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Ġermaniża, dwar l-ispejjeż tat-trasport tal-elettriku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iħoss li mhux sew li l-ispejjeż tat-trasport tal-elettriku fuq distanzi twal kif 
ukoll l-ispejjeż għat-telf tal-enerġija matul it-trasport jiġu ċċarġjati lill-utenti aħħarin u lill-
fornituri ż-żgħar tal-enerġija. Huwa jemmen ukoll li hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-
suq tal-enerġija peress li ċerti tipi ta’ enerġija huma ssussidjati (l-enerġija nukleari), filwaqt li 
impriżi żgħar li jipproduċu l-enerġija b’mod sostenibbli jridu jkopru l-ispejjeż kollha huma 
stess u jridu jħallsu għas-sussidji tal-fornituri kbar tal-enerġija.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-30 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-30 ta’ Mejju 2012.

Il-petizzjoni tirreferi għat-trasport tal-elettriku minn impjanti tal-enerġija mbegħda (bħala 
eżempju l-petizzjonant jirreferi għall-enerġija solari mis-Sahara) permezz tan-netwerks tal-UE 
u titlob għal soluzzjoni pan-Ewropea għal ftit mill-kwistjonijiet imqajma. B’mod partikolari 
hemm kritika li l-ispejjeż huma allokati abbażi ta’ telf tas-sistema ta’ trasmissjoni għall-
konsumaturi.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

It-tielet Pakket tas-Suq Intern tal-Enerġija huwa l-bażi għall-ħolqien ta’ qafas regolatorju li 
huwa aktar koordinat fuq livell Ewropew. B’mod partikolari, ir-Regolament Nru 714/2009 
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KE jistipula proċedura għall-adozzjoni ta’ regoli komuni fl-Ewropa kollha għal għadd ta' 
żoni. Linji gwida ta’ qafas u kodiċi ta’ netwerk jistgħu jipprovdu regoli għal pereżempju 
Strutturi tariffarji għat-trasmissjoni armonizzati jew għal skambju ta’ enerġija li tibbilanċja. 
Dawn għadhom regolati b’mod differenti fl-Istati Membri tal-UE. Armonizzazzjoni akbar fuq 
dawn il-kwistjonijiet hija appoġġjata mill-Kummissjoni Ewropea.

L-Ewropea se taffaċċja sfidi enormi fid-deċennji li ġejjin fir-rigward  tal-iżvilupp ta’ 
infrastruttura tal-enerġija li tippermetti s-sigurtà ta’ provvista, l-integrazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli u l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ effiċjenza tal-enerġija. L-ippjanar u l-
integrazzjoni tan-netwerk Ewropew jippermettu l-iffrankar tal-ispejjeż. Jekk pereżempju l-
bini ta’ netwerk integrat barra mill-kosta fil-Baħar tat-Tramuntana jkun suċċess, 20% tal-
ispiża tal-espansjoni tan-netwerk nazzjonali tista’ tiġi evitata.

It-trasport tal-elettriku minn pajjiżi terzi f’distanzi twal iwassal għal telf, li madankollu jista’ 
jitnaqqas b’mod konsiderevoli permezz tal-użu ta’ ċerti teknoloġiji bħat-trasmissjoni ta’ 
Kurrent Dirett b’Vultaġġ Għoli (HVDC). Il-ġenerazzjoni tal-elettriku fi stazzjonijiet tal-
enerġija solari tal-Afrika ta’ Fuq tista’ fuq perjodu medju ssir ekonomikament vijabbli, 
minkejja t-telf tat-trasmissjoni li jifdal, peress li dan jiġi kkumpensat mill-intensità ta’ 
radjazzjoni ogħla b’mod sinifikanti fir-reġjun. L-“awtostradi tal-elettriku” moderni għalhekk 
se jippermettulna li nagħmlu użu aktar ekonomiku tal-potenzjal li l-Ewropa u l-pajjiżi ġirien 
tagħha għandhom fir-rigward ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli (eż. ir-riħ tal-Baħar tat-
Tramuntana, ix-xemx tal-pajjiżi tal-Mediterran). L-investimenti korrispondenti fl-Ewropa 
huma, barra minn hekk, meħtieġa xorta waħda fid-dawl ta’ aktar integrazzjoni tas-swieq tal-
elettriku Ewropej biex tkun żgurata provvista sigura u affidabbli għall-klijenti. L-ispejjeż 
żejda għall-konsumatur huma baxxi. L-ispiża tan-netwerk tat-trasmissjoni u d-distribuzzjoni 
tammonta għal madwar 25% tal-kont tal-elettriku totali fil-Ġermanja, filwaqt li n-netwerk ta’ 
trasmissjoni stess hu anqas minn 10% tal-ispejjeż tal-elettriku totali.

It-tariffi tat-trasmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom jiġu determinati mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, fil-Ġermanja l-Bundesnetzagentur (l-Aġenzija tan-Netwerk Federali). 
Dawn it-tariffi għandhom ikunu nondiskriminatorji u trasparenti, jeħtieġ li jikkunsidraw is-
sigurtà tan-netwerk u jirriflettu l-ispejjeż veri li jkunu involuti. Dan huwa minnu issa u se 
jibqa’ hekk fil-futur.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tappoġġja proġetti għall-espansjoni tal-infrastruttura fl-UE, kemm jekk għat-
trasport ta’ elettriku prodott fl-UE kif ukoll jekk importat minn barra l-UE, sakemm dawn 
jagħtu kontribut pożittiv lill-integrazzjoni tas-suq u s-sigurtà tal-provvista. Peress li l-utenti 
tan-netwerk għandhom ukoll vantaġġ dirett minn infrastruttura żviluppata sew u moderna, 
huwa normali għalihom li jikkofinanzjaw investimenti bħal dawn abbażi ta’ tariffi approvati 
mill-awtorità regolatorja.


