija għandha tiġi riveduta biex 
tistandardizza u tiffaċilita l-attivitajiet "produttur-konsumatur" fuq il-grilja u tiffaċilita l-
ġestjoni tad-distribuzzjoni; jitlob li jkun possibbli li l-enerġija tiġi ttrasferita bejn produttur 
u konsumatur fuq skala żgħira wkoll, pereżempju f'viċinat jew kooperattiva;

12. Ifakkar li ġeneraturi fuq skala żgħira jinteraġixxu man-netwerk tad-distribuzzjoni b'modi 
differenti minn ġeneraturi fuq skala kbira u għalhekk għandhom jiġu ttrattati b'mod 
differenti fil-leġiżlazzjoni futura;

13. Huwa konxju li adozzjoni sinifikanti tal-mikroġenerazzjoni tista' twassal għal sfidi fil-
ġestjoni tan-netwerks tad-distribuzzjoni marbutin mat-tlaqqigħ tad-domanda mal-
provvista tal-enerġija; jistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw l-aċċess għall-grilja għall-
mikroġeneraturi filwaqt li jindirizzaw il-kwistjoni tal-ispejjeż tan-netwerk relatati mal-
produzzjoni tal-enerġija fuq skala żgħira u jżommu ġestjoni effiċjenti tan-netwerk;
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14. Jinnota li ntwera li proġetti ta' sjieda jgawdu livelli aħjar ta' aċċettazzjoni u għalhekk 
għandhom jiġu ffaċilitati; ifakkar li l-aggregaturi jistgħu jiżvolġu rwol importanti biex 
jiffaċilitaw dan, iżda r-rwol tagħhom s'issa ma kienx ċar fil-leġiżlazzjoni Ewropea;

15. Jirrimarka li kwalunkwe leġiżlazzjoni fil-qasam tal-mikroġenerazzjoni għandha tkun 
konformi mal-kodiċi tan-netwerk; jappella għal ġestjoni attiva tas-sistema ta' 
distribuzzjoni li teħtieġ kooperazzjoni qawwija bejn id-DSOs u l-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni (TSOs);

Azzjonijiet speċifiċi

16. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni komprensiva tal-kapaċità potenzjali għall-
mikroġenerazzjoni fl-Unjoni Ewropea u l-impatt potenzjali ta' adozzjoni tal-
mikroġenerazzjoni fuq skala kbira fuq is-suq intern tal-enerġija Ewropew;

17. Jirrikonoxxi l-importanza li l-Unjoni Ewropea tkun quddiem nett fil-politika dwar il-klima 
u l-enerġija u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni tinkludi strateġiji għall-ġenerazzjoni 
tal-elettriku u tas-sħana fuq skala żgħira fil-qafas tal-politika eżistenti, u b'hekk 
tirrikonoxxi l-importanza tagħha u tiffaċilita l-adozzjoni tagħha fl-Istati Membri;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-mikroġenerazzjoni fil-leġiżlazzjoni futura Ewropea 
dwar l-enerġija, b'mod partikolari fil-kuntest tal-pakkett futur dwar il-klima u l-enerġija 
għall-2030 tal-UE;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex, flimkien mal-Istati Membri, teżamina bir-reqqa l-
istrutturi tal-kostijiet eżistenti fin-netwerk tal-enerġija u tagħti gwida dwar modi kif jiġu 
ffaċilitati l-permessi, l-aċċess għall-grilja u l-operazzjoni tal-unitajiet ta' 
mikroġenerazzjoni; 


