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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar approċċ komprensiv Ewropew għall-ħżin tal-enerġija
(2019/2189(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 194 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-
Patt Ekoloġiku Ewropew (COM(2019)0640),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2018 
intitolata "Pjaneta Nadifa għal kulħadd – Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal 
ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima" (COM(2018)0773),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tad-9 ta' April 2019 dwar l-
Implimentazzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni Strateġika dwar il-Batteriji: Nibnu Katina tal-
Valur tal-Batteriji Strateġika fl-Ewropa (COM(2019)0176),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tad-9 ta' April 2019 dwar l-
implimentazzjoni u l-impatt fuq l-ambjent u l-funzjonament tas-suq intern tad-
Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 
dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u li tħassar id-
Direttiva 91/157/KEE (COM(2019)0166),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2019 dwar il-futur tas-
sistemi tal-enerġija fl-Unjoni tal-Enerġija maħsuba biex jiżguraw it-tranżizzjoni 
enerġetika u l-ilħuq tal-objettivi enerġetiċi u klimatiċi sal-2030 u lil hinn,

– wara li kkunsidra l-Inizjattiva tal-Idroġenu mnedija mill-Presidenza Awstrijaka tal-
Kunsill f'Linz fis-17 u t-18 ta' Settembru 2018,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/944 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Ġunju 2019 dwar regoli komuni għas-suq intern għall-elettriku u li temenda d-
Direttiva 2012/27/UE1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2019/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-5 ta' Ġunju 2019 dwar is-suq intern tal-elettriku2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' April 2013 dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-

1 ĠU L 158, 14.6.2019, p. 125. 
2 ĠU L 158, 14.6.2019, p. 54.
3 ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82.
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Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 713/2009, (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/20094,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/20105, li bħalissa qiegħed jiġi rivedut,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta' Ottubru 2003 li 
tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi 
u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE7,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma8,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa9,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew10,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-emerġenza 
klimatika u ambjentali11,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar it-tibdil fil-klima – 
viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u 
newtrali għall-klima f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi12,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-varar tal-
infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: wasal iż-żmien li naġixxu!13,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Frar 2018 dwar l-aċċelerazzjoni tal-
innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa14,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2016 intitolata "Lejn Disinn 
Ġdid tas-Suq tal-Enerġija"15,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2016 dwar Strateġija tal-UE 
dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ16,

4 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39.
5 ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129.
6 ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51.
7 ĠU L 266, 26.9.2006, p. 1
8 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
9 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
10 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
11 Testi adottati, P9_TA(2019)0078.
12 Testi adottati, P8_TA(2019)0217.
13 Testi adottati, P8_TA(2018)0438.
14 ĠU C 463, 21.12.2018, p. 10.
15 ĠU C 204, 13.6.2018, p. 23.
16 ĠU C 204, 13.6.2018, p. 35.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
(A9-0000/2020),

A. billi l-Parlament, il-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni approvaw l-objettiv tan-
newtralità f'termini ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra fl-UE sal-2050, f'konformità mal-
objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi;

B. billi t-tranżizzjoni għal ekonomija newtrali għall-klima tirrikjedi tranżizzjoni enerġetika 
lil hinn mill-fjuwils fossili lejn sistema bbażata fuq sorsi ta' enerġija rinnovabbli;

C. billi l-biċċa l-kbira ta' sorsi tal-elettriku rinnovabbli, bħall-enerġija mir-riħ u solari, 
huma intermittenti u varjabbli; billi l-integrazzjoni ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli 
varjabbli fis-sistema tal-elettriku tirrikjedi flessibbiltà akbar fir-rigward tal-provvista u 
d-domanda; 

1. Jistieden lill-Istati Membri jesploraw bis-sħiħ il-potenzjal ta' ħżin tal-enerġija tagħhom;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija komprensiva dwar il-ħżin tal-enerġija; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi task force li tkun tinvolvi lid-Direttorati 
Ġenerali rilevanti kollha biex tiġi żviluppata din l-istrateġija, inkluża analiżi 
komprensiva tal-marka tal-karbonju u ċ-ċiklu ta' ħajja tat-teknoloġiji ta' ħżin, filwaqt li 
jitqiesu tal-inqas l-estrazzjoni u/jew il-produzzjoni ta' materja prima, il-proċess tal-
manifattura, it-trasport u l-proċess ta' riċiklaġġ, fejn applikabbli; 

4. Jinnota li t-tranżizzjoni enerġetika lejn sistema bbażata fuq sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
tirrikjedi grilja elettrika żviluppata sew u teknoloġiji ta' ħżin avvanzati, ġenerazzjoni 
supplimentari u ġestjoni tad-domanda sabiex tiġi żgurata provvista tal-enerġija kostanti;

5. Jissottolinja li t-tranżizzjoni għal ekonomija newtrali għall-klima ma għandhiex tpoġġi 
f'periklu s-sigurtà tal-provvista; jenfasizza li provvista tal-enerġija affidabbli u t-
tranżizzjoni enerġetika għandhom jimxu id f'id;

6. Jiddispjaċih ħafna li l-proġetti infrastrutturali li huma kruċjali għat-tranżizzjoni 
enerġetika ħafna drabi jiffaċċjaw reżistenza qawwija fil-livell lokali; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri jinkoraġġixxu b'mod attiv l-appoġġ tal-pubbliku fil-livell lokali, pereżempju 
permezz ta' parteċipazzjoni pubblika bikrija;

Ostakoli regolatorji

7. Jindika li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri jirrikjedu li l-operaturi ta' faċilitajiet ta' ħżin 
iħallsu għat-tariffi tan-netwerk jew it-taxxi tal-enerġija darbtejn; huwa konvint li l-
abolizzjoni ta' dan il-piż iwassal biex jiġu implimentati aktar proġetti ta' ħżin tal-
enerġija; jistieden lill-Kummissjoni tipprojbixxi t-tassazzjoni doppja relatata mal-
proġetti ta' ħżin tal-enerġija fil-proposta li jmiss tagħha għal Direttiva riveduta dwar it-
Tassazzjoni fuq l-Enerġija; jistieden lill-Istati Membri jabolixxu kwalunkwe tip ta' 
tassazzjoni jew tariffa doppja b'rabta ma' proġetti ta' ħżin tal-enerġija;

8. Jitlob b'mod urġenti reviżjoni tar-Regolament TEN-E17 qabel l-adozzjoni tal-lista li 
jmiss ta' proġetti ta' interess komuni (PCI); jitlob li l-kriterji għall-għoti ta' status PCI 

17 Ir-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2013 dwar linji gwida 
għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE u li jemenda r-
Regolamenti (KE) Nru 713/2009, (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009 (ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39).
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jiġu allinjati mal-miri tal-klima u tas-sostenibbiltà tal-UE;

9. Jinnota bi tħassib li l-proċeduri ta' approvazzjoni fil-livell nazzjonali jieħdu 
konsiderevolment aktar żmien mill-perjodi massimi għall-proġetti PCI previsti mir-
Regolament TEN-E; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza din il-kwistjoni fir-reviżjoni li 
jmiss tagħha permezz ta' mekkaniżmu ta' infurzar effettiv;

10. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' implimentazzjoni ta' proġetti ta' riċerka fis-suq taħt 
Orizzont 2020, u jilqa' l-enfasi akbar ippjanata fuq attivitajiet qrib is-suq taħt Orizzont 
Ewropa, b'mod partikolari permezz tal-ħolqien tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni; 
jitlob li jikber l-użu tal-akkwist prekummerċjali;

11. Jinnota li hemm biss referenza indiretta għall-proġetti ta' ħżin tal-enerġija fil-Linji 
Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni tal-ambjent u l-enerġija 2014-2020; 
jinnota, barra minn hekk, li fil-passat ġie nnotifikat għadd sorprendentement żgħir ta' 
miżuri ta' għajnuna mill-Istat għall-proġetti ta' ħżin;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-rwol importanti tal-ħżin fit-tranżizzjoni enerġetika 
meta jiġu rriveduti l-linji gwida għall-għajnuna mill-Istat; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-linji gwida l-ġodda jqisu l-effiċjenza u l-kontribut għall-istabbiltà tal-grilja 
tat-teknoloġiji ta' ħżin differenti, sabiex jiġi evitat finanzjament ineffiċjenti; 

Gass bl-elettriku

13. Jirrikonoxxi l-potenzjal għoli ta' idroġenu ekoloġiku għall-ħżin tal-enerġija u bħala 
materja prima għal industriji intensivi fl-enerġija;

14. Jinnota li hemm standards differenti fl-Istati Membri fir-rigward tat-taħlit tal-idroġenu 
mal-gass naturali; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tiżviluppa standards ta' taħlit 
minimi għall-idroġenu kemm għall-grilja tal-gass kif ukoll għall-użi finali; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq analiżi komprensiva tal-ispiża tal-modifika 
retroattiva tal-infrastruttura tal-gass għall-użu tal-idroġenu ekoloġiku;

Batteriji 

16. Huwa konvint li l-batteriji se jkollhom rwol kruċjali fl-iżgurar ta' provvista tal-elettriku 
stabbli;

17. Huwa mħasseb li l-UE għandha kapaċità ta' manifattura ta' batteriji baxxa ħafna; jilqa', 
għalhekk, l-Alleanza Ewropea tal-Batteriji u l-Pjan ta' Azzjoni Strateġika dwar il-
Batteriji; jitlob li dawn jingħataw appoġġ kontinwu u li tissaħħaħ l-implimentazzjoni 
tal-Pjan ta' Azzjoni Strateġika dwar il-Batteriji; jilqa', f'dan ir-rigward, it-tħabbira tal-
Kummissjoni li se tipproponi leġiżlazzjoni dwar il-batteriji bħala appoġġ għall-Pjan ta' 
Azzjoni Strateġika u l-ekonomija ċirkolari; jitlob, f'dan ir-rigward, analiżi taċ-ċiklu tal-
ħajja tal-batteriji;

18. Huwa mħasseb dwar id-dipendenza qawwija tal-UE fuq l-importazzjonijiet ta' materja 
prima għall-produzzjoni tal-batteriji; huwa konvint li skemi tar-riċiklaġġ imsaħħa għall-
batteriji jistgħu jipproduċu sehem sinifikanti tal-materja prima meħtieġa għall-
produzzjoni tal-batteriji fi ħdan l-UE;

19. Jirrikonoxxi l-potenzjal għall-batteriji tal-vetturi elettriċi użati biex jerġgħu jintużaw 
għall-ħżin tal-enerġija fid-djar privati jew f'unitajiet ta' batteriji akbar; huwa mħasseb 
dwar il-fatt li l-klassifikazzjoni tal-batteriji użati bħala skart fid-Direttiva dwar il-
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Batteriji, indipendentement mill-użu mill-ġdid, tista' sservi bħala ostakolu għal tali użu 
mill-ġdid;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tqis mira ta' riċiklaġġ għall-batteriji tal-joni tal-litju meta 
tirrevedi d-Direttiva dwar il-Batteriji;

Akkumulu ppompjat 

21. Jinnota li l-akkumulu ppompjat għandu rwol kruċjali fil-ħżin tal-enerġija; huwa 
mħasseb li l-UE mhijiex qiegħda tisfrutta l-potenzjal sħiħ ta' dan il-mod newtrali 
f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju u effiċjenti ħafna ta' ħżin tal-enerġija; 

22. Iqis li l-Istati Membri għandhom ifittxu modi oħra biex isaħħu l-kapaċità tal-akkumulu 
ppompjat; jistieden lill-Istati Membri jneħħu kwalunkwe ostaklu amministrattiv li qed 
idewwem dawn il-proġetti u jipprovdu appoġġ regolatorju għal approċċi innovattivi 
f'dan il-qasam; jistieden lill-Kummissjoni tagħti prijorità lit-tranżizzjoni enerġetika 
meħtieġa, twettaq reviżjoni komprensiva tal-leġiżlazzjoni rilevanti u tipproponi bidliet 
fejn meħtieġ;

23. Jindika li sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-ambjent, għandha tingħata prijorità lill-
aġġornamenti tal-faċilitajiet eżistenti u lil proġetti ta' kapaċità akbar;

Ħżin termali

24. Iqis li t-tisħin distrettwali huwa għodda effiċjenti ħafna għall-ħżin tal-enerġija u t-tisħin 
residenzjali f'żoni b'popolazzjoni densa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jappoġġjaw u jiżviluppaw netwerks tat-tisħin distrettwali;

25. Jilqa' l-fatt li t-tisħiħ distrettwali u n-netwerks ta' tkessiħ se jkunu eleġibbli għall-
finanzjament skont ir-Regolament CEF rivedut u jitlob l-inklużjoni tagħhom bħala PCIs 
potenzjali skont ir-Regolament TEN-E;

Ir-rwol tal-konsumaturi

26. Jemmen li l-batteriji tad-dar, il-ħżin tas-sħana domestika, it-teknoloġija mill-vettura 
għall-grilja u r-rispons tad-domanda jgħinu biex inaqqsu l-konsum, jipprovdu 
flessibbiltà u qed ikollhom rwol dejjem aktar importanti fl-iżgurar li l-grilja enerġetika 
hija effiċjenti u integrata;

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Bil-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-UE impenjat ruħha li telimina l-karbonju mill-ekonomija 
Ewropea u ssir newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju sal-2050. Dan jirrikjedi 
tranżizzjoni aċċellerata mill-fjuwils fossili bħala sors ta' enerġija primarja għal sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli (RES). Sehem akbar ta' RES se jwassal għal aktar ġenerazzjoni 
deċentralizzata ta' enerġija. Huwa mistenni fix-xenarji kollha li d-dekarbonizzazzjoni se 
tinkiseb l-aktar permezz tal-elettrifikazzjoni tal-akbar setturi (l-enerġija, it-trasport, it-tisħin u 
t-tkessiħ), li se twassal għal żieda kbira ħafna fid-domanda għall-elettriku: skont il-
Kummissjoni, id-domanda għall-elettriku sal-2050 se tikber b'aktar mid-doppju (+55 %). 
Peress li huwa l-impenn tagħna li neliminaw il-karbonju mis-settur tal-enerġija, is-sehem tal-
elettriku ġġenerat mill-RES se jiżdied. Il-Kummissjoni tistenna sehem ta' 55 % tal-enerġiji 
rinnovabbli sal-2030, aktar minn 80 % sal-2050. Sehem akbar ta' RES, inevitabbilment 
iwassal għal volatilità akbar fil-grilja tal-elettriku. Għaldaqstant, minħabba l-impenn li 
tintlaħaq newtralità f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju sal-2050, hija meħtieġa żieda 
kbira fil-kapaċità tal-ħżin biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

Għandha tkun il-prijorità tagħna li niżguraw provvista tal-elettriku kostanti l-ħin kollu. Barra 
minn hekk, l-enerġija għandha tibqa' aċċessibbli għaċ-Ċittadini tal-UE. Il-ħżin tal-enerġija se 
jkun kruċjali biex jgħin inaqqas il-prezzijiet tal-elettriku estremi billi jugwalizza l-ogħla livelli 
u dawk l-aktar baxxi fid-domanda u l-provvista. Se jkun hemm bżonn li tiġi introdotta fis-suq 
firxa wiesgħa ta' teknoloġiji ta' ħżin li jkopru l-karatteristiċi kollha marbuta mal-enerġija, il-
kapaċità u l-ħin tar-rispons biex iservu għall-istabbiltà tal-grilja, il-kontroll tal-vultaġġ, bħala 
riserva operazzjonali, id-dispaċċ u r-ridispaċċ kif ukoll għall-bidla fl-enerġija bl-imnut. Mhux 
se jkun hemm biss bżonn ta' ħżin fuq perjodu qasir iżda wkoll ħżin staġjonali fuq perjodu ta' 
xhur. Il-ħżin jista' jkun servizz lil Operatur tas-Sistema ta' Distribuzzjoni (DSO), eż. għall-
ġestjoni tal-konġestjoni, jew l-Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni (TSO) għall-ibbilanċjar. 

L-UE trid tieħu azzjoni issa. Dan ir-rapport għandu l-għan li janalizza l-possibbiltajiet ta' ħżin 
attwali u jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jesploraw 
bis-sħiħ il-potenzjal tal-ħżin fl-UE. Jekk il-ħżin jitqies biss fis-settur tal-elettriku waħdu, il-
flessibbiltajiet huma limitati u jiswew ħafna flus. Permezz tal-integrazzjoni intelliġenti ta' 
setturi differenti, pereżempju l-gass bl-elettriku jew is-sħana bl-elettriku, isiru disponibbli 
aktar teknoloġiji ta' ħżin, bħall-ħżin termali. Huwa meħtieġ approċċ komprensiv biex jiġu 
allinjati l-aspetti differenti bħall-effiċjenza, l-impatti ambjentali, il-kompetenzi u l-
approvazzjonijiet. Għandha titwettaq analiżi bir-reqqa u estensiva ta' kull tip ta' teknoloġija ta' 
ħżin, speċjalment fir-rigward tal-impatti ambjentali. L-istandards ambjentali għolja fl-UE ma 
għandhomx jiddgħajfu. Xi teknoloġiji ta' ħżin, bħall-batteriji, jistgħu jiġu b'marka tal-
karbonju kbira, li tiddependi b'mod sinifikanti fuq it-taħlita tal-enerġija użata għall-
manifattura tagħhom u l-metodu ta' estrazzjoni għall-materja prima. Din hija r-raġuni għaliex 
ir-rapporteur tissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha toħloq task force fid-Direttorati Ġenerali 
rilevanti kollha biex tiġi żviluppata strateġija komprensiva għall-ħżin tal-enerġija. F'dan il-
kuntest, għandha titwettaq analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja tal-alternattivi tal-ħżin kollha disponibbli 
b'enfasi fuq il-marka tal-karbonju tagħhom.

Ostakoli regolatorji

Fir-rigward tal-aspett regolatorju, l-UE għandha tneħħi l-ostakoli kollha possibbli li 
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jinterferixxu ma' sfruttament rapidu tal-potenzjal. Diġà sar progress sinifikanti f'xi setturi biex 
ir-rekwiżiti regolatorji jsiru aktar konsistenti. Pereżempju, id-Direttiva dwar is-Swieq tal-
Elettriku tistabbilixxi regoli ċari għas-suq intern għall-elettriku. Implimentazzjoni rapida ta' 
dawn id-dispożizzjonijiet għandha rwol ċentrali għal bidla fil-paradigma għall-ħżin tal-
enerġija. Madankollu, għad fadal xi kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati, bħat-taxxa 
doppja u t-tariffi tal-grilja doppji għall-operaturi tal-ħżin li huma ostaklu ewlieni biex jiġi 
aċċessat dan is-suq ġdid.

Bil-ħsieb li ssir ir-reviżjoni li jmiss tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija, ir-
rapporteur tilqa' r-rapport ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni li jirrikonoxxi l-ħtieġa għal 
reviżjoni, peress li d-Direttiva hija antikwata u tippermetti taxxa doppja tal-fornituri tal-ħżin. 
Ir-rapporteur temmen li l-provvista ta' ħżin lill-grilja għandha benefiċċju għas-soċjetà, u din 
hija r-raġuni għaliex titlob abolizzjoni tat-taxxa doppja. Se jkun meħtieġ li ssir distinzjoni 
bejn il-konsum ordinarju tal-enerġija u l-ħżin jew il-konverżjoni għall-ħżin. 

Ir-Regolament TEN-E għandu jiġi rivedut b'mod urġenti qabel l-adozzjoni tal-lista l-ġdida ta' 
proġetti ta' interess komuni (PCI). Il-kriterji biex jiġu ddeterminati dawn il-proġetti ma 
jirriflettux l-impenn tal-Unjoni li telimina l-karbonju mis-settur tal-enerġija. Għalhekk, il-
kriterji jeħtieġ li jiġu allinjati mal-miri tal-Klima u tas-Sostenibbiltà tal-Unjoni. Il-faċilitajiet 
ta' ħżin jistgħu jkunu rilevanti għall-ippjanar tal-grilji u l-integrazzjoni settorjali tirrikjedi 
investimenti fi grilji ġodda bħal pipelines adatti biex jgħaddi minnhom l-idroġenu jew in-
netwerks tas-sħana. Għalhekk, tali proġetti għandhom isiru eliġibbli għall-inklużjoni fil-listi 
PCI. Barra minn hekk, il-proċeduri ta' approvazzjoni amministrattivi fl-Istati Membri jaqbżu 
b'mod kbir il-perjodi massimi għall-PCI pprovduti mir-Regolament TEN-E. Il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-mekkaniżmi ta' infurzar f'dan ir-rigward.

Fir-rigward tal-finanzjament tar-riċerka, il-passat wera li l-proġetti ta' riċerka ffinanzjati mill-
UE ħafna drabi jsibu diffikultajiet biex jaċċessaw is-suq. Ir-rapporteur tilqa' l-ħolqien tal-
Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni. Barra minn hekk, hija tilqa' li l-Programm Orizzont 
Ewropa l-ġdid se jipprovdi l-finanzjament tal-attivitajiet qrib is-suq. 

Se tkun meħtieġa għajnuna mill-Istat, b'mod partikolari għall-proġetti tal-ħżin li ma ntwerewx 
li għadhom lesti għas-suq. Il-proġetti tal-ħżin, bħalissa mhumiex indirizzati biżżejjed fil-Linji 
Gwida għall-Għajnuna mill-Istat għall-Protezzjoni tal-Ambjent u l-Enerġija 2014-2020 
(EEAG), li minflok jiffukaw fuq il-proġetti ta' enerġija rinnovabbli. Din tista' tkun waħda mir-
raġunijiet għaliex ġew innotifikati biss ftit miżuri ta' għajnuna mill-Istat għall-proġetti ta' ħżin. 
Ir-rapporteur tqis li huwa meħtieġ li jitqies ir-rwol tal-ħżin fit-tranżizzjoni enerġetika meta jiġi 
rivedut l-EEAG. 
 
Peress li wieħed mill-objettivi ewlenin tat-tranżizzjoni enerġetika huwa l-affordabbiltà tal-
elettriku, huwa raġonevoli li wieħed jiffoka fuq it-teknoloġiji li huma jew kompletament fis-
suq jew kważi bdew jitħaddmu. Din hija r-raġuni għaliex ir-rapport jiffoka fuq għażla ta' 
teknoloġiji.

Gass bl-elettriku 

Jeħtieġ li l-Ewropa ssir mexxej fis-settur tal-idroġenu ekoloġiku. L-idroġenu ekoloġiku, 
prodott mill-ilma bl-elettriku li ġej mill-RES, jista' jipprovdi flessibbiltà sinifikanti lis-sistema 
tal-elettriku. L-elettrolizzaturi moderni diġà jeżistu f'daqsijiet multimegawatt. L-idroġenu 
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ekoloġiku jippermetti flessibbiltà ġeografika kbira: jista' jiġi prodott direttament fis-sors tal-
elettriku (eż. park eoliku), u jew jintuża direttament, jinħażen - fi kwantitajiet kbar ħafna (eż. 
f'għerien naturali) - jew jiġi ttrasportat fuq distanzi twal mingħajr telf sinifikanti. Jista' jintuża 
għal skopijiet differenti, pereżempju biex jiġi eliminat il-karbonju mill-proċessi industrijali fl-
industriji intensivi fl-enerġija billi jiġi ssostitwit parti mill-idroġenu 15 Mt li jintuża madwar 
id-dinja fir-raffineriji; biex jissostitwixxi l-gass naturali għat-tisħin; bħala fjuwil għall-
karozzi; jew jerġa' jiġi ttrasformat f'elettriku. Fil-preżent, m'hemm l-ebda qafas armonizzat li 
jiddefinixxi l-istandards jew ir-rekwiżiti għall-gass bl-elettriku. L-istandards ta' taħlit ivarjaw 
bejn 5 % u 20 % fost l-Istati Membri. 

Biex jiġu stimulati l-investimenti fil-produzzjoni tal-idroġenu ekoloġiku u għaldaqstant biex 
jinħoloq suq, huma essenzjali infrastruttura soda u standards tekniċi armonizzati. Il-
possibbiltà li jintużaw pipelines tal-grilja eżistenti għandha titqies qabel titqies il-kostruzzjoni 
ta' grilja separata biex jiġi ttrasportat l-idroġenu. Sabiex tiġi evitata distorsjoni tas-suq, huma 
meħtieġa regoli ċari biex jiġu ddeterminati r-rwoli tal-atturi differenti fis-suq, b'mod simili 
għad-dispożizzjonijiet riveduti dwar id-disinn tas-suq tal-elettriku.

Batteriji

Il-batteriji jistgħu primarjament iservu użi għal żmien qasir biex tiġi żgurata l-kwalità tal-
enerġija fil-grilja, bħall-kontroll tal-frekwenza, l-ibbilanċjar tal-ogħla livelli tad-domanda jew 
it-tnaqqis tal-varjazzjonijiet permezz tal-ħinijiet ta' rispons relattivament veloċi tagħhom. Xi 
xenarji jipproġettaw domanda għal batteriji tal-joni tal-litju sa 4000 GWh sal-2040 meta 
mqabbla ma' 78 GWh fil-preżent. Il-batteriji tal-joni tal-litju huma l-ogħla livell ta' żvilupp 
tekniku attwali fil-vetturi elettriċi jew fid-djar privati. Dawn ivarjaw bejn sistemi ta' 1-10 KW 
u sistemi ta' 1-50 MW. 85 % taċ-ċelluli tal-batteriji huma mmanifatturati fir-reġjun Asja-
Paċifiku. Barra minn hekk, il-ħames materji primi essenzjali (il-litju, in-nikil, il-kobalt, il-
manganiż u l-grafit) iridu jiġu importati. Għalhekk, huwa essenzjali li jiġu promossi l-iżvilupp 
u l-innovazzjoni tal-batteriji fl-UE biex titnaqqas id-dipendenza fuq pajjiżi terzi. Din hija r-
raġuni għaliex ir-rapporteur tilqa' l-Alleanza Ewropea tal-Batteriji (EBA) u l-Pjan ta' Azzjoni 
Strateġika li għandu jiġi appoġġjat aktar. Il-Pjan ta' Azzjoni Strateġika dwar il-Batteriji li 
jiffoka fuq il-materja prima, l-estrazzjoni, l-akkwist, l-irfinar, il-produzzjoni taċ-ċelluli u r-
riċiklaġġ għandu jissaħħaħ aktar. Il-batteriji tal-joni tal-litju, ibbenefikaw b'mod sinifikanti 
mir-riċerka. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri li jgħinu biex tinbena 
katina ta' valur għall-batteriji fl-Ewropa.

Biex titnaqqas aktar id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet ta' materja prima, jeħtieġ li ntejbu 
b'mod urġenti l-qafas tal-UE għar-riċiklaġġ tal-batteriji użati, inklużi dispożizzjonijiet 
speċifiċi, bħal pereżempju għall-batteriji tal-joni tal-litju, li bħalissa huma neqsin. Dawn id-
dispożizzjonijiet jistgħu jgħinu biex jinħoloq suq għar-riċiklaġġ tal-batteriji joni tal-litju. 
F'dan ir-rigward, ir-rapporteur tilqa' r-reviżjoni li jmiss tad-Direttiva dwar il-Batteriji u 
tissottolinja l-importanza li jitneħħew l-ostakoli għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ. Fil-kuntest 
tar-reviżjoni għandha titqies mira ta' riċiklaġġ speċifika għall-batteriji tal-joni tal-litju.

Akkumulu ppompjat

L-akkumulu ppompjat huwa wieħed mill-eqdem modi u l-aktar maturi biex tinħażen l-
enerġija. Bi grad ta' effiċjenza ta' 75-80 %, jammonta għal 97 % tal-faċilitajiet tal-ħżin tal-
enerġija attwali tal-UE. Huwa mod ippruvat u effiċjenti ta' ħżin tal-enerġija bi prezz 
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kompetittiv. 

Għalkemm xi Stati Membri diġà esploraw il-potenzjal ta' ħżin tal-idroenerġija ppompjata 
tagħhom sa firxa kbira, għad hemm potenzjal kbir li jista' jiġi esplorat aktar fl-UE, bħal 
permezz ta' modifika retroattiva u rikondizzjonar, li huwa approċċ ibbilanċjat li jġib flimkien 
il-protezzjoni tal-ambjent u żieda fil-potenzjal ta' ħżin u l-effiċjenza tiegħu. Skont studju taċ-
Ċentru Konġunt tar-Riċerka1, f'ċerti xenarji, hemm potenzjal tal-UE għal 28 TWh u aktar, 
jekk wieħed jiffoka fuq il-ġibjuni naturali biss. Kif juru l-proġetti ta' riċerka attwali, l-
akkumulu ppompjat mhuwiex limitat għall-ġibjuni naturali. Hemm proġetti ta' riċerka għall-
użu ta' dawk li qabel kienu minjieri miftuħa għal akkumulu ppompjat.

Ħżin termali 

Il-ħżin termali, pereżempju għat-tisħin distrettwali, bħalissa jintuża flimkien mas-CHP 
(kombinazzjoni ta' sħana u enerġija) biex jissaħħnu żoni residenzjali b'popolazzjoni densa; il-
grilja tat-tisħin tintuża għat-trasport u bħala unità ta' ħżin fl-istess ħin. Peress li din hija 
teknoloġija oħra li diġà ntwera li hija effiċjenti ħafna, ir-rapporteur temmen li l-potenzjal 
għandu jiġi sfruttat aktar. B'mod partikolari, iż-żoni residenzjali qrib konurbazzjoni 
industrijali huma ideali biex tintuża s-sħana mormija mill-proċessi industrijali li tista' tiġi 
maħżuna u ddistribwita għat-tisħin. Forom oħra ta' ħżin termali, taħt l-art jew f'tankijiet 
iżolati, jistgħu jipprovdu ħżin tal-enerġija staġjonali.

Ir-rapporteur tirrakkomanda, għalhekk, li jiġu żviluppati aktar il-grilji tat-tisħin distrettwali, 
jiġu mtejba u mmodernizzati dawk li għadda żmienhom u jsiru eliġibbli għal finanzjament. 
Għalhekk, tilqa' l-inklużjoni tan-netwerks ta' tisħin distrettwali transkonfinali skont ir-
Regolament CEF rivedut. 

Ir-rwol tal-konsumaturi

Ir-rwol tal-ħżin deċentralizzat tal-enerġija mill-konsumaturi se jiżdied. L-unitajiet domestiċi 
privati jistgħu jaħżnu l-enerġija li jipproduċu, pereżempju minn pannelli fotovoltajċi, 
f'batteriji tad-dar biex jużawhom huma stess aktar tard. Jistgħu jsiru wkoll unitajiet tal-ħżin 
fil-grilja billi joffru l-kapaċitajiet ta' ħżin tal-batteriji tal-vetturi elettroniċi tagħhom lill-grilja 
("mill-vettura għall-grilja"). Il-karozzi jkunu pparkjati 96 % tal-ħin, u l-kapaċità tal-batteriji 
tal-vetturi elettroniċi pparkjati tista' tintuża għall-ibbilanċjar tal-grilja. L-iċċarġjar intelliġenti 
innovattiv diġà jeżisti u għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni b'mod wiesgħa biex l-offerta ta' 
tali servizzi ta' flessibbiltà tkun attraenti għall-konsumaturi. 

1 Marcos Gimeno-Gutiérrez, Roberto Lacal-Arántegui "Assessment of the European potential for pumped 
hydropower energy storage - A GIS-based assessment of pumped hydropower storage potential" (Valutazzjoni 
tal-potenzjal Ewropew għall-ħżin tal-enerġija mill-idroenerġija ppompjata - Valutazzjoni bbażata fuq il-GIS tal-
potenzjal ta' ħżin tal-idroenerġija ppumpjata) (Rapporti Xjentifiċi u ta' Politika tal-JRC għall-2013)
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