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RAPPORT MILL-KUMMISSJONI 

Rapport Finali tal-Investigazzjoni Settorjali dwar Mekkaniżmi ta’ Kapaċità 

1. Introduzzjoni 

L-istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija tal-Ewropa timmira li tiżgura provvisti tal-enerġiji siguri, 

nodfa u affordabbli għall-konsumaturi Ewropej
1
. Minkejja l-progress importanti li sar lejn 

dawn l-objettivi, is-sigurtà tal-provvista tal-elettriku hija ta' preokkupazzjoni dejjem tiżdied 

f'għadd dejjem jikber ta' Stati Membri. Sabiex ma jkunx hemm nuqqas ta' elettriku, li jista' 

jinqala', xi Stati Membri għandhom, jew qegħdin jippjanaw li jkollhom, tipi differenti ta' 

mekkaniżmi ta' kapaċità. Dawn il-mekkaniżmi għandhom iħallsu lill-ġeneraturi tal-elettriku u 

lil fornituri tal-kapaċità oħra, bħall-operaturi ta’ rispons għad-domanda, biex ikunu 

disponibbli fil-każ ta’ bżonn.   

Appoġġ pubbliku lill-fornituri tal-kapaċità għandu r-riskju li joħloq distorsjonijiet 

kompetittivi u fil-prinċipju jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità ta’ 

spiss jipprovdu sussidji għal fornituri ta' kapaċità nazzjonali biss, filwaqt li jinjoraw il-valur 

tal-importazzjonijiet u joħolqu distorsjonijiet għas-sinjali ta’ investiment. Dan ifisser li bosta 

mill-benefiċċji ta’ Suq Intern tal-Enerġija miftuħ u konness tajjeb jintilfu u l-ispejjeż għall-

konsumaturi jiġu miżjuda. Dawn il-mekkaniżmi xi kultant jiffavorixxu wkoll ċerti teknoloġiji 

jew atturi tas-suq mingħajr ġustifikazzjoni oġġettiva, jew jipprevjenu lil fornituri ġodda milli 

jsiru attivi fis-suq tal-elettriku. Dan joħloq distorsjonijiet għall-kompetizzjoni, joħloq riskju li 

l-objettivi tad-dekabonizzazzjoni ma jintlaħqux u jimbotta 'l fuq il-prezz tas-sigurtà ta’ 

provvista. Fid-29 ta’ April 2015, il-Kummissjoni għaldaqstant nediet investigazzjoni settorjali 

tal-għajnuna mill-Istat biex tifhem aħjar il-ħtieġa, id-disinn u l-impatti fuq is-suq tal-

mekkaniżmi ta’ kapaċità.  

Dan ir-Rapport Finali jippreżenta s-sejbiet prinċipali tal-investigazzjoni, b’aktar dettall fir-

rapport anness
2
.  Huwa jipprovdi għarfien ta' meta l-mekkaniżmi ta’ kapaċità jinvolvu 

għajnuna mill-Istat u kif il-Kummissjoni tħares lejn il-mekkaniżmi ta’ kapaċità mil-lenti tar-

regoli dwar l-għajnuna mill-Istat
34

. Meta tapplika dawn ir-regoli, il-Kummissjoni għandha l-

għan li tiżgura li l-Istati Membri jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità biss meta jkun hemm il-

bżonn tagħhom, u b'tali mod li s-suq intern tal-enerġija ma jiġix maqsum bejn swieq 

nazzjonali għad-dannu tal-konsumaturi u tal-objettivi potenzjali fejn tidħol il-klima. 

Waqt l-investigazzjoni settorjali, is-servizzi tal-Kummissjoni ffukaw fuq is-swieq tal-elettriku 

ta’ ħdax-il Stat Membru li diġà introduċew, jew jippjanaw li jintroduċu, mekkaniżmi ta’ 

                                                            
1 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 
2 Commission Staff Working Document accompanying the Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms, 30 

November 2016, SWD(2016)385 (Ma teżistix traduzzjoni uffiċjali). 
3 Il-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija 2014-2020 (“EEAG”) (2014/C 200/01) 

jinkludu regoli speċifiċi għall-valutazzjoni tal-mekkaniżmi ta’ kapaċità minn perspettiva ta’ liġi tal-kompetizzjoni.    
4 Ta' min wieħed jinnota li l-konklużjonijiet tal-investigazzjoni settorjali huma sejbiet ġenerali li ma jiħdux post tal-bżonn 

għal evalwazzjoni każ b'każ ta' xi miżura individwali ta' għajnuna mill-Istat. 
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kapaċità
5
. Is-servizzi tal-Kummissjoni ġabru ammont kbir ta' informazzjoni mill-Istati 

Membri, mir-regolaturi tal-enerġija, assoċjazzjonijiet u operaturi fis-suq, minn laqgħat u minn 

żewġ ġabriet ta' kwestjonarji indirizzati li aktar minn 200 parti interessata. Fit-13 ta’ April 

2016, il-Kummissjoni ppubblikat rapport interim dwar l-investigazzjoni settorjali għal 

konsultazzjoni pubblika
6
. Dan ir-Rapport iqis il-114-il tweġiba li waslu dwar ir-rapport 

interim
7
. 

Dan ir-Rapport, flimkien mal-annessi tiegħu, qiegħed jiġi ppreżentat flimkien ma’ pakkett ta’ 

proposti leġislattivi, bħala parti mill-ħidma biex tinħoloq Unjoni tal-Enerġija tal-UE li jkollha 

politika dwar it-tibdil fil-klima li tħares 'l quddiem. Il-pakkett jinkludi proposti leġiżlattivi 

biex jittejbu d-disinn u t-tħaddim tas-swieq tal-elettriku tal-UE ("l-Inizjattiva dwar id-Disinn 

tas-Suq"), inklużi proposti għat-titjib tal-politiki nazzjonali tal-adegwatezza tal-ġenerazzjoni li 

huma kostruwiti fuq is-sisien tas-sejbiet tal-investigazzjoni settorjali, li maż-żmien għandhom 

inaqqsu l-bżonn għal mekkaniżmi ta’ kapaċità biex tkun garantita s-sigurtà tal-provvista
8
. 

2. Tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista 

2.1. Illum il-ġurnata fl-UE hemm problema ta’ sigurtà tal-provvista tal-elettriku? 

Mill-bidu tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fl-2008, id-domanda għall-elettriku fl-UE naqset.  

Il-kapaċità ta’ ġenerazzjoni installata totali, fuq l-istess perjodu, kompliet tiżdied
9
.  

Għaldaqstant il-marġini ta’ kapaċità
10

 twessgħu
11

, u mill-2010 ’l hawn, żidiet drastiċi fil-prezz 

fis-swieq tal-elettriku saru inqas frekwenti
12

.  L-investigazzjoni settorjali kkonfermat li 

nuqqasijiet ta’ kapaċità fejn il-konsumaturi kienu filfatt skonnessi minħabba ġenerazzjoni 

insuffiċjenti ta’ enerġija kienu estremament rari fl-aħħar ħames snin
13

. Fi kliem ieħor, l-UE 

bħala tali bħalisa tinsab f'sitwazzjoni ta' sovrakapaċità. 

                                                            
5 Il-Belġju, il-Kroazja, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Polonja, il-Portugall, Spanja u l-Iżvezja.  
6 C(2016) 2017 u SWD(2016)119. 
7 Ħarsa ġenerali tar-risponsi tal-konsultazzjoni pubblika hija annessa għar-rapport (Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal) li 

jakkumpanja din il-Komunikazzjoni. 
8 Il-pakkett jinkludi reviżjonijiet tar-Regolamenti (KE) Nru 713/2009 u 714/2009 kif ukoll tad-Direttiva 2009/72/KE. Barra 

minn dan, il-pakkett jinkludi proposta għal Regolament ġdid dwar l-istat ta' tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku li jħassar 

id-Direttiva 2005/89/KE. 
9 Din id-diverġenza hija prinċipalment dovuta għall-implimentazzjoni ta’ deċiżjonijiet ta’ investiment meħuda qabel ma bdiet 

il-kriżi. Għalkemm il-kapaċità installata totali żdiedet f’livelli differenti f’kull wieħed mill-11-il Stat Membru koperti mill-

investigazzjoni settorjali, din żdiedet b’aktar minn 30 % mill-2000 ’l hawn fl-UE bħala ħaġa waħda. 
10 Marġini ta’ kapaċità huwa tipikament ikkalkulat bħala d-differenza bejn il-kapaċità installata u l-aktar domanda għolja (jew 

medja). Il-kapaċità installata tista’ tkun de-klassifikata skont id-disponibbiltà mistennija tagħha biex tkun provduta 

indikazzjoni aħjar tal-marġini ta’ kapaċità mistenni. 
11 ENTSO-E jistma li l-marġini bejn l-ammont ta' elettriku meħtieġ fil-mumenti tal-akbar konsum u l-elettriku li jista' jiġi 

ġġenerat mill-kapaċità ta' ġenerazzjoni disponibbli hija ta' 13% għall-UE kollha kemm hi ("ENTSO-E: 2015 Scenario 

Outlook & Adequacy Forecast” (“ENTSO-E: Ħarsa Ġenerali tax-Xenarju u Previżjoni tal-Adegwatezza 2015”), disponibbli 

fuq https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/SOAF/150630_SOAF_2015_publication_wcover.pdf ). 
12 Il-figuri ppubblikati mill-ACER juru tnaqqis fil-frekwenza ta’ żidiet drastiċi fil-prezz fis-swieq tal-elettriku tal-UE mill-

2010 ’l hawn (Rapport Annwali tal-ACER dwar ir-Riżultati ta’ Monitoraġġ tas-Suq Intern tal-Elettriku fl-2015, disponibbli 

fuq:  

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Rep

ort%202015%20-%20ELECTRICITY.pdf ). 
13 L-unika eċċezzjoni ewlenija kienet il-Polonja, fejn mewġa ta’ sħana f’Awwisu 2015 wasslet għal perjodi ta’ qtugħ ta’ 

bilfors tal-impjanti. 

https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/SOAF/150630_SOAF_2015_publication_wcover.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20ELECTRICITY.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20ELECTRICITY.pdf
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Madankollu, is-sitwazzjoni tvarja bejn Stat Membru u ieħor. Xi Stati Membri jidhru li 

jaffaċċjaw sfidi ġenwini ta’ sigurtà tal-provvista, ta’ daqs u tul differenti, u jeżistu 

kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-provvista speċifiċi lokali li jaffettwaw ċerti żoni f’xi Stati Membri. 

Barra minn hekk, numru konsiderevoli ta’ impjanti tal-enerġija eżistenti fis-snin li ġejjin ser 

jiġu eliminati gradwalment. Xi impjanti tal-enerġija qed jersqu lejn tmiem il-ħajja operattiva 

tagħhom, xi wħud ma jistgħux jilħqu l-istandards ambjentali u ta’ emissjonijiet ġodda, filwaqt 

li oħrajn ser jiġu eliminati gradwalment bħala riżultat ta’ għażliet ta’ politika tal-enerġija 

nazzjonali (eż. l-eliminazzjoni gradwali tal-enerġija nukleari fil-Ġermanja).  

B’mod aktar ġenerali, is-settur tal-elettriku tal-Ewropa qed jesperjenza transizzjoni bla 

preċedent. Il-liberalizzazzjoni tas-suq u l-isforzi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 

serra bidlu profondament il-mod kif jiġi ġenerat, negozjat u kkunsmat l-elettriku. Il-

ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli qed tikber rapidament. Dan 

irriżulta fi prezzijiet bl-imnut tal-elettriku aktar baxxi, iżda naqqas ukoll l-użu ta’ teknoloġiji 

ta’ ġenerazzjoni konvenzjonali, bħall-faħam u l-gass, għax l-enerġija rinnovabbli ġeneralment 

għandha kostijiet operattivi aktar baxxi. Domanda li qed tonqos, prezzijiet orħos u rati ta’ 

utilizzazzjoni aktar baxxi kollha naqqsu l-ammont ta’ qligħ li jista’ jsir mill-ġenerazzjoni 

konvenzjonali tal-elettriku. Fl-istess ħin, teknoloġiji konvenzjonali flessibbli għad għandhom 

rwol importanti ħafna: is-sehem dejjem jikber ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli bħall-enerġija 

eolika u solari
14

, li l-output tagħhom ivarja skont il-kundizzjonijiet tat-temp u minn bi nhar 

għal bil-lejl, jirrikjedi sistemi ta' enerġija, inkluż kapaċità affidabbli ta' riżerva, li tista' tieħu l-

forma ta' ġenerazzjoni konvenzjonali, reazzjoni għad-domanda jew ħażna, biex tkun żgurata 

sigurtà ta’ provvista f’kull ħin.  

L-Istati Membri huma mħassba li l-kapaċità ta’ ġenerazzjoni ta’ elettriku eżistenti, flimkien 

mal-investiment mistenni f’kapaċità ġdida, jistgħu jkunu insuffiċjenti biex tinżamm sigurtà ta’ 

provvista fil-futur. Jekk il-livelli baxxi attwali ta’ profitabilità tal-kapaċità ta’ ġenerazzjoni 

tradizzjonali jirriflettu biss is-sovrakapaċità attwali, jista’ ma jkunx hemm wisq lok għal 

preokkupazzjoni dwar l-adegwatezza tal-kapaċità fil-ġejjieni.  Jekk, madankollu, il-

profittabilità baxxa tkun ukoll ir-riżultat ta' nuqqasijiet tas-suq jew regolatorji, l-inċentivi biex 

isir l-investiment jistgħu ma jkunux biżżejjed biex jinżammu livelli adegwati ta' kapaċità fuq 

perjodu ta' żmien medju u għat-tul.  

2.2. Għala l-investiment jista’ jkun insuffiċjenti biex ikunu żgurata provvisti siguri fil-futur 

L-operaturi ekonomiċi jiddeċiedu jekk iżommux il-kapaċità attwali, jew jinvestux f’kapaċità 

ġdida, abbażi tal-introjti mistennija.  

Biex tivverifika jekk is-swieq analizzati humiex kapaċi jagħtu bidu għal investiment 

suffiċjenti f’kapaċità biex tkun issodisfata d-domanda fil-ġejjieni, l-investigazzjoni settorjali 

ħarset lejn jekk hemmx nuqqasijiet regolatorji u/jew tas-suq li jfixklu l-investiment. L-

investigazzjoni filfatt identifikat diversi nuqqasijiet tas-suq li jistgħu jfixklu s-swieq tal-

elettriku milli jiġġeneraw investiment biżżejjed biex tkun żgurata sigurtà ta’ provvista. B’mod 

                                                            
14 L-enerġija eolika u dik solari kienu jirrappreżentaw 11 % tal-produzzjoni tal-elettriku tal-UE28 fl-2014 (Eurostat), iżda f’xi 

Stati Membri, huma responsabbli, f’ċerti ħinijiet, għal kważi l-ġenerazzjoni kollha u f’ħinijiet oħra ma jipproduċu xejn. 
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partikolari, l-investigazzjoni settorjali tikkonkludi li, biex jaħdmu b’mod effettiv, is-swieq tal-

elettriku jiddependu fuq li l-prezzijiet jogħlew biżżejjed waqt perjodi meta l-provvista tkun 

limitata meta mqabbla mad-domanda. Il-profitti ġġenerati minn prezzijiet għoljin f’dawn il-

perjodi ta’ “skarsezza” huwa inċentiv kritiku biex isir investiment, speċjalment għal 

teknoloġiji flessibbli li jaħdmu rarament u għalhekk jeħtieġ jirkurpraw il-kostijiet ta’ 

investiment tagħhom waqt relattivament ftit siegħat operattivi.  

Fil-prattika, diversi fatturi jillimitaw l-abbiltà tas-swieq tal-elettriku li jrendu prezzijiet għoljin 

fi żminijiet ta’ skarsezza.  L-ewwelnett, ftit klijenti individwali tal-elettriku huma kapaċi 

jirrispondu għal varjazzjonijiet fil-prezzijiet fi żmien reali u li jnaqqsu l-konsum tagħhom 

waqt is-siegħat tal-ogħla domanda meta l-prezzijiet ikunu għolja.  Fin-nuqqas ta’ domanda li 

tirrispondi għall-prezz, ir-regoli stabbiliti mill-awtoritajiet nazzjonali biex jibbilanċjaw il-

provvista u d-domanda ta’ spiss jinkludu limiti regolati ta’ prezz baxxi li ma jirriflettux kemm 

il-klijenti huma lesti jħallsu għal provvisti siguri u li għaldaqstant jirriżultaw fi prezzijiet li ma 

jirriflettux il-valur reali tal-adegwatezza addizzjonali tar-riżorsi
15

.  

It-tieni, anki fin-nuqqas ta’ limiti espliċiti tal-prezzijiet, ir-regoli għall-ġestjoni tal-ibbilanċjar 

tas-swieq, fejn il-ġenerazzjoni u d-domanda tal-elettriku jridu jitqabblu f’ħin reali mill-

operaturi tan-netwerk u jiġi stabbilit il-prezz aħħari tal-elettriku għal kull siegħa, fil-prattika 

jillimitaw il-prezz fi swieq forward
16

.  

It-tielet, delineazzjoni adatta taż-żoni tal-offerti
17

 hija kruċjali biex ikunu żgurati s-sinjali ta’ 

lokalizzazzjoni t-tajba għal investiment f’ġenerazzjoni u trasmissjoni.  Fejn il-prezzijiet jiġu 

stabbiliti f’żona tal-offerti kbira mingħajr ma jitqiesu l-limitazzjonijiet tas-sistema ta’ 

trasmissjoni, huma meħtieġa miżuri ta’ “ridispaċċ” barra mis-suq biex tintefa xi ftit mill-

ġenerazzjoni u tinxtegħel x’imkien ieħor (b’kost żejjed) fi ħdan iż-żona l-kbira biex il-grilja 

tiġi bbilanċjata.    Dan ir-ridispaċċ barra mis-suq jipperikola s-sinjali għall-investiment u 

joħloq distorsjoni fil-prezzijiet tal-elettriku - billi joħloq sussidji moħbija għal xi konsumaturi 

u imposti addizzjonali għal uħud oħra
18

. Din id-distorsjoni fil-prezzijiet tipperikola l-kummerċ 

transkonfini u tnaqqas l-inċentivi għal investiment f’aktar kapaċità ta’ interkonnessjoni bejn l-

Istati Membri.  L-investigazzjoni settorjali uriet li l-konfigurazzjoni attwali taż-żoni tal-offerti 

fl-UE qed toħloq problemi sinifikanti għat-tħaddim u l-iżvilupp ta’ Suq Intern tal-Enerġija 

effiċjenti. 

                                                            
15 Fil-prinċipju limiti ta’ prezzijiet effiċjenti għandhom jirriflettu r-rieda medja tal-konsumaturi li jħallsu biex ma jkunux 

skonnessi meta jkun hemm skarsezza, ’l hekk imsejjaħ valur ta’ tagħbija mitlufa (VOLL, value of lost load). 
16 Pereżempju, penali għal żbilanċ fil-mument tal-konsenja jistgħu jaġixxu bħala limitu impliċitu tal-prezz fi swieq ta’ 

ġurnata bil-quddiem u dawk forward jekk ikunu baxxi wisq, minħabba li l-operaturi jistgħu jippreferu jħallsu l-piena milli 

jħallsu prezzijiet ogħla. 
17 Iż-żoni tal-offerti huma definiti bħala żoni ta’ prezz uniformi, jiġifieri fejn l-offerti ta’ domanda u provvista kollha huma 

riżolti fl-istess ħin u bl-istess prezz.  
18 Pereżempju, jekk ikun hemm wisq domanda u ma jkunx hemm ġenerazzjoni biżżejjed f’żona waħda fi ħdan żona tal-offerti 

kbira, u trasmissjoni insuffiċjenti li tikkonnektja lil dik il-parti mal-bqija taż-żona, allura l-prezzijiet f’dik il-parti jkunu baxxi 

wisq meta mqabbla mal-kostijiet reali biex jiġi ġġenerat l-elettriku għal konsum f’dik il-parti. Għal żoni iżolati oħra fiż-żona 

tal-offerti fejn il-ġenerazzjoni hija abbundanti meta mqabbla mad-domanda, il-prezzijiet ikunu għoljin wisq. Għalhekk, il-

konsumaturi f’parti waħda taż-żona tal-offerti jissusidjaw lill-konsumaturi f’parti oħra, u l-prezzijiet tas-suq jibqgħu distorti u 

allura s-swieq jonqsu milli jibgħatu sinjali għal investiment fil-postijiet it-tajba.  



 

6 
 

Finalment, anki fejn ikun permess ipprezzar ta’ skarsezza, u ż-żoni tal-offerti jkunu delineati 

kif suppost, il-parteċipanti tas-suq xorta jistgħu jibqgħu lura milli jinvestu f’kapaċità ġdida 

minħabba inċertezza konsiderevoli dwar żviluppi futuri fis-suq, bħall-impatt fuq l-investiment 

tagħhom mis-sehem tas-suq li qed jikber ta’ enerġija rinnovabbli, u volatilità fil-prezzijiet 

potenzjalment estrema. 

3.  Riforma tas-suq tal-elettriku  

L-investigazzjoni settorjali identifikat numru ta’ riformi tas-suq li jistgħu jnaqqsu t-tħassib 

dwar is-sigurtà ta’ provvista jew saħansitra jneħħu għal kollox il-bżonn għal mekkaniżmi ta’ 

kapaċità. L-Istati Membri għandhom għalhekk jimplimentaw dawn ir-riformi qabel, jew wat 

li, jintroduċu mekkaniżmu ta’ kapaċità. 

Prezzijiet li jirriflettu l-valur reali tal-elettriku jistgħu jipprovdu sinjali għal investiment ġdid 

fil-kapaċità affidabbli u flessibbli meħtieġa biex jiġu fornuti provvisti tal-elettriku assigurati.  

It-tneħħija ta’ limiti tal-prezzijiet eċċessivament baxxi, u minflok il-prezzijiet jitħallew 

jogħlew biex jirriflettu r-rieda tal-konsumaturi li jħallsu, hija għalhekk riforma tas-suq 

ewlenija.  L-ibbilanċjar tar-regoli tas-suq għandu jittejjeb biex il-kostijiet li jaqgħu fuq l-

operaturi tan-netwerk biex iżommu s-sistema f’bilanċ ikunu kompletament riflessi fil-

prezzijiet ta’ żbilanċ imħallsa mill-parteċipanti tas-suq li huma “barra l-bilanċ” (“out of 

balance”)
19

. Il-parteċipanti tas-suq kollha għandu jkollhom l-inċentivi u l-opportunità li 

jappoġġaw bilanċ tas-sistema billi jkunu żguri li l-ġenerazzjoni jew il-konsum tal-elettriku 

effettivi reali tagħhom jaqblu mal-elettriku li ntrabtu li jixtru jew ibigħu fi swieq forward
20

.  

L-Istati Membri jistgħu jkunu mħassba li t-tneħħija tal-limiti tal-prezzijiet, u prezzijiet bl-

ingrossa għola fil-mumenti tal-ogħla konsum, jaffettwaw il-prezzijiet bl-imnut. L-

investigazzjoni settorjali sabet li riskji bħal dawn jistgħu jiġu ġestiti mis-suq innifsu, 

pereżempju bl-introduzzjoni ta’ prodotti ta’ ħħeġġjar li jippermettu lill-fornituri u lill-utenti 

aħħarin jipproteġu lilhom infushom kontra żidiet massimi fil-prezzijiet, inkluż għat-tul, 

permezz ta' kuntratti ta' ħeġġjar għat-tul
21

. Tali ħeġġjar għat-tul jista' jkun ta' għajnuna biex 

jinbena argument favur l-investiment mill-ġeneraturi, billi ċerti prezzijiet potenzjali inċerti li 

jiddependu mill-iskarsezza jiġi kkonvertiti fi fluss ta' introjtu regolari u ċert. Jekk ikomplu 

jintużaw tali kuntratti ta' ħeġġjar, għalhekk, dan ikun jidher bħala żvilupp utlli li jista' jkun ta' 

għajnuna biex qabel xejn titnaqqas il-ħtieġa li jkun hemm mekkaniżmi ta' kapaċità. 

                                                            
19 Ġeneraturi li jiġġeneraw anqas minn dak li wegħdu, jew bejjiegħa li jużaw aktar enerġija milli mwiegħed, jikkontribwixxu 

għal żbilanċ tas-sistema totali u għalhekk għandhom iħallsu prezzijiet ta’ żbilanċ. Il-proposti tal-Inizjattiva tas-Disinn tas-Suq 

jinkludu ċerti eżenzjonijiet minn dan il-prinċipju ġenerali (ara l-Artikolu 4 tar-Regolament propost dwar l-Elettriku). 
20 Fejn it-tneħħija ta’ limiti tal-prezzijiet ma twassalx biex jitfaċċaw prezzijiet ta’ skarsezza mixtieqa, xi operaturi tas-suq tal-

elettriku introduċew ipprezzar ta’ skarsezza amministrattiv. Dan huwa intervent regolatorju fejn żieda fil-prezz 

predeterminata hija applikata awtomatikament għall-prezz tas-suq hekk kif il-probabbiltà ta’ domanda mhux issodisfata 

tiżdied. B'dan il-mod, hekk kif il-marġini ta’ kapaċità jsiru aktar stretti, il-prezzijiet tal-elettriku jiġu awtomatikament 

stabbiliti f’livell li jirrifletti r-riskju ta’ skarsezza u b’hekk jiġu pprovduti inċentivi b’saħħithom għall-parteċipanti tas-suq 

biex jiġġeneraw (jew inaqqsu d-domanda) meta s-sistema l-aktar ikollha bżonn elettriku. Eżempji ta’ pprezzar ta’ skarsezza 

amministrattiv jeżistu f’Texas u l-“funzjoni ta’ pprezzar ta’ skarsezza ta’ riżerva” tar-Renju Unit. L-Irlanda qed tintroduċi 

sistema simili. 
21 Eżempji ta’ prodotti ta’ ħħeġġjar jistgħu jinstabu fl-Awstralja u ġew introdotti fil-Ġermanja minn EEX. 
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Barra minn hekk, l-awtoritajiet regolatorji jistgħu ma tantx ikunu jixtiequ jippermettu li l-

prezzijiet tal-bejgħ bl-ingrossa jogħlew jew minħabba biża ta’ abbuż tas-setgħa tas-suq jew 

minħabba tħassib li jirriżultaw fi prezzijiet tal-bejgħ ogħla għall-familji u l-industrija.  Ir-

riskju ta’ abbuż tas-saħħa tas-suq marbut ma’ prezzijiet aktar volatili jista’ jittaffa’ - billi 

titwessa’ l-parteċipazzjoni fis-suq u tiżdied il-kompetizzjoni kif ukoll billi jittejbu t-

trasparenza, id-disponibbiltà tad-data u l-monitoraġġ tas-suq
22

.  

It-tieni riforma tas-suq importanti tikkonċerna l-parteċipazzjoni ta’ fornituri ta’ rispons għad-

domanda fis-suq. Li r-risponsività tad-domanda għall-prezzijiet tiġi miżjuda f’ħin reali huwa 

ta’ importanza kruċjali għax tista’ tgħattan żidiet massimi fid-domanda u għaldaqstant tnaqqas 

il-ħtieġa għal kapaċità ta’ ġenerazzjoni addizzjonali. Madankollu, il-fornituri ta’ rispons għad-

domanda xorta għadhom iħabbtu wiċċhom ma’ ostakli importanti għal parteċipazzjoni fis-suq 

u l-qafas legali huwa frammentat mal-UE kollha. F’xi swieq, il-fornituri ta’ rispons għad-

domanda ma jitħallewx jieħdu sehem, filwaqt li fi swieq oħrajn, ir-reġim tariffarju tan-

netwerk jew in-nuqqas ta’ regoli tekniċi ma jagħmluhiex attraenti, jew saħansitra jagħmluha 

impossibbli, biex il-konsumaturi jsiru attivi.  

Finalment, l-investigazzjoni settorjali turi li d-delineazzjoni taż-żoni tal-offerti għandha tiġi 

eżaminata u riveduta sabiex prezzijiet lokali adatti jkunu jistgħu jiffurmaw biex jiġi stimula 

investiment fil-kapaċità f’dawk il-postijiet fejn huwa nieqes kif ukoll fl-infrastruttura ta’ 

trasmissjoni meħtieġa biex l-elettriku jiġi mċaqlaq mill-produtturi għall-konsumaturi. 

L-Inizjattiva ta’ Disinn tas-Suq fiha proposti biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet kollha: 

l-iżvilupp ta' swieq ta' perjodu qasir li jirreaġixxu għall-ħtieġa ta' ishma li qed jiżdiedu, aktar 

varjabbli u anqas prevedibbli, ta' enerġija mir-riħ u mix-xewm, regoli armonizzati għall-

parteċipazzjoni ta’ fornituri ta’ rispons għad-domanda, standardizzazzjoni ta’ prodotti tal-

ibbilanċjar u r-regoli għall-forniment tagħhom bejn fruntiera u oħra - biex tkompli tiżdied il-

kompetizzjoni fis-suq tal-ibbilanċjar, u titjib fil-proċess għad-definizzjoni taż-żoni tal-offerti.   

L-Istati Membri li jkunu qed jipproponu mekkaniżmi ta’ kapaċità għandhom jagħmlu sforzi 

adatti biex jindirizzaw it-tħassib tagħhom dwar l-adegwatezza tar-riżorsi permezz ta’ riformi 

tas-suq. Fi kliem ieħor, l-ebda mekkaniżmu ta’ kapaċità ma għandu jkun sostitut għal riformi 

tas-suq. 

 

4. Meta għandu jiġi implimentat mekkaniżmu ta’ kapaċità? 

Ir-riformi tas-suq deskritti hawn fuq jistgħu jindirizzaw bosta min-nuqqasijiet regolatorji u 

tas-suq li jikkawżaw nuqqasijiet ta’ kapaċità. Riformi tas-suq jistgħu madankollu jieħdu ż-

żmien biex jiġu implimentati għal kollox, jew jistgħu ma jkunux biżżejjed biex jindirizzaw 

bis-sħiħ il-problema sottostanti ta’ kapaċità adegwata. Xi Stati Membri għalhekk iddeċidew li 

jieħdu miżuri kumplimentari fil-forma ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità.  

                                                            
22 L-infurzar ta’ antitrust jista’ wkoll jipprevjeni mġiba antikompetittiva, iżda ma għandux jiġi interpretat bħala ostaklu għall-

formazzjoni ta’ prezzijiet tal-elettriku għoljin per se fejn prezzijiet tali jirrappreżentaw il-valur tal-elettriku fi żminijiet ta’ 

skarsezza. 
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Filwaqt li d-disinni tal-mekkaniżmi ta’ kapaċità jvarjaw, dawn kollha joffru lill-fornituri ta’ 

kapaċità dħul addizzjonali permezz ta’ pagamenti biex jagħmlu l-kapaċità tal-elettriku 

disponibbli. Huwa probabbli li din ir-remunerazzjoni tkun tinvolvi xi għajnuna mill-Istat, li 

għandha tiġi notifikata lill-Kummissjoni biex tiġi approvata taħt ir-regoli ta’ għajnuna mill-

Istat tal-UE. Il-Kummissjoni x'aktarx tikkunsidra miżura bħala li hi mekkaniżmu ta’ kapaċità 

soġġetta għar-regoli tal-għajnuna mill-Istat jekk i) il-miżura nbdiet minn u/jew tinvolvi l-

gvern
23

, ii) l-objettiv primarju tagħha huwa li tiggarantixxi s-sigurtà ta’ provvista tal-

elettriku
24

, u iii) tipprovdi lill-fornituri ta’ kapaċità b'remunerazzjoni minbarra l-qligħ, jekk 

ikun hemm, li jagħmlu mill-bejgħ tal-elettriku. 

Wara notifika ta’ miżura, il-Kummissjoni, abbażi tal-Linja Gwida għall-Għajnuna fl-Enerġija 

u l-Ambjent, l-ewwel tivvaluta jekk hemmx bżonn tindirizza problema definita sew ta’ sigurtà 

ta’ provvista li s-suq ma jistax isolvi waħdu. L-Istati Membri jistgħu juru dan billi jipprovdu 

evidenza bil-fatti li huwa improbabbli li s-suq jipproduċi l-livell ta’ sigurtà ta’ provvista li 

jqisu adatt - definit fir-rigward ta’ standard ta’ affidabbiltà ekonomika bbażat fuq ir-rieda tal-

konsumaturi li jħallsu. Dan jinkludi l-identifikar tan-nuqqasijiet tas-suq li jikkawżaw il-

problema, il-kwantifikazzjoni tal-impatt probabbli tagħhom fuq l-investiment u l-affidabbiltà 

tas-sistema, u l-istima tad-daqs tal-lakuna bejn il-livell mistenni u dak mixtieq ta’ sigurtà ta’ 

provvista.  

Il-valutazzjonijiet tal-adegwatezza li l-Kummissjoni analizzat s’issa ġeneralment jipprovdu 

analiżi kwantifikata, iżda l-investigazzjoni settorjali turi li għad baqa’ ħafna xogħol xi jsir 

biex ikun żgurat li l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità tkun ibbażata fuq valutazzjoni 

oġġettiva u profonda tal-adegwatezza tas-sistema tal-elettriku. Fil-każ ta' evalwazzjoni tal-

adegwatezza mhux affidabbli biżżejjed, l-awtoritajiet jista' jkun li jkollhom bżonn jirrimedjaw 

il-problemi tal-adegwatezza fuq perjodu qasir, ħaġa li ġġorr magħha r-riskju ta' interventi li 

jkunu jiswew ħafna flus, distortivi u li jżidu l-inċertezza fis-suq.  

L-ewwel nett, l-approċċi u l-prattiki biex tkun ikkalkulata l-adegwatezza tar-riżorsi jvarjaw 

ħafna bejn l-Istati Membri. Peress li l-Istati Membri jużaw metodoloġiji, metriċi u 

assunzjonijiet differenti, u peress li dawn mhumiex ikkomunikati b'mod ċar, huwa diffiċċli 

biex ikun żgurat li r-riżultati huma affidabbli u kumparabbli. Dawk li rrispondew għall-

investigazzjoni settorjali ppreżentaw argumenti qawija biex l-evalwazzjonijiet ta' adegwatezza 

jsiru aktar kumparabbli, verifikabbli u oġġettivi. Sabiex jiġu indirizzati dawn il-

preokkupazzjonijiet, l-Inizjattiva tad-Disinn tas-Suq tal-Kummissjoni qiegħda tipproponi li 

tintroduċi evalwazzjoni Ewropea tal-adegwatezza tar-riżorsi bbażata fuq metodu armonizzat. 

It-tieni, hemm lok sostanzjali għal titjib fir-rigward tal-approċċi tal-Istati Membri lejn 

standards ta’ affidabbiltà, jiġifieri l-livell dikjarat ta’ sigurtà ta’ provvista mixtieq mill-gvern. 

Standard ta’ affidabbiltà ekonomikament effiċjenti huwa bbażat fuq il-valur li l-konsumaturi 

tal-elettriku jpoġġu fuq is-sigurtà ta’ provvista. Fi kliem ieħor, l-Istati Membri għandhom 

                                                            
23 Servizz purament anċillari żviluppat u mħaddem awtonomament minn TSO ma jikkwalifikax bħala mekkaniżmu ta’ 

kapaċità li huwa rilevanti minn perspettiva ta’ għajnuna mill-Istat. 
24 Fejn gvern jiżviluppa skema ta’ appoġġ rinnovabbli u jagħti sussidji lil operatur ta’ park eoliku, x’aktarx li l-objettiv 

primarju tal-miżura huwa d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija. F’dan il-każ, filwaqt li l-miżura żżid mal-kapaċità 

disponibbli fis-suq, mhix ikkunsidrata bħala mekkaniżmu ta’ kapaċità u għalhekk tiġi vvalutata mar-regoli għal appoġġ għal 

rinnovabbli. 
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iwettqu analiżi ta’ kost-benefiċċju biex jiddeterminaw il-punt kemm huwa utli li l-atturi tas-

suq jingħataw inċentivi biex jiksbu standard ta’ affidabbiltà partikolari. Bosta Stati Membri 

madankollu ma jwettqux analiżi ta’ kost-benefiċċju u ma jkejlux il-valur li l-konsumaturi 

jagħtu għal li jkollhom provvisti tal-elettriku mhux interrotti. Diversi Stati Membri li 

introduċew mekkaniżmi ta’ kapaċità lanqas biss iddefinixxew standard ta’ affidabbiltà. Fejn 

jeżistu standards ta’ affidabbiltà, dawn ta’ spiss ma jiġux meqjusa fit-tfassil tal-mekkaniżmu 

ta’ kapaċità jew fl-istabbiliment tad-daqs tiegħu.  

Fil-livell tal-UE, in-Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-Sistemi tat-Trażmissjoni (“ENTSO-

E”) qed jiżviluppa metodoloġija bbażata fuq il-probabbiltà biex tkun ivvalutata s-sitwazzjoni 

tal-adegwatezza tal-kapaċità mal-Ewropa kollha.  L-Inizjattiva ta’ Disinn tas-Suq tal-

Kummissjoni tipproponi titjib ulterjuri fil-valutazzjoni u l-iżvilupp ta’ metodoloġiji mifruxa 

mal-UE għall-kalkolu ta’ standards ta’ affidabbiltà ekonomikament koerenti li għandhom 

jiffurmaw il-bażi ta' kull deċiżjoni ta' implimentazjoni ta' mekkaniżmu ta' kapaċità
25

. Hija 

tipprevedi wkoll li l-Istati Membri li japplikaw mekkaniżmi ta' kapaċità jintroduċu standard ta' 

affidabbiltà li jkun ibbażat fuq il-valur li jagħtu l-konsumaturi lis-sigurtà tal-provvista.  

Evalwazzjoni rigoruża tal-adegwatezza, li tieħu f'kunsiderazzjoni is-sitwazzjoni tal-

adegwatezza reġjonali u li tkun ibbażata fuq standard ta’ affidabbiltà ekonomika definit sew 

hija kruċjali biex jiġu identifikati r-riskji għas-sigurtà ta’ provvista u jiġi determinat id-daqs 

neċessarju ta’ kwalunkwe mekkaniżmu ta’ kapaċità. 

 

 5. L-adattament tas-soluzzjoni għall-problema  

Fejn ġew implimentati, jew huma diġà ppjanati, riformi tas-suq adatti, u valutazzjoni tal-

adegwatezza adatta identifikat nuqqas residwu regolatorju jew tas-suq, mekkaniżmu ta’ 

kapaċità jista’ jkun adatt biex ikunu żgurati provvisti tal-elettriku siguri għall-konsumaturi. 

Hemm tipi differenti ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità, u xi wħud huma aktar adatti minn oħrajn 

biex jindirizzaw tipi differenti ta’ tħassib dwar l-adegwatezza. 

 5.1 Liema tipi ta’ mekkaniżmu ta’ kapaċità jeżistu fl-Ewropa? 

L-investigazzjoni settorjali identifikat 35 mekkaniżmu ta’ kapaċità fil-ħdax-il Stat Membru li 

kopriet. Dawn jistgħu jinqasmu f’mekkaniżmi “immirati” u “mifruxa mas-suq”, li t-tnejn li 

huma jimmiraw li jiżguraw kapaċità suffiċjenti biex jissodisfaw standard ta’ affidabbiltà. 

Mekkaniżmi mmirati jagħtu appoġġ biss lill-kapaċità żejda meħtieġa barra dik ipprovduta 

mis-suq mingħajr sussidji, filwaqt li mekkaniżmi mifruxa mas-suq jagħtu appoġġ lill-

parteċipanti tas-suq kollha meħtieġa biex ikun issodisfat l-istandard ta’ affidabbiltà. Tali 

skemi jistgħu jinqasmu ulterjorment f’dawk “ibbażati fuq il-volum” u dawk “ibbażati fuq il-

prezz”. Fl-iskemi bbażati fuq il-volum, l-ammont totali ta’ kapaċità meħtieġa huwa determinat 

bil-quddiem u mbagħad jintuża proċess ibbażat fuq is-suq biex jiġi stabbilit il-prezz li jrid 

                                                            
25 Din tinkludi, pereżempju, l-obbligu li tiġi kkunsidrata evalwazzjoni ekonomika ta' kemm il-flotta ta’ ġenerazzjoni ser tkun 

tagħmel qligħ fil-futur (li tista' tkun tinkludi l-evalwazzjoni tal-impatt tal-iżvilupp mistenni fil-prezz tal-karburanti differenti, 

u tal-prezz tal-karbonju), il-kontribut ta’ riformi tas-suq ippjanati u l-impatt potenzjali ta’ żieda fir-rispons għad-domanda u 

investimenti f’netwerk. 
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jitħallas. Fl-iskemi bbażati fuq il-prezz, jiġi stabbilit prezz amministrattivament f’livell 

ikkalkulat biex jinkiseb investiment fl-ammont ta’ kapaċità meħtieġa.  

L-investigazzjoni settorjali identifikat tliet tipi ta’ mekkaniżmi mmirati: riżervi strateġiċi, fejn 

ċertu ammont ta’ kapaċità tinżamm barra s-suq biex tintuża f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza; 

offerti għal kapaċità ġdida, fejn jingħata appoġġ lil proġetti ta’ investiment ġodda li ta’ spiss 

ikunu jinsabu f’żona speċifika; u pagamenti ta’ kapaċità abbażi tal-prezz, fejn il-pagamenti 

amministrattivi jsiru għal subsett ta’ kapaċità fis-suq.  

L-investigazzjoni settorjali identifikat ukoll tliet tipi ta’ mekkaniżmi mifruxa mas-suq: 

mudelli ta’ xerrej ċentrali, fejn xerrej ċentrali jixtri l-kapaċità meħtieġa f’isem il-

fornituri/konsumaturi; skemi ta’ obbligu deċentrali, fejn jitqiegħed obbligu fuq il-fornituri li 

jagħmlu l-arranġamenti proprji tagħhom biex jikkuntrattaw il-kapaċità li jeħtieġu; u 

pagamenti ta’ kapaċità abbażi tal-prezz, fejn pagament amministrattiv ikun disponibbli għall-

parteċipanti tas-suq kollha. 
 
 

Finalment, l-investigazzjoni settorjali identifikat skemi ta’ rispons għad-domanda, magħrufa 

wkoll bħala skemi ta’ interrottabbiltà, f’sittta mill-ħdax-il Stat Membru. Dawn huma skemi 

mmirati li jħallsu biss lil operaturi ta’ rispons għad-domanda.  

5.2 Liema mekkaniżmu ta’ kapaċità għal liema problema? 

Skont it-tip ta’ problema ta’ adegwatezza ta’ kapaċità identifikata, x’aktarx ikunu adatti tipi 

differenti ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità. Il-problemi ta’ adegwatezza prinċipali li nstabu fl-

investigazzjoni settorjali jistgħu jiġu kategorizzati f’erba’ gruppi:  

1. tħassib dwar l-abbiltà tas-suq fil-perjodu fit-tul li jinstiga investiment suffiċjenti 

2. tħassib ta’ natura temporanja fejn id-disinn tas-suq attwali jonqos milli jipprovdi 

sinjali ta’ investiment adegwati, iżda fejn is-suq huwa mistenni li jkun effettiv fil-

perjodu aktar fit-tul  

3. tħassib ta’ natura lokali (jiġifieri f’post speċifiku fi Stat Membru) li ma jistax jiġi riżolt 

malajr biżżejjed permezz ta’ investiment fit-trasmissjoni jew b’delineazzjoni aħjar taż-

żoni tal-offerti tal-elettriku u  

4. tħassib li, mingħajr appoġġ addizzjonali, il-konsumaturi tal-enerġija ma jkollhomx 

rwol suffiċjenti fil-ġestjoni tad-domanda għall-elettriku u s-sigurtà ta’ provvista.  

Tħassib dwar l-adegwatezza fil-perjodu fit-tul 

Fejn jiġi identifikat tħassib dwar adegwatezza fil-perjodu fit-tul, l-aktar mekkaniżmu ta’ 

kapaċità adatt biex tiġi indirizzata l-problema, filwaqt li jiġu limitati d-distorsjonijiet għall-

kompetizzjoni u l-kummerċ, x’aktarx ikun skema bbażata fuq il-volum u mifruxa mas-suq. 

Mekkaniżmu tali jista’ jiskambja d-dħul potenzjali minn perjodi inċerti ta’ prezzijiet għoljin fi 

żminijiet ta’ skarsezza għal fluss ta’ dħul regolari u garantit. Għaldaqstant jista’ jżid iċ-

ċertezza ta’ investiment.  

Biex tkun żgurata koerenza bejn ir-riformi tas-suq meħtieġa biex ikunu żgurati 

importazzjonijiet fil-mumenti t-tajba u l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ kapaċità, skema 

bbażata fuq “opzjonijiet ta’ affidabbiltà” tista’ tkun l-aħjar għażla. Fi skemi tali, il-
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parteċipanti jirċievu qligħ ta’ kapaċità regolari u ċert iżda jitilfu l-opportunità li jagħmlu 

profitti minn prezzijiet għoljin ta’ skarsezza tal-elettriku. 

Tħassib ta’ adegwatezza temporanja 

Fejn l-evalwazzjonijiet ta' adegwatezza juru, u dawk li jfasslu l-politika jkunu konvinti, li 

għat-tul is-suq ikun jista' jiġi riformat sabiex jiġu żgurati inċentivi suffiċjenti ta' investiment, u 

sakemm ikun hemm kapaċità suffiċjenti disponibbli sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista 

sakemm is-swieq jeżegwixxu l-investimenti, mhumiex meħtieġa interventi għat-tul
26

. 

Madankollu, jista’ jkun hemm il-bżonn li jiġi żgurat li l-kapaċità eżistenti mhux qed tagħlaq 

prematurament.   

F’ċirkustanzi tali riżerva strateġika x’aktarx li tkun l-aktar rispons adatt għax tista’ tgħin 

tikkontrolla l-ammont ta’ kapaċità eżistenti li tkun qed tħalli s-suq. Barra minn hekk, id-

distorsjonijiet tas-suq jistgħu jinżammu għal minimu jekk ir-riżerva tinżamm kemm jista’ 

jkun żgħira, tkun imfassla b'tali mod li ma tippromwovix kapaċità ġdida ta' ġenerazzjoni
27

, u 

hija nnifisha tkun miżmuma barra mis-suq biex ikunu preżervati s-sinjali tal-prezz tas-suq u l-

inċentivi biex il-kapaċità tibqa’ fis-suq. Sabiex tiġi żgurata n-natura temporanja tagħhom, ir-

riżervi strateġiċi ma għandhomx jirrekjedu impenji għat-tul (pereżempju kuntratti rinnovabbli 

ta' sena), jew żmijiet għall-implimentazzjoni. Għandhom ukoll jinkorporaw, mill-bidu, data 

ta’ tmiem ċara marbuta ma’ riformi tas-suq ippjanati li tgħin biex ikunu preżervati sinjali ta’ 

investiment futuri.  

Tħassib dwar l-adegwatezza lokali 

Tħassib dwar l-adegwatezza ta’ natura lokali fil-biċċa l-kbira huma indirizzati l-aħjar permezz 

ta’ konnessjoni aħjar bejn iż-żona lokali u żoni oħra b’kapaċità suffiċjenti. Fejn konnessjoni 

aħjar mhix possibbli (eż. fuq gżejjer remoti) jew tiswa wisq flus, in-nuqqas lokali għandu jiġi 

rifless fil-prezzijiet lokali tal-elettriku, peress li dan jagħti inċentiv kemm għal investiment 

f’kapaċità ġdida kif ukoll għal iffrankar fl-enerġija mill-konsumaturi. Dan jirrikjedi żona tal-

offerti separata għaż-żona lokali.  

Fejn lanqas l-introduzzjoni ta’ żona tal-offerti ma hi possibbli, pereżempju minħabba li ż-żona 

ta’ defiċit tant hija żgħira li ma jkun hemm l-ebda kompetizzjoni u l-kapaċità kollha fiż-żona 

jkollha bżonn tiġi regolata kompletament, l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ kapaċità tista’ 

tkun adatta. Fejn ikun ġie identifikat tħassib ta’ adegwatezza fil-perjodu aktar fit-tul u jkun 

qed jiġi introdott mekkaniżmu mifrux mas-suq, mekkaniżmu mifrux mas-suq xi drabi jista’ 

jkun mfassal ukoll biex isolvi problema ta’ adegwatezza lokali. Pereżempju, l-Italja qed 

                                                            
26 Għalkemm riżerva strateġika tista’ tintuża wkoll bħala għodda biex jekk ikun hemm bżonn timtela lakuna waqt li jiġi 

introdott mekkaniżmu ta’ kapaċità mifrux mas-suq ibbażat fuq il-volum, u tista’ tkun siewja biex jiġi evitat perjodu 

transitorju fl-iskema mifruxa mas-suq fejn iż-żminijiet ta’ allokazzjoni-konsenja tal-irkant huma qosra wisq biex tkun żgurata 

kompetizzjoni minn fornituri ġodda.  

27 Il-ġenerazzjoni l-ġdida ta' kapaċità ġeneralment tkun trid impenji għat-tul sabiex tkun tista' tikkompeti ma' kapaċitajiet 

eżistenti. Dawn l-impenji għat-tul x'aktarx li ma jkunux kumpatibbli man-natura neċessarjament temporanja ta' riżerva 

strateġika.  
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tippjana, u l-Irlanda qed tikkunsidra, il-ħolqien ta’ żoni ta’ prezz ta’ kapaċità fi ħdan 

mekkaniżmu ta’ kapaċità mifrux mas-suq biex ikunu provduti sinjali għal investiment lokali. 

Miżura aktar immirata tista’ wkoll tkun adatta biex ikun indirizzat tħassib ta’ adegwatezza 

lokali. Ċerti forom ta' riżerva strateġika tista’ tkun limitata għal reġjun speċifiku biss, kif tista’ 

tkun offerta għal kapaċità ġdida. Id-daqs ta’ dawn il-mekkaniżmi mmirati jista’ jkun imfassal 

għal-lakuna ta’ kapaċità identifikata. Ir-riskju partikolari bl-offerti, madankollu, huwa li l-

kapaċità l-ġdida timbotta l-kapaċità eżistenti ’l barra mis-suq, u toħloq sitwazzjoni fejn l-atturi 

tas-suq fil-futur jibbażaw fuq l-offerti biex jinvestu f’kapaċità ġdida minflok ma jirreaġixxu 

għas-sinjali tas-suq.  

Bħala konklużjoni, ħlief għal sistemi iżolati ħafna fejn it-trasmissjoni hija għalja b’mod 

projbitiv, infrastruttura ta’ trasmissjoni ġdida jew riformi strutturali tas-swieq tal-elettriku li 

jirriflettu l-limitazzjonijiet tal-post x’aktarx li għall-perjodu fit-tul ikunu l-aktar soluzzjonijiet 

adatti għal tħassib ta’ kapaċità lokali. Mekkaniżmi ta’ kapaċità lokali jistgħu madankollu 

jkunu għodod neċessarji waqt li jsiru r-riformi meħtieġa.  

Tħassib dwar ir-rwol tal-konsumaturi tal-enerġija 

Ir-raba’ tħassib huwa li d-domanda mill-konsumaturi tal-enerġija tibqa’ mhux flessibbli, 

għalkemm id-domanda flessibbli hija essenzjali biex suq tal-elettriku jiġi bilanċjat b’mod 

kost-effettiv ma’ prezzijiet bl-ingrossa dejjem aktar volatili minħabba produzzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli varjabbli u l-potenzjal għal prezzijiet ta’ skarsezza għolja. Dan it-tħassib jista’ 

jwassal lil Stat Membru biex jintroduċi skema ta’ interrottabbiltà jew li jintroduċi regoli 

speċifiċi biex jistimula r-rispons għad-domanda fi ħdan skema mifruxa mas-suq ibbażata fuq 

il-volum.  

Il-valutazzjoni inizjali tal-Kummissjoni tat-tmien skemi ta’ interrottabbiltà li qed jitħaddmu 

fil-11-il Stat Membru tissuġġerixxi li dawn jistgħu jkunu ġġustifikati minħabba l-kontribut 

tagħhom għas-sigurtà ta’ provvista kemm fil-perjodu qasir kif ukoll fil-perjodu fit-tul
28

. Ir-

rispons għad-domanda jista’ jipprovdi għodod utli biex is-sistema tiġi bbilanċjata f'perjodu ta' 

żmien qasir, u f'perjodu ta' żmien fit-tul jekk il-lat tad-domanda jkun jirrispondi bis-sħiħ dan 

għandu l-potenzjal li jelimina l-ħtieġa għal mekkaniżmi ta’ kapaċità peress li jippermetti lill-

konsumaturi jħallsu għal livelli differenti ta’ affidabbiltà. Madankollu, l-adegwatezza tal-

iskemi ta’ interrottabbiltà - u għaldaqstant il-konformità tagħhom mar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat tal-UE - jiddependi b’mod kruċjali fuq kif ikunu mfassla u fuq kif jiffunzjonaw fil-

verità.  

Ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat jirrekjedi mekkaniżmi ta' kapaċità li jkunu mituħa għat-

teknoloġiji kollha
29

. Fil-każ ta' mekkaniżmi ta' reazzjoni għad-domanda, madankollu, in-

nuqqas ta' kompetizzjoni bejn ir-riżorsi differenti jista' jkun ġustifikat. Fejn skema ta’ rispons 

                                                            
28 Innota li valutazzjoni bħal din fi ħdan l-investigazzjoni settorjali ma tistax tissostitwixxi l-ħtieġa għal valutazzjoni 

individwali ta’ kwalunkwe miżura ta’ għajnuna mill-Istat, u din id-dikjarazzjoni ma għandhiex tiġi interpretata bħala li tfisser 

li l-iskemi li għadhom ma ġewx valutati u soġġetti għal Deċiżjoni tal-Kummissjoni ser jinstabu kompatibbli. 
29 Fi ħdan il-limiti tal-objettivi dwar it-tibdil fil-klima, kif rikonoxxuti mil-Linji Gwida għall-Għajnuna fl-Enerġija u l-

Ambjent fil-paragrafi (220) u (233)(e). 
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għad-domanda tippermetti parteċipazzjoni wiesgħa minn industriji kbar u żgħar u minn 

aggregaturi ta’ rispons għad-domanda, ma takkwistax kapaċità eċċessiva, hija bbażata fuq 

akkwist kompetittiv, u hija mfassla biex ma tinfluwenzax il-formazzjoni ta’ prezzijiet ta’ 

skarsezza tal-elettriku adatti, din tista’ tkun forma aċċettabbli ta' intervent. Min-naħa l-oħra, 

x’aktarx li skemi ta’ rispons għad-domanda li fihom wisq kapaċità hija akkwistata minn 

subsett biss ta’ benefiċjarji industrijali kbar ma jiġux approvati taħt ir-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. Dawn għandhom ir-riskju li jissussidjaw industriji intensivi fl-użu tal-enerġija 

mingħajr ma jipprovdu l-valur korrispondenti f’termini ta’ sigurtà miżjuda ta’ provvista lil 

konsumaturi tal-elettriku oħra. 

L-aqwa prattika identifikata fl-investigazzjoni settorjali turi wkoll li fejn appoġġ speċifiku 

huwa disponibbli għar-rispons għad-domanda, l-appoġġ ma għandux ikun disponibbli 

indefinittivament. L-għan għandu jkun li jkun appoġġat l-iżvilupp ta’ rispons għad-domanda 

biex fil-perjodu aktar fit-tul dan ikun jista’ jikkompeti fis-suq (jew f’mekkaniżmu ta’ kapaċità 

mifrux mas-suq). 

Pagamenti ta’ kapaċità ġeneralment mhux adatti 

Fl-aħħar nett, għar-rigward tal-"pagamenti ta' kapaċità", l-investigazzjoni settorjali turi li 

dawn il-mekkaniżmi x'aktarx li ma jistabbilixxux il-prezz it-tajjeb għall-kapaċità peress li ma 

jippermettux lis-suq biex b'mod kompetittiv jistabbilixxu l-prezz it-tajjeb tal-kapaċità, iżda 

pjuttost jiddependu fuq prezz "amministrattiv". Huwa għaldaqstant improbabbli li jirriflettu 

korrettament is-sitwazzjoni ta’ skarsezza reali. Huma jimplikaw riskju għoli ta’ sotto- jew 

sovra-akkwist ta’ kapaċità - speċjalment minħabba li skemi bħal dawn għandhom it-tendenza 

jirreaġixxu bil-mod għal ċirkustanzi tas-suq li jkunu qed jinbidlu. Il-presunzjoni ġenerali hija 

għalhekk li huwa improbabbli li mekkaniżmi bbażati fuq il-prezz ikunu miżura adatta 

irrispettivament mit-tħassib speċifiku identifikat.  

 

L-għażla tat-tip ta' mekkaniżmu ta' kapaċità li jkun tajjeb għall-problema identifikata: 

 Għal riskji fil-perjodu fit-tul, mekkaniżmi ta’ kapaċità mifruxa mas-suq huma l-aktar 

strumenti adatti - flimkien ma’ riformi tas-suq biex ikun limitat ir-rwol tal-mekkaniżmu ta’ 

kapaċità.  

 Għal riskji temporanji, riżerva strateġika x’aktarx li tkun soluzzjoni aktar adatta waqt li s-

suq ikun riformat biex jagħti sigurtà ta’ provvista fil-perjodu aktar fit-tul. Ir-riżerva 

għandha tinżamm barra s-suq. 

 Għal kwistjoni ta’ adegwatezza lokali, il-problema għandha tkun solvuta b’konnessjonijiet 

tal-grilja aħjar jew żoni tal-offerti aktar adatti iżda diversi mekkaniżmi jistgħu jkunu 

għodod transitorji adatti.   

 Biex ikun żviluppat lat tad-domanda flessibbli, skema ta’ interrottabbiltà tista’ tkun 

soluzzjoni adatta. 

 Pagamenti ta’ kapaċità amministrattivi x’aktarx ma jkunux adatti minħabba li n-nuqqas 

ta’ proċess kompetittiv ifisser riskju għoli ta’ falliment fl-ilħuq tal-objettiv, jew ta’ sovra-

kumpens.  
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6. Kisba tad-disinn it-tajjeb 

Irrispettivament mit-tip ta’ skema magħżula, l-Istati Membri kollha jeħtieġ jagħmlu għażliet 

ta’ disinn dettaljati dwar tliet karatteristiċi bażiċi ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità: 

 eliġibbiltà: min jista’ jipparteċipa fil-mekkaniżmu ta’ kapaċità? 

 allokazzjoni: kif għandu jiġi stabbilit l-prezz ta’ kapaċità u jintgħażlu l-fornituri ta’ 

kapaċità? 

 disinn tal-prodott: x’inhuma l-obbligi u l-pieni għall-fornituri ta’ kapaċità? 

Id-deċiżjonijiet dwar kull wieħed minn dawn l-oqsma jiddeterminaw l-effettività tal-

mekkaniżmu ta' kapaċità fil-kisba ta’ sigurtà ta’ provvista bl-aktar kost baxx possibbli u 

kemm dan jaffettwa l-kompetizzjoni u l-kummerċ fost il-fornituri ta’ kapaċità li jkunu qed 

jikkompetu għal sussidju fil-mekkaniżmu, permezz ta’ distorsjonijiet għas-suq tal-elettriku u 

bejn l-Istati Membri.  

6.1 Eliġibbiltà - min jista’ jipparteċipa? 

F’termini ta’ eliġibbiltà, bosta 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 jieħdu sehem. F’każijiet oħra, rekwiżiti bħad-daqs, rekwiżiti 

ambjentali, jew żminijiet ta’ allokazzjoni-konsenja
30

 qosra impliċitament inaqqsu n-numru ta’ 

fornituri ta’ kapaċità potenzjali.  

Kapaċitajiet ġodda u eżistenti ta’ spiss huma akkwistati separatament minflok ma jiġu 

mħeġġa jikkompetu fi ħdan l-istess mekkaniżmu ta’ kapaċità - u b’hekk tintilef opportunità 

biex tiżdied il-pressjoni kompetittiva fuq il-parteċipanti kollha. Kapaċità minn pajjiżi oħra 

normalment tkun eskluża, u xi Stati Membri lanqas biss iqisu l-kontribut tal-importazzjonijiet 

meta jkunu qed jivvalutaw kemm kapaċità domestika għandhom bżonn, u dan iwassal għal 

ġabra ta' sovrakapaċitajiet nazzjonali.  

L-investigazzjoni 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 jkollu biss parteċipazzjoni limitata. Il-pagamenti 

lil fornituri ta’ kapaċità li jirriżultaw minn din il-kompetizzjoni limitata huma tipikament 

f’livell ogħla mill-finanzjament li filfatt għandhom bżonn biex jipprovdu s-servizz ta’ 

disponibbiltà. 

Fejn l-eliġibbiltà hija ristretta, l-Istati Membri kellhom it-tendenza wkoll li jintroduċu 

mekkaniżmi addizzjonali maż-żmien biex, fl-aħħar, kważi l-kapaċità kollha jkollha 

opportunità titlob appoġġ.  Dan jgħin jispjega għala 35 mekkaniżmu nstabu fi ħdax-il Stat 

Membru biss
31

. Tali approċċ frammentat għall-adegwatezza ta' kapaċità joħloq ir-riskju li 

jinħolqu l-ineffiċjenzi, u mekkaniżi ta' kapaċità multipli normalment ma jkunux siewja ħlief 

meta jintuża mekkaniżmu addizzjonali biex isostni reazzjoni ta' domanda. Pereżempju, fejn 

                                                            
30 “Żmien ta’ allokazzjoni-konsenja” (“lead time”) huwa ż-żmien bejn l-allokazzjoni ta’ offerta ta’ kapaċità u l-mument tal-

konsenja.  
31 Għalkemm xi wħud huma mekkaniżmi tal-passat jew ippjanati u mhux dawn kollha qed jitħaddmu simultanjament. 
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jeżisti mekkaniżmu ta’ kapaċità mifrux mas-suq, l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ kapaċità 

addizzjonali jkollu bżonn jiġi ġġustifikat billi jintwera nuqqas tas-suq addizzjonali li ma jistax 

jiġi solvut bil-mekkaniżmu mifrux mas-suq.   

Din is-sitwazzjoni madankollu qed tinbidel. Hemm tendenza li qed tikber u li hija milqugħa li 

l-mekkaniżmi jkunu miftuħin għal grupp usa’ ta’ fornituri ta’ kapaċità potenzjali, u l-

mekkaniżmi l-ġodda li qed jiġu żviluppati fi Franza, l-Irlanda, l-Italja u l-Polonja huma kollha 

mfassla biex jippermettu lil teknoloġiji ta’ kapaċità differenti u lil riżorsi ġodda u eżistenti 

biex jikkompetu. Franza u l-Italja qed jiżviluppaw ukoll pjanijiet biex jippermettu 

parteċipazzjoni transkonfinali diretta fil-mekkaniżmi ta’ kapaċità tagħhom. Din hija essenzjali 

biex jitneħħew distorsjonijiet fis-sinjali għal investiment li jiffavorixxu investiment domestiku 

u li huma ta’ benefiċċju għall-operaturi stabbiliti. Din toħloq ukoll inċentivi għal investiment 

kontinwu f’interkonnessjoni fejn din hija l-aktar mod kost-effettiv biex tiżdied is-sigurtà ta’ 

provvista. Fir-rapport ta’ investigazzjoni settorjali interim, il-Kummissjoni ressqet ideat dwar 

kif parteċipazzjoni transkonfini għandha tiġi implimentata fil-prattika. Fl-inizjattiva ta’ Disinn 

tas-Suq, il-Kummissjoni tipproponi regoli komuni vinkolanti dwar parteċipazzjoni 

transkonfinali biex jitnaqqsu l-kumplessità, l-ineffiċjenza u fl-aħħar mill-aħħar l-ispejjeż 

għall-konsumaturi, kif ukoll li jirrispettaw l-objettivi tal-Istati Membri rigward id-

dekarbonizzazzjoni. 

Filwaqt li ġeneralment hemm benefiċċji qawwija f’eliġibbiltà miftuħa, l-investigazzjoni 

settorjali identifikat żewġ eċċezzjonijiet għal dik ir-regola. L-ewwelnett, l-importanza fil-

perjodu fit-tul ta’ rispons għad-domanda bħala rimedju għal nuqqasijiet tas-suq tista’ 

tiġġustifika skemi ta’ interrottabbiltà limitati biss għal rispons għad-domanda. It-tieni, peress 

li riżervi strateġiċi huma adatti biss biex jindirizzaw problemi temporanji u minħabba li 

għandhom bżonn ikunu mfassla b’mod li l-interferenza tagħhom fis-suq tkun minima, dawn 

ma għandhomx jippromwovu kapaċità ġdida li tkun tirrekjedi impenji għat-tul. 

6.2 Allokazzjoni - stabbiliment tal-prezz ta’ kapaċità u l-għażla tal-fornituri ta’ kapaċità 

L-investigazzjoni settorjali sabet proċessi ta’ allokazzjoni kemm amministrattiva kif ukoll 

kompetittiva. Fi proċess ta’ allokazzjoni amministrattiva, il-fornituri eliġibbli kollha 

jintgħażlu mingħajr kompetizzjoni u l-livell ta’ remunerazzjoni tal-kapaċità huwa stabbilit 

minn qabel mill-awtoritajiet pubbliċi jew negozjat b’mod bilaterali bejn l-awtoritajiet u l-

fornituri tal-kapaċità. Proċess ta’ allokazzjoni kompetittiva jippermetti lill-fornituri ta’ 

kapaċità potenzjali jikkompetu biex jipprovdu l-livell meħtieġ ta’ kapaċità, u b’hekk il-livell 

ta’ remunerazzjoni tal-kapaċità jiġi stabbilit permezz ta’ forsi tas-suq.  

Proċessi ta’ allokazzjoni amministrattiva x’aktarx ma jiżvelawx il-valur tal-kapaċità reali u 

għalhekk x’aktarx ma jkunux kost-effettivi peress li jirriskjaw li jipprovdu wisq kapaċità jew 

ftit wisq kapaċità. In-nuqqas ta’ proċess kompetittiv jitlef ukoll opportunità biex jingħata 

valur aħjar lill-konsumaturi. Fi Spanja, pereżempju, il-prezz ta’ servizz ta' interruzzjoni kważi 

naqas bin-nofs wara li kien introdott irkant kompetittiv. Proċessi ta’ allokazzjoni kompetittiva 

fil-prinċipju huma għodda aħjar, imħallta flimkien ma’ regoli dwar l-eliġibbiltà li jiżguraw 

kompetizzjoni bejn il-fornituri kollha possibbli li huma kapaċi jfornu l-kapaċità meħtieġa.  
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S’issa, il-proċessi amministrattivi u kompetittivi kienu ugwalment komuni fil-11-il Stat 

Membru koperti mill-investigazzjoni, iżda l-mekkaniżmi ġodda jew riveduti mill-Istati 

Membri qed jinvolvu dejjem aktar proċessi ta’ offerti kompetittivi. L-Irlanda u l-Italja, 

pereżempju, jippjanaw li jissostitwixxu proċessi ta’ allokazzjoni amministrattiva bi rkanti 

kompetittivi.  

6.3 Prodott ta’ kapaċità - x’għandhom jagħmlu l-fornituri ta’ kapaċità? 

Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità kollha jinkludu ċerti obbligi li l-fornituri ta’ kapaċità jridu 

jirrispettaw, li jvarjaw minn obbligu li jibnu u jħaddmu impjant tal-enerġija, sa obbligi 

marbuta mat-twettiq ta’ struzzjonijiet mill-operatur tan-netwerk (eż. li jiġġeneraw l-elettriku), 

sa obbligi li huma aktar kumplessi (eż. opzjonijiet ta’ affidabbiltà li jirrikjedu ħlasijiet lura 

finanzjarji meta prezz tal-eżerċitar jinqabeż minn prezz ta’ referenza).  

Hemm ukoll bosta regoli differenti dwar x’jiġri jekk il-fornituri ta’ kapaċità jonqsu milli 

jissodisfaw l-obbligi tagħhom (penali). Xi mekkaniżmi sempliċiment jeskludu lill-fornituri ta’ 

kapaċità milli jirċievu pagamenti futuri, iżda l-biċċa l-kbira jirrikjedu li jirritornaw il-

pagamenti li qalgħu jew li jħallsu penali addizzjonali.  

L-investigazzjoni settorjali sabet li fejn l-obbligi huma limitati u l-penali għan-nuqqas ta’ 

konformità huma baxxi, ma hemmx inċentiv biżżejjed biex l-impjanti jkunu affidabbli. Kemm 

il-penali ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità kif ukoll il-prezzijiet ta’ skarsezza tal-elettriku jipprovdu 

sinjali għal tnaqqis fil-ġenerazzjoni jew id-domanda f’sitwazzjonijiet ta’ skarsezza. 

Madankollu, il-prezzijiet tal-elettriku biss jipprovdu sinjal għall-importazzjonijiet fi ħdan is-

Suq Intern tal-Enerġija. Biex jevitaw id-distorsjoni tal-kummerċ transkonfinali, l-Istati 

Membri għandhom għalhekk joqogħdu attenti li ma jissostitwixxux is-sinjali tal-prezz tal-

elettriku b’penali ta’ mekkaniżmu ta’ kapaċità.  

Sejba ulterjuri hija li mekkaniżmi li jinkludu rispons għad-domanda normalment jimponu 

obbligi differenti fuq il-fornituri ta’ rispons għad-domanda milli fuq il-ġeneraturi tal-elettriku. 

Xi differenzazzjonijiet fl-obbligi u l-penali bejn il-ġenerazzjoni u r-rispons għad-domanda 

jistgħu jkunu ġustifikabbli, tal-inqas fuq perjodu ta' żmien qasir, biex ikun possibbli l-iżvilupp 

ta’ rispons għad-domanda, li fuq perjodu aktar fit-tul ikun rispons aħjar għal nuqqasijiet 

sottostanti tas-suq minn mekkaniżmi ta’ kapaċità. 

6.4 Minimizzar tal-kompetizzjoni u distorsjonijiet kummerċjali permezz ta’ disinn adatt 

Il-mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom il-potenzjal li jikkawżaw distorsjonijiet fil-

kompetizzjoni fis-suq tal-elettriku, kemm fi ħdan l-Istati Membru li jkun qed jistabbilixxi l-

mekkaniżmu, kif ukoll lil hinn mill-fruntieri tiegħu. Madankollu, l-investigazzjoni settorjali 

sabet li fil-biċċa l-kbira tagħhom dawn id-distorsjonijiet jistgħu jiġu indirizzati bl-iżgurar ta’ 

livell għoli ta’ kompetizzjoni fi ħdan il-mekkaniżmu ta’ kapaċità nnifsu. 

L-ewwelnett, fi swieq tal-elettriku konċentrati, il-mekkaniżmi ta’ kapaċità jistgħu joħolqu 

distorsjonijiet għall-kompetizzjoni fis-suq tal-elettriku tal-Istat Membru li jkun qed 

jistabbilixxi l-mekkaniżmu. Dan huwa l-każ fejn il-qligħ mill-mekkaniżmu ta’ kapaċità 

essenzjalment jiżdiedu ma’ kapaċità eżistenti f’idejn operaturi stabbiliti. Dan iżid l-ostakli 

għad-dħul minn kompetituri u jiċċimenta l-konċentrazzjoni tas-suq tal-elettriku. Proċess 
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miftuħ u kompetittiv għall-għażla tal-fornituri ta’ kapaċità fejn fornituri ġodda tat-teknoloġiji 

kollha jkunu jistgħu jikkompetu mal-fornituri ta’ kapaċità eżistenti, għandu jkun ferm effettiv 

biex inaqqas dawn id-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ 

salvagwardji addizzjonali (eż. kummerċ trasparenti u organizzat ta’ ċertifikati) biex jinħolqu 

l-kundizzjonijiet ugwali għal fornituri ġodda, b’mod partikolari fi skemi deċentralizzati. 

Inkella f’xi ċirkustanzi jista’ jkun possibbli li l-mekkaniżmi ta’ kapaċità jintużaw biex jiġu 

megħjuna dawk ġodda, pereż. billi jiġu offruti kuntratti għall-perjodu fit-tul għal kapaċità 

ġdida li jkun hemm primjum għal kompetizzjoni f’sejħiet għall-offerti. 

It-tieni, il-mekkaniżmi ta’ kapaċità joħolqu distorsjonijiet bejn fruntiera u oħra kemm billi 

jalteraw is-sinjali għall-kummerċ tal-elettriku, kif ukoll billi jaffettwaw l-inċentivi għal 

investiment f’kapaċità domestika u barranija, u f’interkonnessjoni. 

Ladarba l-prezzijiet tal-elettriku huma daqshekk importanti bħala sinjal għal importazzjonijiet 

u esportazzjonijiet tal-elettriku effiċjenti fi ħdan is-Suq Intern tal-Enerġija, il-mekkaniżmi ta’ 

kapaċità għandhom jitfasslu biex jikkoeżistu ma’ prezzijiet ta’ skarsezza tal-elettriku għoljin.  

Stat Membru li jagħżel li jibbaża fuq il-prezzijiet tal-elettriku jista’ jiġbed importazzjonijiet 

fiż-żminijiet it-tajba u fl-istess ħin jipprovdi inċentivi qawwija għal affidabbiltà.  Riformi biex 

jitħallew prezzijiet ta’ skarsezza tal-elettriku u disinn tal-prodott ta’ kapaċità li jikkoeżistu 

ma’ prezzijiet ta’ skarsezza tal-elettriku huma għaldaqstant kruċjali biex ikunu evitati 

distorsjonijiet kummerċjali
32

.  

Minbarra l-impatt potenzjali fuq il-kummerċ fi żminijiet ta’ skarsezza, il-mekkaniżmi ta’ 

kapaċità mifruxa mas-suq ġeneralment ikollhom impatt moderatur fuq il-prezzijiet tal-

elettriku għax il-fornituri ta’ kapaċità issa jaqilgħu parti mid-dħul tagħhom mill-mekkaniżmu 

ta’ kapaċità minflok is-suq tal-elettriku. Jekk dħul mill-kapaċità jkun disponibbli biss għall-

fornituri ta’ kapaċità domestiċi dan l-impatt moderatur joħloq distorsjoni favur investimenti 

ta’ kapaċità domestiċi minflok kapaċità f’pajjiżi oħra jew f’interkonnessjoni, li jipprovdu 

wkoll sigurtà ta’ provvista. Biex ikunu żgurati sinjali effiċjenti u biex jiġu evitati ostakli fis-

Suq Intern tal-Enerġija, parteċipazzjoni transkonfinali sħiħa f’mekkaniżmi mifruxa mas-suq 

hija għalhekk essenzjali.  

 

L-investigazzjoni settorjali turi li l-mekkaniżmi ta’ kapaċità għandhom ikunu miftuħin għat-

tipi kollha ta’ fornituri ta’ kapaċità potenzjali u għandhom jinkludu proċess kompetittiv għall-

istabbiliment tal-prezzijiet biex ikun żgurat li l-kompetizzjoni timminimizza l-prezz imħallas 

għall-kapaċità. Il-kompetizzjoni bejn il-fornituri tal-kapaċità għandha tkun kemm jista’ jkun 

kbira u għandha tingħata attenzjoni speċjali għad-dħul ta’ fornituri ġodda. 

Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità għandhom jiżguraw li jkun hemm inċentici għall-affidabbiltà u 

jkunu mfassla biex jikkoeżistu ma’ prezzijiet ta’ skarsezza tal-elettriku biex ikunu evitati 

                                                            
32 Il-prodott ta’ kapaċità tal-opzjoni ta’ affidabbiltà jista’ jkun partikolarment prezzjuż biex jinkiseb dan għax iħalli s-sinjali 

tas-suq intatti u ladarba jkun implimentat l-ipprezzar ta’ skarsezza ma għandux bżonn li jiġi pprovdut għal penali addizzjonali 

għal nuqqas ta’ konsenja permezz tal-mekkaniżmu ta’ kapaċità. 
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distorsjonijiet kummerċjali inaċċettabbli u biex tkun evitata sovrakapaċità domestika. 

Il-mekkaniżmi ta’ kapaċità mifruxa mas-suq għandhom ikunu miftuħa għal parteċipazzjoni 

transkonfinali espliċita biex ikunu żgurati inċentivi għal investiment kontinwu 

f’interkonnessjoni u biex jitnaqqsu l-ispejjeż fil-perjodu fit-tul ta’ sigurtà ta’ provvista tal-UE. 

7.  Konklużjonijiet u l-passi li jmiss 

Fid-dawl tal-iżviluppi kontinwi fis-swieq tal-elettriku tal-UE u r-riformi tagħhom, il-

Kummissjoni ser tkompli timmonitorja bir-reqqa l-evoluzzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ kapaċità u 

tirfina l-gwida mniżżla f’dan ir-Rapport Finali u fl-annessi tiegħu fid-dawl tal-prattika li qed 

tevolvi tagħha. Abbażi tal-investigazzjoni settorjali, jistgħu jinġibdu tmien konklużjonijiet 

kumplessibi
33

.  

L-ewwel nett, sar ċar li minkejja s-sovrakapaċità attwali fl-UE bħala ħaġa waħda, hemm 

tħassib mifrux sew li fil-futur se jibqa' jkun hemm kapaċità ta’ ġenerazzjoni insuffiċjentifis-

suq jew biż-żmien tavvanza biex tkun żgurata sigurtà adegwata ta’ provvista.  

It-tieni, ir-riformi tas-suq tal-elettriku huma indispensabbli peress li jgħinu biex jiġi indirizzat 

it-tħassib dwar sigurtà inadegwata ta’ provvista. Madankollu, il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri 

għad iridu jimplimentaw riformi adatti. L-Inizjattiva ta’ Disinn tas-Suq tal-Kummissjoni 

għalhekk tipproponi numru ta’ riformi biex jittejjeb il-funzjonament tas-swieq tal-elettriku tal-

UE u l-Kummissjoni ser titlob li l-Istati Membri jimplimentaw riformi biex jakkumpanjaw l-

introduzzjoni ppjanata ta’ kwalunkwe mekkaniżmu ta’ kapaċità. 

It-tielet, anki jekk suq riformat fil-prinċipju għandu l-potenzjal li jforni provvisti siguri, xorta 

tista' tibqa' l-inċertezza dwar jekk prezz tas-suq dejjem aktar volatili u sitwazzjonijiet ta’ 

skarsezza rari jistgħux jixprunaw deċiżjonijiet ta’ investiment fil-perjodu fit-tul. Xi Stati 

Membri għalhekk iddeċidew li jintroduċu mekkaniżmi ta’ kapaċità biex jiżguraw sigurtà tal-

provvista tal-elettriku.  Dawn il-mekkaniżmi jinvolvu għajnuna mill-Istat u għandhom ikunu 

notifikati lill-Kummissjoni Ewropea taħt ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Dawn il-

mekkaniżmi jiġu approvati jekk l-Istati Membri juru n-neċessità tagħhom u jekk id-

distorsjonijiet tal-kompetizzjoni li jiġġeneraw huma minimizzati f’konformità mar-regoli tas-

suq intern u tal-għajnuna mill-Istat, filwaqt li jiġi meqjus l-eżitu tal-investigazzjoni settorjali 

kif miġbur fil-qasir f’din il-Komunikazzjoni.  

Ir-raba’, valutazzjoni tal-adegwatezza rigoruża bbażata fuq standard ta’ affidabbiltà 

ekonomika definit sew hija kruċjali biex jiġu identifikati r-riskji għas-sigurtà ta’ provvista u 

biex jiġi determinat id-daqs neċessarju ta’ kwalunkwe mekkaniżmu ta’ kapaċità. Valutazzjoni 

rigoruża bħal din tnaqqas b’mod sinfikanti r-riskju ta’ sovra-akkwist u tgħin tillimita d-

                                                            
33 Dawn il-konklużjonijiet jiffukaw primarjament fuq l-abbiltà tad-diversi tipi ta' mekkaniżmi ta' kapaċità li jindirizzaw 

problemi ta' sigurtà tal-provvista elettrika bl-aktar modi kosteffetivi u li l-anqas jikkawżaw distorsjoni fis-suq. Il-mekkaniżi 

ta' kapaċità jistgħu madankollu jaffettwaw it-taħlita tal-ġenerazzjoni u għalhekk jinteraġixxu ma' strumenti ta' politika li 

jkollhom l-għan li jġibu 'l quddiem id-dekarbonizzazzjoni. Kif rikonoxxut mil-Linji Gwida għall-Għajnuna fl-Enerġija u l-

Ambjent fil-paragrafi (220) u (233)(e), id-disinn tal-mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom jieħdu f'kunsiderazzjoni dawn l-

impatti sabiex jikkontribwixxu għall-koerenza kumplessiva tal-politika tal-UE fis-swieq tal-elettriku.  
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distorsjonijiet tal-kompetizzjoni li l-mekkaniżmi ta’ kapaċità joħolqu. Armonizzazzjoni 

ulterjuri mill-UE tal-valutazzjonijiet tal-adegwatezza tgħin biex tiżdied it-trasparenza u biex 

tikber il-fiduċja fir-riżultati ta’ dawn il-valutazzjonijiet. L-Inizjattiva ta’ Disinn tas-Suq tal-

Kummissjoni għalhekk tipproponi li tiġi żviluppata metodoloġija mtejba ta’ valutazzjoni tal-

adegwatezza mifruxa mal-UE kolha, u valutazzjonijiet tal-adegwatezza annwali li għandhom 

isiru min-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni tal-Elettriku.  

Il-ħames, it-tip ta’ mekkaniżmu ta’ kapaċità magħżul għandu jindirizza l-problema 

identifikata: 

 Fejn Stat Membru jidentifika riskju fil-perjodu fit-tul li ser ikun hemm investiment 

insuffiċjenti, mekkaniżmi ta’ kapaċità mifruxa mas-suq (bħal dawk introdotti fir-Renju 

Unit u fi Franza, u ppjanati fl-Irlanda u fl-Italja) x’aktarx li huma l-aktar forma adatta ta’ 

intervent. Għandhom isiru wkoll riformi tas-suq biex tkun limitata l-għajnuna mill-Istat 

meħtieġa permezz tal-mekkaniżmu ta’ kapaċità.  

 Fejn Stat Membru jidentifika riskju temporanju, riżerva strateġika x’aktarx li tkun l-aktar 

forma adatta ta’ intervent, peress li hija mfassla biex tittratta sitwazzjonijiet fejn is-suq ser 

iforni sigurtà ta’ provvista fil-perjodu aktar fit-tul, iżda jeżisti tħassib dwar il-kapaċità fil-

perjodu qasir sa dak medju. Riżervi strateġiċi għandhom jintużaw biss f’sitwazzjonijiet ta’ 

emerġenza. Dawn għandhom jinżammu barra mis-suq biex ikunu minimizzati d-

distorsjonijiet fil-funzjonament ta’ kuljum tiegħu. Riżervi strateġiċi għandhom ikunu 

miżuri transitorji, li jakkumpanjaw ir-riformi tas-suq u jitneħħew gradwalment hekk kif 

jieħdu effett ir-riformi. 

 Fejn Stat Membru jidentifika kwistjoni ta’ adegwatezza ta’ ġenerazzjoni lokali, l-għażla 

tal-mekkaniżmu tkun tiddependi fuq il-kundizzjonijiet tas-suq speċifiċi. Għat-tul, 

madankollu, il-problema lokali għandha tiġi solvuta b’konnessjonijiet tal-grilja aħjar jew 

b’żoni tal-offerti aktar adatti li jintroduċu prezzijiet tal-elettriku lokali li jirriflettu l-bilanċ 

tal-provvista u d-domanda lokali.   

 Fejn Stat Membru huwa mħasseb dwar żvilupp insuffiċjenti ta’ lat tad-domanda flessibbli, 

skema ta’ interrottabbiltà tista’ tkun soluzzjoni adatta, għalkemm għandu jkun hemm 

attenzjoni biex ikun evitat li l-iskema tiżviluppa f’sussidju għal industriji intensivi fl-użu 

tal-enerġija. 

 Irrispettivament mill-mekkaniżmu magħżul, dan għandu jiġi rivedut b'mod regolari biex 

issir verifika dwar jekk ikunx hemm aktar bżonn tal-mekkaniżmu ta' kapaċità. 

 Pagamenti ta’ kapaċità amministrattivi x’aktarx ma jkunux adatti, irrispettivament mill-

kwistjonijiet speċifiċi li jkun qed jaffronta Stat Membru, minħabba li n-nuqqas ta’ proċess 

kompetittiv ifisser riskju għoli ta’ falliment fl-ilħuq tal-objettiv ta’ kapaċità jew ta’ sovra-

kumpens.  

Is-sitta, il-mekkaniżmi ta’ kapaċità għandhom ikunu miftuħa għat-tipi kollha ta’ fornituri ta’ 

kapaċità potenzjali. Dan, flimkien ma’ proċess kompetittiv ta’ stabbiliment tal-prezzijiet, 

jiżgura li l-kompetizzjoni timminimizza l-prezz imħallas għall-kapaċità. L-uniċi eċċezzjonijiet 

huma mekkaniżmi ta’ rispons għad-domanda, meta wieħed iqis l-abbiltà partikolari tagħhom 

li jindirizzaw nuqqasijiet tas-suq sottostanti, u riżervi strateġiċi, li ma għandhomx 
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jippromwovu għal ġenerazzjoni ta’ kapaċità ġdida biex ikunu minimizzati d-distorsjonijiet 

tas-suq. 

Is-seba’, il-mekkaniżmi ta’ kapaċità mifruxa mas-suq għandhom ikunu miftuħa għal 

parteċipazzjoni transkonfinali espliċita biex ikunu minimizzati d-distorsjonijiet għall-

kompetizzjoni u l-kummerċ transkonfinali, ikunu żgurati inċentivi għal investiment kontinwu 

f’interkonnessjoni u jitnaqqsu l-ispejjeż fil-perjodu fit-tul ta’ sigurtà ta’ provvista Ewropea. 

Fl-aħħar nett, l-investigazzjoni settorjali uriet li għadd ta' mekkaniżmi eżistenti ta' kapaċità 

huma ddiżinjati b'tali mod li ma jindirizzawx il-preokkupazzjonijiet kollha dwar il-

kompetizzjoni. Il-Kummissjoni ser taħdem mal-Istati Membri biex gradwalment il-

mekkaniżmi ta’ kapaċità eżistenti kollha jkunu f’konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-

Istat, b’kunsiderazzjoni għall-konklużjonijiet tal-investigazzjoni settorjali. Dan jgħin biex 

tingħata ċertezza lill-fornituri ta’ kapaċità u lil atturi ekonomiċi oħra, kif ukoll biex jiġi żgurat 

li s-sinjali t-tajba jkunu provduti lill-investituri. 


