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Suġġett: Petizzjoni 0756/2012, imressqa minn M.U., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
trattament inugwali ta’ installazzjonijiet żgħar tal-enerġija solari fl-Unjoni 
Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li installazzjoni żgħira tal-enerġija solari (sa 600 Wp) hija irħas fil-
Pajjiżi l-Baxxi milli fil-Ġermanja, fejn l-ispeċifikazzjonijiet għall-apparat meħtieġ u l-
konnessjoni mal-grilja minn espert akkreditat huma stabbiliti bil-liġi, li jżidu ħafna l-ispejjeż. 
Huwa jsostni li, peress li ma hemmx differenza bejn il-grilji Olandiżi u Ġermaniżi, 
m’għandux ikun hemm differenza bejn ir-rekwiżiti ta’ konnessjoni fiż-żewġ pajjiżi. Il-
petizzjonant, li huwa mħasseb dwar l-ambjent, iqis ir-rekwiżiti tekniċi Ġermaniżi bħala 
diskriminazzjoni kontrieh u qed ifittex l-introduzzjoni ta’ regoli uniformi li jirregolaw 
installazzjonijiet żgħar tal-enerġija solari fl-UE. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013

Id-Direttiva 2009/28/KE tistabbilixxi qafas ġenerali biex jippromwovi l-użu ta’ sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli, inklużi miri nazzjonali għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum 
sħiħ finali tal-enerġija. Bħala parti mill-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali għall-Enerġija 
Rinnovabbli tagħha, il-Ġermanja indikat li għandha l-intenzjoni li twettaq parti sostanzjali 
mill-mira nazzjonali tagħha billi żżid is-sehem tal-elettriku ġġenerat mill-enerġija solari, bil-
għan li tilħaq livell totali ta’ kapaċità installata ta’ 52 GW fl-2020. Barra minn hekk, jista’ 
jingħad ukoll li, grazzi għall-iżvilupp ta’ qafas regolatorju u ta’ appoġġ pożittiv, l-iżvilupp fil-
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kapaċità installata għall-elettriku fotovoltajku fil-Ġermanja, sa issa qabeż il-perkors tat-
tkabbir previst, u total ta’ 17 GW kien diġà installat fl-20101.
Barra mill-miri obbligatorji, id-Direttiva fiha wkoll numru ta' regoli li jikkonċernaw proċeduri 
amministrattivi u ta’ aċċess għall-grilji li l-Istati Membri jridu jirrispettaw fit-tfassil tar-regoli 
nazzjonali tagħhom applikabbli għall-produtturi tal-enerġija rinnovabbli. Inġenerali, il-
proċeduri li jridu jkunu applikati, iridu jkunu proporzjonati u meħtieġa u l-produtturi tal-
enerġija rinnovabbli ma jridux ikunu ddiskriminati meta mqabbla ma’ kompetituri oħrajn. 
Il-petizzjonant jilmenta dwar ir-regoli għall-konnessjoni tal-pannelli solari mal-grilja ta’ 
vultaġġ baxx fil-Ġermanja, li huma aktar ħorox milli f’xi pajjiżi ġirien, bħall-Pajjiżi l-Baxxi. 
Il-konnessjoni anke ta’ installazzjonijiet żgħar ħafna, taħt is-600W, permezz ta’ plakka 
normali hija suġġetta għal aktar kundizzjonijiet fil-Ġermanja, u huwa jsostni li minħabba 
f’hekk, dan l-investiment ma jibqax aktar ekonomiku. Dan jikkonċerna, b’mod partikolari, ir-
rekwiżiti li tinforma lill-operatur tan-netwerk bil-konnessjoni ta’ apparat ta’ ġenerazzjoni 
ġdid, ir-rekwiżit li l-konnessjoni ssir minn espert tekniku, kif ukoll xi rekwiżiti addizzjonali 
dwar il-hardware elettriku, l-aktar sabiex jiġi evitat islanding mhux intenzjonat. Il-
Kummissjoni tinnota li r-rekwiżiti imposti fil-Ġermanja huma l-aktar relatati ma’ tħassib dwar 
is-saħħa u s-sigurtà kif ukoll, sa ċertu punt, biex jiżguraw il-funzjonament tal-grilja.

Konklużjoni

Fin-nuqqas ta’ regoli armonizzati li jirregolaw il-kundizzjonijiet għall-konnessjoni tal-
installazzjonijiet tal-ġenerazzjoni solari fuq skala żgħira li tirreferi għalihom il-petizzjoni2, 
huwa leġittimu li l-Istati Membri jistabbilixxu r-regoli proprji tagħhom li jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-aspetti tas-saħħa u tas-sigurtà, sakemm dawn ikunu applikati skont il-
prinċipji tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli msemmija hawn fuq u l-liġi tal-UE 
inġenerali. Attwalment, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda indikazzjoni li r-regoli applikati 
fil-Ġermanja jistgħu jkunu sproporzjonati jew diskriminatorji b’mod ċar, anke fil-kuntest tal-
progress ġenerali fl-iżvilupp tal-ġenerazzjoni elettrika minn enerġija solari fil-Ġermanja sa 
issa.

                                               
1 Cf. Ir-Rapport ta’ Progress tal-Ġermanja fuq http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Jista’ jiġi nnutat li l-Kodiċi tan-Netwerk għar-Rekwiżiti dwar il-Konnessjoni tal-Grilja Applikabbli għall-
Ġeneraturi kollha mfassla min-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Elettriku, 
ikopri biss installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni ’l fuq minn 800 W. Barra minn hekk, il-Kodiċi xorta jħalli għall-
operaturi individwali, l-elaborazzjoni ta’ regoli ddettaljati b’mod partikolari fir-rigward tal-aspetti tas-saħħa u 
tas-sigurtà, cf. https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-generators.


