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RAPPORT TAL-KUMMISSJONI 

 

Rapport Interim tal-Inkjesta Settorjali dwar Mekkaniżmi ta’ Kapaċità 

 

1. Introduzzjoni 

Fid-29 ta' April 2015 il-Kummissjoni nediet inkjesta settorjali dwar l-appoġġ finanzjarju li l-

Istati Membri tal-UE jagħtu lill-produtturi lill-konsumaturi tal-elettriku biex iħarsu s-sigurtà 

tal-provvista tal-elettriku (mekkaniżmi ta' kapaċità). Għandha tħassib li l-mekkaniżmi ta' 

kapaċità jistgħu jiffavorixxu bla mistħoqq lil xi produtturi jew teknoloġiji partikolari u li 

huma jistgħu joħolqu ostakli għall-kummerċ fl-elettriku bejn il-fruntieri
1
.  

Bħala test għal dan it-tħassib, tul l-aħħar sena l-Kummissjoni ġabret ammont kbir ta’ 

informazzjoni dwar il-mekkaniżmi ta’ kapaċità eżistenti u ppjanati minn 11-il Stat Membru. 

Investigat għaliex l-Istati Membri jimplimentaw mekkaniżmi ta’ kapaċità, kif dawn il-

mekkaniżmi huma ddisinjati u liema huma l-effetti tagħhom fuq il-kompetizzjoni u l-

kummerċ fis-suq intern tal-elettriku.  

Il-Kummissjoni se tibbaża fuq l-informazzjoni miġbura matul l-inkjesta meta tivvaluta jekk il-

mekkaniżmi ta' kapaċità jkunux konformi mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat
2.  

L-inkjesta se tikkontribwixxi lejn l-istrateġija tal-Kummissjoni għal Unjoni tal-Enerġija, 

b’mod partikolari billi jiġi appoġġjat l-iżvilupp ta’ proposta leġiżlattiva għal disinn ġdid tas-

suq tal-elettriku fl-UE. Fit-18 ta’ Marzu 2016 il-Kunsill Ewropew fakkar l-importanza ta’ suq 

tal-enerġija li jiffunzjona bis-sħiħ u interkonness
3. Tagħlimiet minn din l-inkjesta settorjali se 

jappoġġaw l-iżvilupp ta’ aktar approċċi reġjonali għal sigurtà tal-provvista, hekk fejn il-

mekkaniżmi ta’ kapaċità huma użati, huma se jkollhom bżonn jinfetħu iżjed biex jippermettu 

l-parteċipazzjoni tul il-fruntieri nazzjonali.  

Dan ir-rapport interim u d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal anness stabbilew is-sejbiet 

preliminari tal-Kummissjoni u konklużjonijiet mhux finali mill-inkjesta. 

Il-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri tal-UE, il-partijiet ikkonċernati fis-settur tal-

elettriku u l-pubbliku ġenerali biex jippreżentaw kummenti dwar ir-rapport interim u d-

dokument ta’ ħidma tal-persunal anness fi żmien 12-il ġimgħa sussegwenti.  

                                                           
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_mt.htm 
2 Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija 2014-2020 ("EEAG") (ĠU C 200, 

28.06.2014, p. 1) 
3 Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, 17-18 ta' Marzu 2016, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2016/03/18-european-council-conclusions/  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_mt.htm
http://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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Il-Kummissjoni se tippubblika rapport finali dwar l-inkjesta settorjali aktar tard din is-sena. 

2. Il-politika tal-Kummissjoni fil-qasam tat-tfassil tas-suq tal-elettriku 

Is-settur tal-elettriku tal-Ewropa qed jesperjenza perjodu ta’ transizzjoni bla preċedent. Il-

liberalizzazzjoni u politiki tad-dekarbonizzazzjoni biddlu b'mod profond il-mod kif l-elettriku 

jiġi ġġenerat, kummerċjalizzat u kkonsmat fl-Unjoni Ewropea. Sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 

kibru malajr. Daqs 26 % tal-enerġija tal-UE tiġi ġġenerata minn sorsi rinnovabbli u 10 % tal-

elettriku totali issa joriġina minn sorsi intermittenti bħar-riħ u l-enerġija solari
4
. 

L-implimentazzjoni fuq skala kbira ta’ sorsi rinnovabbli flimkien ma’ tnaqqis fid-domanda 

globali u t-tnaqqis fil-kostijiet tal-fjuwils fossili rażżnu l-profittabbiltà tal-ġeneraturi 

konvenzjonali u naqqsu l-inċentivi sabiex jinżammu l-impjanti tal-enerġija eżistenti jew isiru 

investimenti fi proġetti ġodda. F’ħafna Stati Membri, dawn l-iżviluppi ġew akkumpanjati 

minn żieda fit-tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista. L-Istati Membri huma mħassbin li s-suq 

tal-elettriku ma jagħtix is-sinjali ta’ investiment meħtieġa biex tkun żgurata t-taħlita ta’ 

ġenerazzjoni tal-elettriku li tista’ tissodisfa d-domanda f’kull ħin. 

Xi Stati Membri rreaġixxew billi ħadu miżuri mfassla biex jappoġġjaw l-investiment 

f’kapaċità addizzjonali li huma jqisu bħala meħtieġa biex tiżgura livell aċċettabbli ta’ sigurtà 

tal-provvista. Dawn il-mekkaniżmi ta’ kapaċità jagħtu pagamenti lill-fornituri ta’ kapaċità 

eżistenti u/jew ġdida talli jagħmluha disponibbli. 

Meta jiġu introdotti qabel il-waqt xieraq, mingħajr identifikazzjoni tal-problema jew 

b’manjiera mhux ikkoordinata, u mingħajr ma titqies il-kontribuzzjoni ta' riżorsi 

transfruntieri, hemm riskju li l-mekkaniżmi ta’ kapaċità joħolqu distorsjoni fil-kummerċ u fil-

kompetizzjoni transfruntiera tal-elettriku. Pereżempju, jistgħu jiġu ppremjati investimenti 

ġodda biss f’ċerti tipi ta’ ġenerazzjoni jew jeskludu rispons għad-domanda. Huma jistgħu 

ukoll jinkoraġġixxu investiment fi ħdan il-fruntieri nazzjonali meta jkun aktar effiċjenti li 

tissaħħaħ l-interkonnessjoni u ssir importazzjoni tal-elettriku meta jkun meħtieġ. 

Il-Kummissjoni esprimiet it-tħassib tagħha dwar is-sigurtà tal-provvista tal-elettriku fil-qafas 

tal-Unjoni tal-Enerġija,
5
 u ħabbret pjanijiet li jipproponu leġiżlazzjoni dwar it-tfassil tas-suq 

tal-elettriku u s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku. Il-proposta leġiżlattiva tistabbilixxi firxa ta’ 

livelli aċċettabbli ta’ riskju għall-interruzzjonijiet fil-provvista u valutazzjoni oġġettiva tas-

sigurtà tal-provvista, mifruxa madwar l-UE kollha u bbażata fuq il-fatti li tindirizza s-

sitwazzjoni fl-Istati Membri. Sabiex tikseb opinjonijiet tal-partijiet kkonċernati dwar dawn l-

                                                           
4 Kummissjoni Ewropea, “Rapport dwar il-progress fl-enerġija rinnovabbli”, il-15 ta’ Ġunju 2015, COM(2015)293 
5 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, “Qafas Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti b’Politika dwar il-Bidla fil-Klima 

li Tħares ’il Quddiem”, 25 ta’ Frar 2015, COM(2015) 80 
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ideat, il-Kummissjoni nediet żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi6. L-inkjesta settorjali fil-

mekkaniżmi ta’ kapaċità hija parti minn din l-inizjattiva usa’.  

3.  L-inkjesta settorjali fil-mekkaniżmi ta’ kapaċità 

Il-Kummissjoni tista’ tagħmel investigazzjonijiet f’setturi partikolari jekk tissuspetta li l-

kompetizzjoni hija affettwata minn azzjoni meħuda minn impriżi privati jew awtoritajiet 

pubbliċi. Din l-inkjesta settorjali hija l-ewwel li qatt intużat fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat
7
.  

Il-Kummissjoni nediet l-inkjesta minħabba tħassib li hemm riskju li l-iskemi ta’ appoġġ 

eżistenti jew ippjanati għall-kapaċità tal-elettriku jwasslu għal distorsjoni tal-kompetizzjoni u 

jdgħajfu s-suq intern tal-enerġija. 

L-informazzjoni miġbura fl-inkjesta settorjali se tippermetti lill-Kummissjoni biex tifhem 

aħjar: 

• jekk, u sa liema punt, hu meħtieġ li l-Istati Membri jagħtu għajnuna mill-Istat biex tiġi 

żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku; 

• x’tipi ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità huma l-aktar xierqa biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-

provvista tal-elettriku, u taħt liema kundizzjonijiet il-mekkaniżmi ta’ kapaċità jirriskjaw 

joħolqu distorsjoni fil-kompetizzjoni bejn il-fornituri tal-kapaċità
8
 u fil-kummerċ 

transfruntier; 

• kif il-mekkaniżmi ta’ kapaċità jistgħu jikkomplementaw is-suq intern tal-enerġija aktar 

milli jdgħajfu l-funzjonament tiegħu;  

• kif il-mekkaniżmi ta’ kapaċità għas-sigurtà tal-provvista jinteraġixxu mal-objettivi tad-

dekarbonizzazzjoni; u 

• kif il-konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat jistgħu jiġu żgurati meta l-Istati 

Membri jfasslu u jimplimentaw mekkaniżmi ta’ kapaċità. 

Għal dan l-għan, il-Kummissjoni, bħala l-ewwel pass, eżaminat ir-raġunijiet wara l-

introduzzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità u l-karatteristiċi tad-disinn tagħhom. Eżaminat 

numru ta’ mekkaniżmi eżistenti kif ukoll għadd ta’ mekkaniżmi li l-Istati Membri qed 

jippjanaw li jimplimentaw. Hija tat ħarsa lejn dawk il-mekkaniżmi fil-kuntest tas-suq usa’, 

filwaqt li kkunsidrat b’mod partikolari s-sehem dejjem jikber tal-enerġija rinnovabbli.  

                                                           
6 COM(2015) 340 final. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf   
7 Wara r-reviżjoni tar-Regolament Proċedurali dwar l-Għajnuna mill-Istat fl-2013, il-Kummissjoni tista’ twettaq inkjesti 

settorjali fejn il-miżuri tal-għajnuna mill-Istat jistgħu jkunu ta’ distorsjoni għall-kompetizzjoni f’diversi Stati Membri jew 

fejn miżuri ta’ għajnuna mill-Istat eżistenti m’għadhomx kompatibbli mas-suq intern tal-enerġija. 
8
 Pereżempju bejn il-ġeneraturi tal-enerġija u l-operaturi li jwieġbu għad-domanda 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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F’dan ir-rapport interim, il-Kummissjoni tippreżenta s-sejbiet preliminari tagħha u l-

konklużjonijiet mhux finali mill-informazzjoni miġbura. Hija tistieden kummenti dwar is-

sejbiet u l-konklużjonijiet, u se tuża dawn bħala bażi għal rapport finali li għandu jiġi 

ppubblikat aktar tard din is-sena.  

Dan ir-rapport interim ma jipprovdix valutazzjoni dwar jekk il-mekkaniżmi ta’ kapaċità 

eżistenti jew ippjanati fl-Istati Membri jkunux konformi mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna 

mill-Istat. Il-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija 

2014-2020 ("EEAG") jinkludu regoli speċifiċi għal valutazzjoni tal-mekkaniżmi ta' kapaċità. 

Il-Kummissjoni diġà applikat dawn ir-regoli għall-mekkaniżmi ta' kapaċità nnotifikati mir-

Renju Unit u Franza.
9
 Kif għamlet f'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni se tivvaluta l-

kompatibbiltà ta' mekkaniżmi ta’ kapaċità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fil-kuntest 

tal-proċeduri ta’ għajnuna mill-Istat.  

4.  Proċess 

L-inkjesta tkopri ħdax-il Stat Membru: Il-Belġju, il-Kroazja, id-Danimarka, Franza, il-

Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Polonja, il-Portugall, Spanja u l-Iżvezja. Il-Kummissjoni 

għażlet dawn l-Istati Membri abbażi ta' tliet konsiderazzjonijiet: (i) l-eżistenza ta' 

mekkaniżmu ta' kapaċità jew pjanijiet biex jiġi introdott mekkaniżmu, (ii) il-bżonn biex jiġu 

koperti mudelli differenti ta' mekkaniżmi ta' kapaċità eżistenti jew ippjanati fl-UE; u (iii) l-

impatt probabbli ta’ mekkaniżmu ta’ kapaċità eżistenti jew ippjanat fuq il-kompetizzjoni u l-

kummerċ transfruntier.  

Sabiex tħejji dan ir-rapport interim, il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji ddettaljati lil aktar 

minn 200 korp pubbliku, regolatur tal-enerġija, operatur tan-netwerk u parteċipant tas-suq 

kummerċjalment attivi fil-ħdax-il Stat Membru koperti mill-inkjesta. Hija rċeviet 124 replika.  

                                                           
9 Għad-deċiżjoni dwar is-suq ta’ kapaċità tar-Renju Unit ara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2014) 5083 final tat-23.7.2014 

fil-Każ SA.35980 (2014/N-2) – ir-Renju Unit – Riforma tas-suq tal-Elettriku – Is-suq ta’ kapaċità. Il-verżjoni pubblika tad-

deċiżjoni hija disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Il-

Kummissjoni fetħet investigazzjonijiet formali dwar il-mekkaniżmu ta' kapaċità fi Franza mal-pajjiż kollu (SA.39621) u l-

offerta għal impjant li jaħdem bil-gass fil-Brittanja (SA.40454) fit-13 ta’ Novembru 2015. Ara: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-6077_en.htm. Għal mekkaniżmu ta’ kapaċità mal-pajjiż kollu, il-verżjonijiet pubbliċi ta’ dawn id-deċiżjonijiet 

(bil-Franċiż) huma disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf  u 

għall-offerta għal impjant li jaħdem bil-gass fil-Brittanja fuq: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf
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Figura 1: ħarsa ġenerali lejn ir-repliki ta' kull Stat Membru 

 
Sors: Il-Kummissjoni Ewropea 

Il-Kummissjoni organizzat ukoll tliet sessjonijiet ta' ħidma mal-Istati Membri dwar 

mistoqsijiet relatati mal-mekkaniżmi ta’ kapaċità, pereżempju dwar il-valutazzjonijiet tal-

adegwatezza, il-karatteristiċi tad-disinn u l-parteċipazzjoni transfruntiera fil-mekkaniżmi ta' 

kapaċità.
10

 Saru laqgħat bilaterali ma’ korpi u assoċjazzjonijiet Ewropej, inklużi l-Aġenzija 

għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER), in-Netwerk Ewropew għall-

Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni tal-Elettriku (ENTSO-E), l-Aġenzija Internazzjonali 

tal-Enerġija (AIE) u l-assoċjazzjonijiet ta’ produtturi tal-elettriku, konsumaturi, operaturi tal-

ħżin u fornituri li jwieġbu għad-domanda. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għamlet użu 

wkoll ta’ sorsi pubbliċi tal-informazzjoni kif ukoll kitbiet speċjalizzati u pubblikazzjonijiet 

dwar is-suġġett. 

5. L-istruttura tad-dokument ta’ ħidma tal-persunal anness 

Id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal anness jippreżenta f’iktar dettall is-sejbiet tal-inkjesta 

dwar il-prattika attwali tal-Istati Membri meta jkunu qed jikkontemplaw, jadottaw u joperaw 

mekkaniżmu ta’ kapaċità. Għadd ta’ konklużjonijiet mhux finali huma mislutin minn din l-

informazzjoni.  

L-ewwel żewġ kapitoli tad-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal jiddefinixxu l-ambitu tax-

xogħol u jiddeskrivu l-kuntest li fih inqalgħet il-kwistjoni ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità. Il-

Kapitolu 2 jippreżenta ħarsa ġenerali tal-istat tas-suq tal-elettriku Ewropew, b’enfasi fuq il-

ħdax-il Stat Membru koperti mill-inkjesta. Dan jispjega għaliex ħafna Stati Membri huma 

                                                           
10

 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  
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mħassba dwar il-kapaċità kontinwa tas-sistema tal-elettriku tagħhom biex tkun issodisfata d-

domanda f’kull ħin u għalhekk qed jużaw jew qed jikkunsidraw li jintroduċu mekkaniżmi ta’ 

kapaċità. Imbagħad dan jevalwa x’jistimula l-investimenti fil-kapaċità ta’ ġenerazzjoni u 

jiddeskrivi n-nuqqasijiet tas-suq u dawk regolatorji li, iħallu impatt fuq id-deċiżjonijiet tal-

investiment fis-suq tal-elettriku. Dan il-Kapitolu jidentifika wkoll għadd ta’ riformi tas-suq u 

regolatorji li jistgħu jgħinu biex jitjieb il-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku, u b’hekk 

titnaqqas jew titneħħa l-ħtieġa għal mekkaniżmi ta’ kapaċità. Fl-aħħar nett, dan jirrikonoxxi li 

hemm residwu ta’ fallimenti tas-suq u dawk regolatorji li jistgħu jippersistu sew fil-futur. 

Il-Kapitoli sussegwenti jeżaminaw l-abbiltà ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità biex jindirizzaw 

dawn il-fallimenti residwi tas-suq u dawk regolatorji. Il-Kapitolu 3 jaqsam il-mekkaniżmi ta’ 

kapaċità f’tipi differenti, u, abbażi ta’ dik it-tassonomija, jikkategorizza l-mekkaniżmi ta’ 

kapaċità koperti mill-inkjesta settorjali. Il-Kapitolu 4 jispjega kif l-Istati Membri jivvalutaw l-

adegwatezza tal-ġenerazzjoni tagħhom
11

 u r-rwol ta’ standards ta’ affidabbiltà
12

 f’din l-

evalwazzjoni. Il-Kapitolu 5 jippreżenta l-karatteristiċi tad-disinn tal-mekkaniżmi ta’ kapaċità 

koperti mill-istħarriġ, filwaqt li jħares lejn kwistjonijiet bħal: min jista’ jipparteċipa f’din l-

iskema, kif isseħħ l-għażla u x’inhuma d-drittijiet u l-obbligi tal-parteċipanti fl-iskema. 

Abbażi ta’ dawn is-sejbiet, il-Kapitolu 6 jiġbed konklużjonijiet mhux finali rigward l-

adegwatezza ta’ kull tip ta’ mekkaniżmu ta’ kapaċità biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista 

tal-elettriku, kif ukoll l-impatti tagħhom fuq is-suq. 

6.  Sejbiet preliminari u konklużjonijiet mhux finali 

6.1. Il-kuntest li fih jitqajjem tħassib dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni 

Il-mekkaniżmi ta' kapaċità ma humiex invenzjoni reċenti Bejn l-1990 u l-2001 is-suq tal-

elettriku fl-Ingilterra u Wales kien jinkludi ħlas għall-kapaċità bħala element separat mill-

prezz tal-elettriku. L-Irlanda, l-Italja u Spanja għamlu ħlas għall-kapaċità kapaċità għal 

ġeneraturi tal-elettriku għal ħafna snin u fl-Iżvezja r-riżervi strateġiċi ilhom jeżistu mill-2003. 

Madankollu, f’dawn l-aħħar snin, żieda fl-interess dwar mekkaniżmi ta’ kapaċità wasslet 

għall-ippjanar u għall-introduzzjoni ta’ għadd kbir ta’ skemi ġodda.  

Ir-raġunijiet għal interess mill-ġdid tal-Istati Membri dwar il-mekkaniżmi ta' kapaċità jistgħu 

jinstabu fl-iżvilupp tas-settur tal-elettriku. Kif jidher fil-Kapitolu 2 tad-Dokument ta’ Ħidma 

tal-Persunal, il-kapaċità tal-ġenerazzjoni fl-UE żdiedet matul l-aħħar snin. Din iż-żieda hija 

prinċipalment minħabba ż-żieda fil-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija 

                                                           
11

 “L-adegwatezza tal-ġenerazzjoni” tfisser livell ta’ kapaċità ġġenerata li hija meqjusa bħala adegwata biex 

jintlaħqu l-livelli tad-domanda fl-Istat Membru f’kull perjodu partikolari (fuq il-bażi tal-użu ta’ indikatur 

statistiku konvenzjonali). 
12

 It-terminu “l-istandard tal-affidabbiltà” fil-kuntest tal-inkjesta settorjali jirreferi għal livell tal-adegwatezza tal-

ġenerazzjoni li hija meqjusa bħala aċċettabbli u li tista’ tifforma l-bażi għal interventi. 
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rinnovabbli. Fl-istess ħin, id-domanda għall-elettriku naqset. It-tnaqqis hu parzjalment dovut 

għall-kriżi ekonomika fl-UE sa mill-2008, u parzjalment minħabba l-iffrankar tal-enerġija li 

jirriżulta minn miżuri ta’ effiċjenza enerġetika. 

Żieda fil-kapaċità ta’ ġenerazzjoni u t-tnaqqis fid-domanda wasslu għal differenzi kbar bejn 

id-domanda massima u kapaċità ta’ ġenerazzjoni, li jindika kapaċità żejda. Dan wassal għal 

tnaqqis fil-prezzijiet bl-ingrossa tal-elettriku sa mill-2011. Fil-Ġermanja pereżempju prezzijiet 

bl-ingrossa ta' marġni ta' previżjoni b'sena bil-quddiem bħalissa jinsabu f’l-aktar livell baxx 

għal dawn l-aħħar 14-il sena. 

Il-kapaċità ta’ ġenerazzjoni ta’ enerġija rinnovabbli ġdida ġeneralment għandha spejjeż tal-

operat iżjed baxxi minn impjanti konvenzjonali tal-enerġija mħaddma bil-faħam u bil-gass. 

B’riżultat ta’ dan, l-impjanti tal-enerġija konvenzjonali ma jipproduċux daqs kemm kienu fil-

passat, speċjalment fi swieq bi proporzjon għoli ta’ enerġija rinnovabbli. Il-karattru 

intermittenti ta’ sorsi ta' enerġija rinnovabbli ta’ elettriku joħloq inċertezza rigward il-

frekwenza ta’ żieda għal għarrieda tal-prezzijiet li jgħinu t-teknoloġiji konvenzjonali biex 

jirkupraw il-kostijiet tal-investimenti tagħhom. Grafika 2 turi korrelazzjoni bejn is-sehem tal-

enerġija rinnovabbli fis-suq u sa liema punt il-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-fjuwils fossili, 

hija użata: aktar ma jkun hemm enerġija rinnovabbli, aktar is-sigħat ta’ tħaddim ta’ impjanti 

tal-elettriku konvenzjonali jkunu baxxi.  

Grafika 2: Rati ta' utilizzazzjoni tal-impatt ta' sorsi rinnovabbli ta' impjanti tal-enerġija 

konvenzjonali 
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Bidla fl-utilizzazzjoni ta' fjuwils kombustibbli 2000-2013

 
Sors: Il-Kummissjoni Ewropea bbażata fuq dejta tal-Eurostat 

Filwaqt li s-sitwazzjoni attwali tas-swieq tal-elettriku fl-UE hija kkaratterizzata minn livell 

għoli ta’ sigurtà tal-provvista, anki meta mqabbla ma’ partijiet oħra tad-dinja, bosta Stati 

Membri huma mħassba li dawn l-iżviluppi se jkollhom impatt fuq l-adegwatezza tat-taħlita 
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tal-elettriku tagħhom fil-futur. Bosta impjanti tal-enerġija mhux profittabbli qed jippjannaw li 

jieqfu jew jagħlqu. F’dawn l-aħħar snin din saret kwistjoni partikolarment għall-impjanti 

mħaddma bil-gass li ġeneralment saru aktar għaljin biex jitħaddmu meta mqabblin mal-linjite 

jew mal-faħam li huma anqas flessibbli. Barra minn hekk, xi Stati Membri bħar-Renju Unit, 

il-Polonja u l-Kroazja għandhom flotta qadima tal-impjanti ta' produzzjoni tal-enerġija bil-

faħam, li ħafna minnhom huma mistennija jagħlqu fis-snin li ġejjin. Ix-xejra lejn aktar 

ġenerazzjoni minn sorsi rinnovabbli tikkostitwixxi sfida ekonomika għall-mudell kummerċjali 

ta’ bosta kumpaniji tal-enerġija stabbiliti bi flotta għall-ġenerazzjoni bbażata fuq il-fjuwils 

fossili. Filwaqt li l-bidla lejn aktar produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli hija żvilupp maħsub, 

din tippreżenta sfida għas-sigurtà tal-provvista jekk ir-riżultat huwa l-għeluq tal-impjanti tal-

enerġija flessibbli jew in-nuqqas ta’ inċentivi biex isir investiment fihom, li għadhom 

meħtieġa għas-sostenn ta’ ġenerazzjoni rinnovabbli intermittenti mir-riħ u mix-xemx.  

Hemm ukoll diskrepanza bejn il-post tal-installazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli ġodda u ċ-

ċentri ta’ konsum. Eżempju wieħed huwa l-Ġermanja, fejn il-biċċa l-kbira tal-enerġija 

rinnovabbli hija ġġenerata fit-Tramuntana, filwaqt li ħafna impjanti tal-enerġija konvenzjonali 

u nukleari li jistgħu jagħlqu fi żmien qasir jew żmien medju huma fin-Nofsinhar fejn ċentri 

importanti ta' domanda huma lokalizzati. L-iżvilupp tal-grilja ma jlaħħaqx mal-pass ta’ dawn 

ix-xejriet li qed jinbidlu tal-provvista/tad-domanda. Iktar importanti minn hekk, il-prezzijiet 

tal-elettriku ma jibagħtux is-sinjali t-tajba biex iqabblu l-provvista u d-domanda lokali, 

għaliex il-Ġermanja flimkien mal-Awstrija u l-Lussemburgu, hija żona tal-offerti unika 

b’mezzi li l-prezz tal-elettriku fis-suq bl-ingrossa huwa l-istess madwar it-territorju kollu 

tagħha.   

Fil-prinċipju, is-swieq tal-elettriku bl-ingrossa (is-suq “tal-enerġija biss”) għandhom ikunu 

jistgħu jipprovdu s-sinjali tal-prezzijiet meħtieġa biex jistimolaw l-investimenti meħtieġa 

sakemm il-prezzijiet bl-ingrossa jippermettu li l-kostijiet fissi jkunu rkuprati. Il-kapaċità tal-

mudell tas-suq “enerġija biss” li jagħmel dan fil-prattika qed tiġi diskussa bħalissa minħabba 

li s-swieq tal-elettriku tal-lum huma kkaratterizzati minn inċertezzi kif ukoll numru ta’ 

fallimenti tas-suq u dawk regolatorji li jaffettwaw sinjali tal-prezzijiet tas-suq bl-ingrossa. 

Dawn jinkludu: limiti tal-prezzijiet baxxi (li jistgħu jitqiesu bħala għodda biex jiġi evitat l-

abbuż tas-setgħa tas-suq, iżda li jistgħu jillimitaw ukoll il-kapaċità li l-prezzijiet tal-elettriku 

jiżdiedu u jirriflettu l-iskarsezza u l-valwazzjoni ta’ affidabbiltà tal-konsumatur), skemi ta’ 

sostenn għal sorsi rinnovabbli li joħolqu distorsjoni tas-sinjali tal-prezz, perjodi ta’ skarsezza 

imprevedibbli, in-nuqqas ta’ swieq ta’ terminu qasir li jippermettu parteċipazzjoni wiesgħa u 

n-nuqqas ta’ parteċipazzjoni attiva tal-operaturi tar-rispons tad-domanda. 

F’dan il-kuntest, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jimplimentaw mekkaniżmi ta’ kapaċità, 

minflok ma jindirizzaw il-fallimenti tad-disinn tas-suq. Huwa fundamentali li l-Istati Membri 

jtejbu l-funzjonament tas-swieq tagħhom kemm jista' jkun u jindirizzaw l-kawżi sottostanti li 

ħolqu tħassib dwar l-adegwatezza tagħhom inizjalment. Dan x’aktarx ikun jeħtieġ li l-Istati 
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Membri jiżguraw sinjali ta’ prezzijiet xierqa – b’mod partikolari fi żminijiet ta’ skarsezza – 

peress li dawn il-prezzijiet jipprovdu l-inċentivi għar-rispons għad-domanda, il-kapaċità ta’ 

ġenerazzjoni flessibbli, u għall-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet fis-suq intern tal-

elettriku. 

Madankollu hemm xi residwu ta' fallimenti tas-suq u dawk regolatorji li huma diffiċli li 

jitranġaw jew jieħdu ż-żmien biex jiġu indirizzati kif suppost. Pereżempju, il-parteċipazzjoni 

għad-domanda teħtieġ li l-konsumaturi jkollhom it-tagħmir (eż. arloġġi intelliġenti), 

informazzjoni f’ħin reali u l-kuntratti li jippermettulhom li jirreaġixxu għal żidiet fil-prezzijiet 

u li jadattaw il-konsum tagħhom tal-elettriku skont dan. Barra minn hekk, swieq ta’ terminu 

qasir likwidi u kompetittivi li jistgħu jikkontribwixxu aħjar għas-sigurtà tal-provvista ma 

jistgħux jiġu żviluppati madwar l-Ewropa mil-lum għall-għada. Fl-aħħar nett, jieħdu s-snin 

biex jinbnew il-linji ta’ trażmissjoni meħtieġa sabiex jitneħħew il-limitazzjonijiet tan-netwerk. 

Għal dawn ir-raġunijiet, bosta Stati Membri introduċew jew qed jippjanaw li jintroduċu 

mekkaniżmi ta’ kapaċità. Dawn il-mekkaniżmi jbiddlu b'mod fundamentali s-swieq tal-

elettriku minħabba li l-ġeneraturi u fornituri ta’ kapaċità oħra m’għadhomx jitħallsu biss 

għall-elettriku li jiġġeneraw imma wkoll għad-disponibilità tagħhom. 

Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità jistgħu jikkawżaw numru ta' tħassib dwar il-kompetizzjoni. 

Taħlita ta’ mekkaniżmi madwar l-UE tirriskja li taffettwa l-kummerċ transfruntier u tikkawża 

distorsjoni tas-sinjali ta’ investiment favur pajjiżi b’mekkaniżmi ta’ kapaċità aktar “ġenerużi”. 

Hemm riskju li l-miri nazzjonali stabbiliti dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni jirriżultaw fl-

akkwist żejjed tal-kapaċitajiet sakemm l-importazzjonijiet ma jiġux ikkunsidrati b’mod sħiħ. 

Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità jistgħu jsaħħu s-setgħa tas-suq jekk, pereżempju, ma jippermettux 

fornituri ġodda jew alternattivi biex jidħlu fis-suq. Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità huma wkoll 

probabbli li jwasslu għal kumpens żejjed tal-fornituri tal-kapaċità – spiss għall-benefiċċju tal-

operaturi diġà stabbiliti – jekk ikunu mfassla ħażin u mhux kompetittivi. Dawn il-kwistjonijiet 

kollha jistgħu jdgħajfu l-funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u jżidu l-kostijiet tal-enerġija 

għall-konsumaturi. 

6.2. Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità misjubin fil-ħdax-il Stat Membru 

L-Istati Membri koperti mill-inkjesta japplikaw firxa wiesgħa ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità. Id-

Dokument ta' Ħidma tal-Persunal anness ma' dan ir-rapport interim jikkategorizzahom f'sitt 

tipi: (i) offerti għal kapaċità ġdida; (ii) riżervi strateġiċi; (iii) pagamenti ta' kapaċità mmirata; 

(iv) mudelli ċentrali ta' bejjiegħ; (v) obbligi deċentralizzati; u (vi) pagamenti ta' kapaċità mas-

suq kollu.13
 
Dawn it-tipi ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità jistgħu jinġabru f’żewġ kategoriji 

wesgħin: mekkaniżmi mmirati, li jipprevedu ħlasijiet għal kategoriji magħżula ta’ fornituri ta’ 

                                                           
13

 Ara d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal, il-Kapitolu 3.1 għal spjegazzjoni aktar iddettaljata tat-tassonomija. 
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kapaċità biss, u mekkaniżmi mas-suq kollu, li fil-prinċipju huma miftuħa għall-

parteċipazzjoni minn kull kategorija ta’ fornituri ta’ kapaċità. Fi ħdan dawn iż-żewġ 

kategoriji, huwa possibbli li ssir distinzjoni bejn mekkaniżmi bbażati fuq il-volum u 

mekkaniżmi bbażati fuq il-prezzijiet.  

Figura 3: Tassonomija ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità 

 
 

Sors: Il-Kummissjoni Ewropea 

B’kollox, dan l-istħarriġ identifika 28 mekkaniżmu ta’ kapaċità eżistenti jew ippjanati fil-11-

il Stat Membru (ara Table 1). L-aktar forma komuni ta’ mekkaniżmu ta’ kapaċità hija riżerva 

strateġika. Riżervi strateġiċi jinkludu impjanti tal-enerġija u kapaċità oħra li ma 

jipparteċipawx fis-suq bl-ingrossa tal-operaturi, iżda li jinżammu separati għal meta jintalbu 

biss mill-operatur tan-netwerk f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.  

L-hekk imsejħa “skemi tal-interruttibilità” li fihom il-klijenti industrijali jistgħu jiġu mitluba 

mill-operatur tan-netwerk biex inaqqsu d-domanda tagħhom f’sitwazzjonijiet ta’ skarsezza 

huma inklużi f’din id-definizzjoni peress li jipprovdu wkoll kapaċità li tiġi attivata biss fuq 

talba tal-operatur tan-netwerk. Riżervi strateġiċi jeżistu fi tmien Stati Membri, bil-Ġermanja u 

l-Polonja li joperaw kemm l-iskema tal-interruttibilità kif ukoll forma oħra ta’ riżerva 

strateġika. Spanja bħalissa għandha l-ogħla numru ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità (erbgħa). 
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Tabella 1: Mekkaniżmi ta' kapaċità fl-inkjesta settorjali 

 
Sors: Il-Kummissjoni Ewropea bbażata fuq ir-repliki għal inkjesta settorjali 

6.3. Il-valutazzjonijiet tal-adegwatezza u l-istandards tal-affidabbiltà 

L-inkjesta settorjali wriet li maġġoranza ċara tal-awtoritajiet pubbliċi ġeneralment tistenna 

problemi ta’ affidabbiltà fil-futur minkejja li llum, problemi bħal dawn jiġru biss fuq bażi rari 

ħafna. 

Sabiex jiġi ddeterminat jekk dan it-tħassib jeħtieġx l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ 

kapaċità, l-Istati Membri l-ewwel ikollhom iwettqu valutazzjoni tas-sitwazzjoni fejn tidħol l-

adegwatezza. L-istħarriġ juri li l-Istati Membri qed iwettqu dan it-tip ta’ valutazzjonijiet bi 

grad ta’ sofistikazzjoni dejjem akbar. Il-metodoloġiji huma madankollu rarament komparabbli 

fl-Istati Membri kollha. Il-metodi jvarjaw b’mod sinifikanti, pereżempju fejn tidħol il-

kwistjoni ta’ jekk għandhiex tittieħed inkunsiderazzjoni ġenerazzjoni minn pajjiżi oħra, iżda 

wkoll rigward xenarji u suppożizzjonijiet sottostanti.  Dan isaħħaħ il-konċetrazzjoni 

nazzjonali ta' ħafna mekkaniżmi u jipprevjeni fehma komuni dwar is-sitwazzjoni fejn tidħol l-

adegwatezza li turi ħtieġa possibbli għal azzjoni (komuni) fil-livell tal-EU jew reġjonali.  

Sabiex jiġi determinat il-livell mixtieq ta’ sigurtà tal-provvista, l-Istati Membri jistgħu 

jiddefinixxu “standards ta' affidabbiltà” li tippermettilhom jagħmlu kompromess bejn il-

benefiċċji ta’ affidabbiltà u l-kost sabiex jiġu provduti. Madankollu, l-inkjesta sabet li l-prassi 

li jiddefinixxu l-istandards tal-affidabbiltà jvarjaw b’mod sinifikanti. Mhux l-Istati Membri 

kollha jiddefinixxu l-istandards tal-affidabbiltà u mingħajr standard tal-affidabbiltà ma 

hemmx parametru referenzjarji oġġettivi li magħhom jitkejjel jekk huwiex meħtieġ 

mekkaniżmu ta' kapaċità. Is-sejbiet provviżorji barra minn hekk jissuġġerixxu li anki meta 

jkun jeżisti standard ta’ affidabbiltà, rari jkun ibbażat fuq ir-rieda reali tal-konsumaturi li 

Offerta għal kapaċità ġdida Riżerva strateġika Pagament ta' kapaċità mmirata

Il-Belġju ** Il-Belġju L-Italja

Franza Id-Danimarka ** Il-Polonja

L-Irlanda ** Il-Ġermanja *** Il-Portugall ***

Il-Polonja Spanja ***

L-Iżvezja

Il-Ġermanja (Skema tal-interruttibilità)

L-Irlanda (Skema tal-interruttibilità)

L-Italja (Skema tal-interruttibilità) *** 

Il-Polonja (Skema tal-interruttibilità)

Il-Portugall (Skema tal-interruttibilità)

Spanja (Skema tal-interruttibilità)

Xerrej ċentrali Obligazzjoni deċentrali Pagament ta' kap. mas-suq kollu
L-Irlanda * Franza * L-Irlanda

L-Italja *

* Mekkaniżmu Ppjanat (jew li qed jiġi implimentat)

** Mekkaniżmu tal-Passat (jew li qatt ma ġie implimentat)

*** Mekkaniżmu ta' Kapaċità multipli tal-istess tip
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jittolleraw il-qtugħ tal-elettriku (“valur ta’ tagħbija mitlufa” jew “VOLL”). Hemm ukoll ftit li 

xejn evidenza li tissuġġerixxi li l-Istati Membri li għandhom fis-seħħ xi mekkaniżmu ta’ 

kapaċità jagħmlu konnessjoni tajba bejn l-ammont ta’ kapaċità li jeħtieġu u l-livell mixtieq ta’ 

affidabbiltà kif ġie ddeterminat mill-istandard tal-affidabbiltà tagħhom. 

In-nuqqas ta’ metodi komuni li jiddefinixxu l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni u l-istandards tal-

affidabbiltà jagħmilha diffiċli biex tiġi vvalutata l-ħtieġa ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità eżistenti 

u ppjanati u jagħmel il-koordinazzjoni transfruntiera diffiċli peress li l-Istati Membri 

għandhom perċezzjoni differenti tal-problema reali. Dan, min-naħa l-oħra, jagħmilha diffiċli li 

wieħed jevalwa l-possibbiltà ta’ interkonnetturi li jimlew il-ħtieġa ta’ kapaċità identifikata. 

Barra minn hekk, il-kontribut ta' sorsi rinnovabbli u r-rispons tad-domanda għall-adegwatezza 

tas-sistema mhuwiex dejjem ikkunsidrat kif suppost. 

Għaldaqstant, jidher li hemm każ b’saħħtu, allinjament aħjar tal-metodi użati biex 

jiddefinixxu l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni u l-istandards tal-affidabbiltà. Dan x’aktarx se 

jkun element essenzjali għall-inizjattiva li jmiss tal-Kummissjoni dwar id-disinn tas-suq
14

. Kif 

metodoloġiji reġjonali u madwar l-UE jimmaturaw u jsiru aktar affidabbli, dawn ukoll 

għandhom dejjem jintużaw bħala bażi għall-valutazzjoni tal-bżonn li jiġu introdotti 

mekkaniżmi ta’ kapaċità, b’mod partikolari taħt ir-regoli tal-UE tal-għajnuna mill-Istat. 

6.4. Karatteristiċi ta’ tfassil tal-mekkaniżmi ta’ kapaċità 

Ladarba l-Istati Membri vvalutaw is-sitwazzjoni tal-adegwatezza tal-ġenerazzjoni tagħhom u 

kkonkludew li hemm bżonn ta’ appoġġ għal kapaċità ta’ ġenerazzjoni, għandhom firxa ta’ 

għażliet biex jitfassal mekkaniżmu ta’ kapaċità xieraq biex jindirizzaw il-problema 

identifikata. Id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal jippreżenta l-aktar għażliet importanti fost 

dawk l-għażliet ta’ disinn fi tliet kategoriji: 

a) Eliġibbiltà: min jista’ jipparteċipa fil-mekkaniżmu ta’ kapaċità? Il-mekkaniżmu huwa 

miftuħ għal tipi differenti ta’ fornituri ta’ kapaċità, kapaċitajiet ġodda, rispons tad-

domanda, ħżin tal-elettriku u/jew fornituri ta’ kapaċità li jinsabu fi Stati Membri oħra? 

b) Allokazzjoni: kif jaħdem il-proċess tal-għażla tal-fornituri tal-kapaċità appoġġjati, u kif 

jiġi determinat il-livell ta’ remunerazzjoni tal-kapaċità? 

c) Disinn tal-prodott: x'inhu meħtieġ mill-fornituri ta’ kapaċità appoġġjati mill-mekkaniżmu, 

u x’jiġri jekk ma jissodisfawx l-obbligi tagħhom? 
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6.4.1. Eliġibbiltà 

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà mfassla sew huma importanti sabiex tkun żgurata l-aħjar għażla ta’ 

fornituri ta’ kapaċità biex jindirizzaw il-problema identifikata tas-sigurtà tal-provvista. 

Madankollu, is-sejbiet preliminari jindikaw li l-iktar mekkaniżmi ta’ kapaċità eżistenti huma 

miftuħa biss għal numru limitat ta’ fornituri ta’ kapaċità. F’xi każijiet ċerti fornituri ta’ 

kapaċità huma espliċitament esklużi milli jipparteċipaw jew il-grupp ta’ parteċipanti 

potenzjali huwa espliċitament limitat għal ċerti fornituri. F’każijiet oħra, l-Istati Membri 

jistabbilixxu ħtiġijiet li jkollhom l-istess effett, u b’mod impliċitu jnaqqsu t-tip jew in-numru 

ta’ fornituri ta’ kapaċità eliġibbli. Eżempji huma r-rekwiżiti tad-daqs, l-istandards ambjentali, 

ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni teknika, il-ħtiġijiet ta’ disponibilità (rata mnaqqsa), iż-żmien għat-

tħejjija tal-mekkaniżmu, jiġifieri ż-żmien bejn l-għoti tal-kuntratt tal-kapaċità u l-bidu tal-

obbligu tad-disponibbiltà, u t-tul tal-kuntratt offrut lill-fornituri ta’ kapaċità. F’għadd 

sostanzjali ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità ż-żmien għat-tħejjija huwa inqas minn sena, li 

jagħmilha diffiċli għal fornituri ta’ kapaċità biex jiżviluppaw offerti ta' kapaċità li jeħtieġu 

perjodu itwal ta’ żmien għall-ippjanar u għall-implimentazzjoni, b’mod partikolari biex 

jinbnew impjanti ġodda tal-enerġija. Żminijiet għat-tħejjija qosra għalhekk għandhom 

tendenza li impliċitament jeskludu kapaċità ġdida ta’ ġenerazzjoni u, fuq skala iżgħar, 

fornituri ġodda ta’ rispons tad-domanda. 

L-inkjesta settorjali trattat speċifikament lejn il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà ta’ tipi differenti 

ta’ teknoloġiji ta’ ġenerazzjoni, fornituri ta’ rispons tad-domanda, fornituri tal-ħżin u 

kapaċitajiet ġodda u eżistenti. Ir-rekwiżiti ta’ eliġibbiltà lokazzjonali ġew mistħarrġa wkoll. 

Maġġoranza ċara tal-mekkaniżmi ta' kapaċità eżistenti u ppjanati teskludi ċerti teknoloġiji ta’ 

ġenerazzjoni. Filwaqt li kważi l-Istati Membri kollha jappoġġaw ir-rispons tad-domanda 

permezz ta’ xi forma ta’ remunerazzjoni ta' kapaċità, mhux dejjem tikkompeti fuq bażi ugwali 

ma’ fornituri ta’ kapaċità oħra.  

Fir-rigward tal-inklużjoni ta’ kapaċitajiet ġodda u eżistenti, l-inkjesta settorjali wriet li l-Istati 

Membri spiss jiffokaw jew kompletament fuq l-attirar ta’ kapaċità ġdida jew inkella dwar li 

jiġi evitat l-għeluq ta' kapaċità eżistenti, aktar milli fuq it-tnejn li huma. Il-mekkaniżmi ta’ 

kapaċità koperti mill-inkjesta huma ġeneralment miftuħa għal kapaċità irrispettivament mill-

post tagħhom fi ħdan l-Istat Membru għalkemm regoli separati ta’ spiss japplikaw għall-

gżejjer.  

L-inkjesta settorjali wriet li l-mekkaniżmi selettivi jistgħu jwasslu għall-iżvilupp ta’ 

mekkaniżmi addizzjonali sabiex jikkompensaw sorsi ta' kapaċità li inizjalment kienu tħallew 

barra. Eżempju tajjeb ta’ dan “l-effett valanga” huwa x-xenarju fframmentat tal-mekkaniżmi 

ta’ kapaċità ta’ ħlas fi Spanja. Fl-1997, impjanti tal-elettriku Spanjoli, bdew jirċievu 

remunerazzjoni ta' kapaċità mmirata. Dan, madankollu, ma kienx biżżejjed biex jindirizzaw 

problemi tal-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, peress li fl-2007 l-iskema kienet ikkumplimentata 
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minn skema ta' interruttibilità u aktar tard, fl-2010, permezz ta’ skema ta’ dispaċċ 

preferenzjali għal sorsi indiġeni (faħam). 

L-inkjesta wriet ukoll li l-mekkaniżmi ta’ kapaċità selettivi żżejjed jirriskjaw li jikkumpensaw 

iżżejjed lill-parteċipanti tagħhom minħabba li l-pressjoni kompetittiva hija iktar dgħajfa meta 

l-proċess tal-allokazzjoni għandu biss parteċipazzjoni limitata. Il-fornituri ta' kapaċità 

għalhekk għandhom inċentiv biex jagħmlu offerta f’livell ogħla mill-finanzjament li verament 

jeħtieġu biex jipprovdu servizz ta’ disponibbiltà. Dan jidher mir-riżultati tal-irkant tal-

kapaċità Brittanika, li juru li jekk jeskludu kwalunkwe tip eliġibbli ta’ fornituri ta’ kapaċità 

mill-irkant kien jirriżulta f’kapaċità ogħla fil-prezz. 

Fl-istess ħin, l-inkjesta settorjali wriet tendenza dejjem tikber lejn mekkaniżmi li huma 

miftuħa għal grupp usa’ ta’ fornituri potenzjali tal-kapaċità. Fl-2014, ir-Renju Unit 

pereżempju introduċa mekkaniżmu ċentrali tax-xerrej fis-suq kollu tal-Gran Brittanja u fl-

2015 Franza pproponiet mekkaniżmu ta’ kapaċità deċentrali mas-suq kollu. Il-parteċipazzjoni 

ta’ diversi fornituri ta’ kapaċità x'aktarx li tgħin aktar biex jiġi evitat kumpens żejjed u biex 

jiġu evitati distorsjonijiet bejn diversi fornituri ta’ kapaċità fi ħdan Stat Membru u fil-

kummerċ transfruntier.  

6.4.2. Il-parteċipazzjoni transfruntiera fil-mekkaniżmi ta' kapaċità 

L-inkjesta żvelat li għalkemm xi pajjiżi jieħdu kont tal-kontribuzzjoni li l-importazzjonijiet 

minn pajjiżi oħra jagħmlu għas-sigurtà tagħhom f’sitwazzjonijiet ta’ stress, ftit biss mill-ħdax-

il Stat Membru koperti mill-inkjesta jippermettu fornituri ta’ kapaċità fi Stati Membri oħra 

(kapaċità barranija) biex jipparteċipaw fil-mekkaniżmi ta’ kapaċità tagħhom. Madankollu din 

is-sitwazzjoni qed tinbidel, minħabba li għadd dejjem akbar ta’ Stati Membri qed jaħdmu lejn 

li jippermettu tali parteċipazzjoni. Pereżempju, ir-Renju Unit, inkluda interkonnetturi (linji ta’ 

trażmissjoni transfruntieri) f’irkant ta' kapaċità fl-2015, u Franza u l-Irlanda qed jiżviluppaw 

pjanijiet biex jippermettu l-parteċipazzjoni transfruntiera fil-mekkaniżmi tagħhom. L-

inklużjoni ta’ parteċipazzjoni transfruntiera hija wkoll konformi mal-għan tal-Unjoni tal-

Enerġija sabiex jiġi żgurat suq tal-enerġija li jaħdem bis-sħiħ u interkonness. 

Huwa essenzjali li jitqiesu l-importazzjonijiet fl-operazzjoni tal-mekkaniniżmi ta’ kapaċità 

huwa essenzjali minħabba li jippreveni akkwist żejjed għali tal-kapaċitajiet li jinqalgħu li 

kieku kull Stat Membru uża mekkaniżmu ta’ kapaċità biex jiżgura l-awtosuffiċjenza. Li jkun 

permess li l-kapaċità barranija tieħu sehem f’mekkaniżmu ta' kapaċità jneħħi wkoll 

distorsjonijiet ta' sinjali ta' investiment li jiffavorixxu pajjiżi b'aktar kapaċità ta' mekkaniżmi 

ġenerużi u jibbenefikaw l-operaturi diġà stabbiliti. Toħloq ukoll inċentivi għal investiment 

kontinwu fl-interkonnessjoni. 

Huwa teknikament diffiċli li l-kapaċità barranija tkun inkluża f’mekkaniżmi ta’ kapaċità. 

Grupp ta’ Ħidma mal-Istati Membri li ltaqgħu f’Ġunju 2015 biex jeżaminaw il-kwistjoni ta’ 
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parteċipazzjoni transfruntiera fil-mekkaniżmi ta' kapaċità. L-eżitu tal-Grupp ta’ Ħidma huwa 

mehmuż bħala Anness 2 tad-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jakkumpanja r-Rapport tal-

Inkjesta Settorjali fil-forma ta’ dokument ta' input biex jistimula d-diskussjoni dwar dan is-

suġġett. Il-materjal ippreżentat f’dan l-Anness mhuwiex pożizzjoni formali tal-Kummissjoni u 

mhuwiex l-eżitu ta’ din l-inkjesta settorjali, iżda dawk li wieġbu għall-konsultazzjoni 

pubblika huma mistiedna sabiex jikkummentaw dwar il-kontenut tiegħu. 

6.4.3. Il-proċess ta’ allokazzjoni 

Jekk ikun iddisinjat kif jixraq, proċess ta’ allokazzjoni jagħżel l-aktar għażla kost-effettiva 

minn fornituri ta’ kapaċità eliġibbli u jistabbilixxi kapaċità ta’ prezz li tevita l-kumpens 

żejjed. L-istħarriġ identifika wkoll firxa wiesgħa ta’ approċċi ta’ allokazzjoni. L-iktar 

distinzjoni importanti hija bejn il-proċessi ta' allokazzjoni amministrattivi u kompetittivi. Fi 

proċess ta’ allokazzjoni amministrattiva, il-fornituri eliġibbli kollha jintgħażlu mingħajr 

kompetizzjoni u r-remunerazzjoni tal-kapaċità hija stabbilita minn qabel mill-awtoritajiet tal-

Istat Membru jew innegozjata b’mod bilaterali bejn l-Istat Membru u l-fornitur tal-kapaċità. 

Min-naħa l-oħra, fi proċess ta' allokazzjoni kompetittiv, il-fornituri eliġibbli ta' kapaċità 

jipparteċipaw fi proċess ta’ offerti u r-remunerazzjoni tal-kapaċità hija r-riżultat ta’ dan il-

proċess. Proċessi amministrattivi u kompetittivi huma ugwalment komuni fil-11-il Stat 

Membru koperti mill-inkjesta, imma proċessi kompetittivi tal-offerti jidhru dejjem aktar 

f’mekkaniżmi introdotti f’dawn l-aħħar snin. Ir-Renju Unit ilu jagħmel irkanti ta' kapaċità 

mill-2014. Franza qiegħda fil-proċess li toħloq suq għan-negozjar ta’ ċertifikati ta’ kapaċità. 

L-Irlanda u l-Italja qed jitbiegħdu milli jużaw il-proċess ta' allokazzjoni amministrattiv, u 

jippjanaw li jallokaw prodotti ta' kapaċità permezz ta’ rkanti. 

L-inkjesta settorjali wriet li l-proċessi ta’ allokazzjoni amministrattivi mhumiex probabbli li 

jikxfu l-valur reali tal-kapaċità u għalhekk x’aktarx li ma jkunux kost-effettivi. Fi Spanja, 

pereżempju, il-prezz ta’ servizz ta' interruttibilità kważi naqas bin-nofs wara li rkant 

kompetittiv ġie introdott. B’kuntrast ma’ dan, il-proċessi ta' allokazzjoni kompetittivi huma 

fil-prinċipju aħjar biex jiżvelaw il-valur reali tal-kapaċità, iżda l-esperjenza turi li dan jgħodd 

biss jekk id-disinn tal-proċess ta’ allokazzjoni u l-istruttura tas-suq jagħmlu l-kompetizzjoni 

reali possibbli. Proċess ta’ allokazzjoni li ma jurix il-valur reali tal-kapaċità huwa wkoll 

improbabbli li jibgħat sinjali ta’ investiment xierqa. Jekk ir-remunerazzjoni tal-kapaċità tkun 

għolja wisq, il-mekkaniżmu ta’ kapaċità jżomm kapaċità mhux neċessarja fis-suq jew 

saħansitra jressaq ’il quddiem kapaċità ġdida f’sitwazzjonijiet ta’ kapaċità żejda. Min-naħa l-

oħra, jekk ir-remunerazzjoni tkun baxxa wisq, impjanti eżistenti se jħallu s-suq jew mhux se 

jkun hemm investiment f’kapaċità ġdida. 

Id-disinn tal-proċess ta’ allokazzjoni f’mekkaniżmu ta’ kapaċità jista’ jaffettwa wkoll il-

kompetizzjoni fis-suq tal-elettriku. Pereżempju, l-inkjesta sabet li fi swieq konċentrati, il-

mekkaniżmi ta’ kapaċità li huma deċentralizzati (jiġifieri meta fornituri individwali jkunu 

responsabbli li jestimaw u li jakkwistaw il-kapaċità meħtieġa), bħalma huwa l-mekkaniżmu li 
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qed jiġi żviluppat fi Franza, jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għad-dħul fis-suq. Dan għaliex 

applikanti ġodda huma anqas kapaċi li jestimaw il-ħtiġijiet ta’ kapaċità futura tagħhom minn 

kumpaniji stabbiliti b’bażi ta’ klijenti kbira u stabbli. 

6.4.4. Prodott ta’ kapaċità 

Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità kollha jinkludu ċerti obbligi li jridu jissodisfaw il-fornituri tal-

kapaċità talli jirċievu remunerazzjoni. Dawn ivarjaw minn obbligu relattivament bażiku li 

jinbena u jitħaddem impjant tal-enerġija, permezz ta’ obbligi marbuta mat-twettiq ta' 

istruzzjonijiet min-naħa tal-operatur tan-netwerk (pereż. ixgħel u ġġenera l-elettriku), għal 

obbligi li huma aktar kumplessi (pereż. għażliet affidabbli li jirrikjedu pagamenti lura 

finanzjarji meta prezz tal-eżerċitar jinqabeż bi prezz ta' referenza). 

Hemm ukoll diversi tweġibiet għall-mistoqsija dwar x’jiġri jekk il-fornituri tal-kapaċità 

jonqsu milli jissodisfaw l-obbligi tagħhom (penali). Xi mekkaniżmi sempliċiment jeskludu 

fornituri ta’ kapaċità milli jirċievu pagamenti futuri, iżda l-biċċa l-kbira jeħtieġu li huma 

jirritornaw il-pagamenti li qalgħu jew li jħallsu penali addizzjonali. 

L-inkjesta sabet li, fejn l-obbligi huma limitati u l-penali għan-nuqqas ta’ konformità huma 

baxxi, ma hemmx biżżejjed inċentivi biex l-impjanti jkunu affidabbli. L-investigazzjoni żvelat 

ukoll tensjoni bejn ir-reġim ta’ penalitajiet effikaċi f’mekkaniżmu ta’ kapaċità u l-impatti 

mhux mixtieqa fuq il-funzjonament tas-suq. Dawk li jfasslu l-politika jistgħu jikkunsidraw il-

penalitajiet tal-mekkaniżmi ta’ kapaċità bħala sostituzzjoni għall-prezzijiet tal-iskarsezza tal-

elettriku. It-tnejn jipprovdu sinjali għal ġenerazzjoni jew għat-tnaqqis fid-domanda 

f'sitwazzjonijiet ta’ skarsezza. Madankollu, il-prezzijiet tal-elettriku biss— mhux il-

penalitajiet tal-mekkaniżmu ta’ kapaċità — jipprovdu sinjal għall-importazzjonijiet fi ħdan is-

suq intern. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jieħdu ħsieb li jiżguraw li s-sinjali tal-

prezzijiet tal-elettriku ma jiġux sostitwiti minn mekkaniżmi ta’ kapaċità. 

Konklużjoni oħra hija dik li mekkaniżmi li jinkludu rispons tad-domanda normalment 

jinkludu obbligi differenti għall-fornituri ta’ rispons tad-domanda milli għall-ġeneraturi. Xi 

differenzjazzjoni fl-obbligi u fil-penalitajiet bejn ġenerazzjoni u rispons tad-domanda tista’ 

tkun iġġustifikata, tal-inqas fuq medda qasira ta’ żmien, biex ikun jista' jsir l-iżvilupp tar-

rispons tad-domanda. 

6.5. Konklużjonijiet mhux finali dwar l-evalwazzjoni tad-diversi tipi ta’ mekkaniżmi 

ta’ kapaċità 

Fuq il-bażi tas-sejbiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni qed tiġbed il-konklużjonijiet mhux finali 

segwenti dwar jekk il-mekkaniżmi ta’ kapaċità jistgħux jiżguraw is-sigurtà tal-provvista tal-

elettriku u dwar kif il-mekkaniżmi ta’ kapaċità għandhom impatt fuq il-funzjonament tas-suq 

intern tal-enerġija tal-UE. 
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 Modi armonizzati u iktar trasparenti ta’ determinazzjoni ta’ livelli ta’ adegwatezza tal-

ġenerazzjoni u l-istandards tal-affidabbiltà se jikkontribwixxu biex joġġettivizzaw il-

ħtieġa għal livelli differenti ta’ intervent u jtejbu l-komparabilità transfruntiera.  

 

 Is-sitt tipi differenti ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità (ara t-tassonomija hawn fuq) mhumiex 

adattati sew bl-istess mod biex jindirizzaw problemi ta’ kapaċità. L-aħjar għażla 

tiddependi fuq in-natura tal-problema tal-adegwatezza tal-ġenerazzjoni li hija maħsuba li 

tindirizza (fis-suq kollu jew lokali; fit-tul jew tranżizzjonali) u fuq l-istruttura tas-suq tal-

elettriku tal-Istat Membru (livell ta’ konċentrazzjoni). 

 

 Mis-sitt tipi ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità, tnejn (jiġifieri mekkaniżmi bbażati fuq il-prezz 

offrut fis-suq kollu jew pagamenti ta' kapaċità mmirata) jirriskjaw kompensazzjoni żejda 

lill-fornituri ta' kapaċità peress li jiddependu fuq iffissar ta' prezzijiet amministrattivi aktar 

milli fuq proċeduri ta' allokazzjoni kompetittivi. 

 

 Ir-riskju ta’ kumpens żejjed huwa inqas bl-erba’ tipi ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità li jifdal, 

li jistgħu jindirizzaw it-tħassib speċifiku tal-adegwatezza tal-ġenerazzjoni. L-għażla tal-

aktar mudell xieraq tiddependi fuq il-problema tal-adegwatezza preċiża li trid tiġi solvuta: 

 

 Sejħiet għall-kapaċità ġdida u riżervi strateġiċi jistgħu jkunu xierqa biex jindirizzaw 

problema tranżizzjonali tal-kapaċità. Offerta tippermetti investiment ġdid, filwaqt li 

riżerva strateġika ġeneralment tintuża biex tipprevjeni impjanti eżistenti milli jagħlqu. 

L-ebda wieħed minn dawn iż-żewġ mudelli ma jsolvi n-nuqqasijiet tas-suq sottostanti, 

iżda t-tnejn li huma jistgħu jimlew vojt fil-kapaċità sakemm jitwettqu r-riformi tas-suq 

sabiex is-suq tal-elettriku jkun jista' jipprovdi biżżejjed inċentivi ta’ investiment, jew 

sakemm jiġi introdott mekkaniżmu ta' kapaċità iktar xieraq fuq terminu itwal. Dawn 

il-mudelli għandhom għalhekk ikunu akkumpanjati minn pjan kredibbli għall-futur. 

 

 Mekkaniżmi ta' xerrejja ċentrali u mekkaniżmi ta' obbligazzjonijiet deċentralizzati 

jistgħu jkunu għażliet xierqa biex jindirizzaw problema tal-adegwatezza fuq terminu 

itwal u iktar ġenerali, skont il-livell ta' kompetizzjoni fis-suq sottostanti. Dawn iż-

żewġ tipi ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità huma aktar kapaċi jattiraw kapaċitajiet ġodda u 

jippermettu kompetizzjoni diretta bejn il-ġenerazzjoni u r-rispons tad-domanda, u 

għaldaqstant joħolqu kompetizzjoni aktar b’saħħitha għar-remunerazzjoni tal-kapaċità 

u juru l-valur ekonomiku reali tal-kapaċità. 

 

 Fil-każijiet kollha, il-mekkaniżmi ta’ kapaċità għandhom ikunu mfassla b’attenzjoni 

speċifika għat-trasparenza u għar-regoli miftuħa ta’ parteċipazzjoni u kapaċità ta’ prodott 

li ma jdgħajjifx l-iffunzjonar tas-suq tal-elettriku. B’mod partikolari, il-prezzijiet tal-
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elettriku għandhom ikomplu jipprovdu sinjal tal-iskarsezza b’tali mod li l-elettriku jkun 

importat minn Stati Membri oħra fiż-żmien propizju.   

Dawn il-konklużjonijiet mhux finali jiffokaw primarjament fuq il-ħila ta’ diversi mekkaniżmi 

ta' kapaċità biex jiġu indirizzati problemi ta’ sigurtà tal-provvista tal-elettriku bl-aktar mod 

kost-effettiv u bl-inqas distorsjoni possibbli fis-suq. Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità jistgħu 

madankollu jaffettwaw it-taħlita tal-ġenerazzjoni u għalhekk jinteraġixxu ma’ strumenti ta’ 

politika mmirati lejn it-tkattir tad-dekarbonizzazzjoni. Kif rikonoxxut skont il-Linji gwida 

għall-Għajnuna fl-Enerġija u fl-Ambjent
15

, it-tfassil ta’ mekkaniżmi ta' kapaċità għandu 

jieħdu kont ta’ dawn l-impatti sabiex jikkontribwixxu għall-koerenza kumplessiva tal-politika 

tal-enerġija tal-UE fis-swieq tal-elettriku.  

Fil-kuntest tal-konsultazzjoni pubblika, il-Kummissjoni tistieden kummenti dwar dawn il-

konklużjonijiet mhux finali. Hija se tħejji konklużjonijiet aktar sodi fir-rapport finali tagħha, li 

se jagħtu lill-Istati Membri u lill-parteċipanti fis-suq aktar ċarezza dwar kif se tapplika r-regoli 

tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat meta tivvaluta l-mekkaniżmi tal-kapaċità fil-futur. 

7. Passi li jmiss 

Ma’ dan ir-rapport interim u d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal anness, il-Kummissjoni 

tippreżenta s-sejbiet mhux finali tagħha u l-konklużjonijiet tentattivi dwar l-inkjesta settorjali 

fil-mekkaniżmi ta’ kapaċità lis-settur u lill-Istati Membri għall-konsultazzjoni. Din se tinvolvi 

ruħha b’mod attiv mal-partijiet kkonċernati fix-xhur li ġejjin bil-ħsieb li tippreżenta rapport 

finali aktar tard din is-sena. Il-Kummissjoni se tuża r-rapport finali sabiex tivvaluta l-

mekkaniżmi ta’ kapaċità notifikati fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat u biex tiżviluppa 

proposti leġiżlattivi dwar reviżjoni tat-tfassil tas-suq tal-elettriku. 

                                                           
15

 Ara para. 233(e) EEAG: “Il-miżura trid […] tagħti preferenza lill-ġeneraturi b’livell baxx ta’ karbonju 

ekwivalenti għal parametri tekniċi u ekonomiċi” u l-para. (220) “Għajnuna favur l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni 

tista’ tikkontradixxi l-objettiv tat-tneħħija gradwali tas-sussidji dannużi għall-ambjent inklużi għall-fjuwils 

fossili. L-Istati Membri għandhom għalhekk primarjament jikkunsidraw modi alternattivi biex jiksbu l-

adegwatezza tal-ġenerazzjoni li ma jkollhomx impatt negattiv fuq l-objettiv tat-tneħħija gradwali tas-sussidji 

dannużi ekonomikament jew għall-ambjent, bħall-iffaċilitar tal-ġestjoni mil-lat tad-domanda u jżidu l-kapaċità 

tal-interkonnessjoni.” 
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