
  EENNEERRGGIIAA  AALLLLAA  SSPPIINNAA
  

  

LLaa  rreecceennttee  RRiissoolluuzziioonnee  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  ddeell  66  ffeebbbbrraaiioo  
ssccoorrssoo  hhaa  rriinnffrreessccaattoo  llaa  mmeemmoorriiaa,,  aaggllii  ssttaattii  mmeemmbbrrii,,  ssuuggllii  
oobbiieettttiivvii  ppiiùù  cchhee  vviinnccoollaannttii  ppeerr  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllee  eemmiissssiioonnii,,  
rriicceerrccaannddoo  aazziioonnii  sseemmpprree  ppiiùù  iinncciissiivvee  ppeerr  ddaarree  nnuuoovvoo  ssllaanncciioo  
aallll’’iinnnnoovvaazziioonnee  nneell  sseettttoorree  ddeellllee  eenneerrggiiee  rriinnnnoovvaabbiillii..  

LLee  ppeerrttiinneennzzee  ssoonnoo  cchhiiaarree,,  eenneerrggiiaa  ccoonn  pprreezzzzii  sseemmpprree  ppiiùù  
aacccceessssiibbiillii,,  iinnvveessttiimmeennttii  nneellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ddeellllaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee,,  
aauuttoopprroodduuzziioonnee  eelleettttrriiccaa  ddeecceennttrraattaa  ee  ddiiffffuussaa,,  pprriivviilleeggiiaannddoo  llee  
aarreeee  mmeettrrooppoolliittaannee  ccoonn  eeddiilliizziiaa  aa  ccaarraatttteerree  ccoonnddoommiinniiaallee..  

--  PPuunnttii  cchhee  ssoottttoolliinneeaannoo  uunn  cchhiiaarroo  ccaammbbiioo  ddii  ppaarraaddiiggmmaa..  

LLaa  pprroodduuzziioonnee  eelleettttrriiccaa  nnoonn  ppuuòò  ppiiùù  eesssseerree  ppeerrttiinneennttee  aa  ppoocchhii  
aattttoorrii  pprroottaaggoonniissttii,,  mmiilliioonnii  ddii  ccoonncciittttaaddiinnii  ddeevvoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  
aallllaa  ttrraannssiizziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  iinn  aattttoo,,  ccoommee  ggiiàà  aavvvviieennee  ppeerr  llaa  
rreettee  iinntteerrnneett,,  cchhee  ssccaammbbiiaa  vvoolluummii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ttuuttttii  ssoonnoo  
ccoonntteessttuuaallmmeennttee  iinnffoorrmmaattoorrii  ee  iinnffoorrmmaattii  nneellll’’aarreennaa  WWeebb..  

DDaa  qquuii  llee  ssiimmiilliittuuddiinnii  nneell  ccaammppoo  eenneerrggeettiiccoo,,  ddoovvee  iill  tteerrmmiinnee  
pprroossuummeerr  ooggggii  iiddeennttiiffiiccaa  uunn  uutteennttee,,  cchhee  ccoonnssuummaa  eelleettttrriicciittàà  
aauuttoopprrooddoottttaa,,  eevveennttuuaallmmeennttee  cceeddeennddoonnee  ll’’eecccceessssoo,,  mmaa  aallttrreessìì  
ccoommpprraa,,    qquuaannddoo  èè  iinn  ddiiffeettttoo  oo  ppeerr  mmaannccaattaa  pprroodduuzziioonnee..  

SSmmaarrtt  ggrriidd  ee  SSmmaarrtt  ggrreeeenn,,  PPrroossuummeerr  ee  IImmppiiaannttii  PPlluugg  aanndd  PPllaayy  
tteerrmmiinnii  cchhee  ggiioorrnnoo  ddooppoo  ggiioorrnnoo  ssii  ssoonnoo  iinnssiinnuuaattii  nneell  nnoossttrroo  
qquuoottiiddiiaannoo  ccoonn  uunn’’uunniiccaa  vvaalleennzzaa::  EEnneerrggiiaa  RRiinnnnoovvaabbiillee  aa  KKmm..00  
ppeerr  mmaassssiimmiizzzzaarrnnee  ggllii  eeffffeettttii  ssuu  aammbbiieennttee  ssaalluuttee  ee  ppoorrttaaffoogglliioo..  

MMaa  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ccooss’’  èè  qquueessttoo  iimmppiiaannttoo  PPlluugg  aanndd  PPllaayy??      

  

  

  

  

  

  

  

MMaa  llee  iinnccoonnggrruueennzzee  nnoorrmmaattiivvee,,  ddeerriivvaattee  ddaallll’’iinneeddiittoo  uuttiilliizzzzoo  ddii  
qquueessttaa  tteeccnnoollooggiiaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa  ee  vveettii  iinnccrroocciiaattii  cchhee  cceerrccaannoo  ddii  
ffrreennaarrnnee  llaa  lliibbeerraa  ddiiffffuussiioonnee,,  hhaannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  rriittaarrddii  ssuullllaa  
ddeeffiinniittiivvaa  nnoorrmmaa  ddiisscciipplliinnaarree,,  cchhee  nnee  rreeggoolleerràà  ll’’uussoo  ddoommeessttiiccoo..  

II  ppuunnttii  nnooddaallii  ttuutttt’’oorraa  aalllloo  ssttuuddiioo,,  rriigguuaarrddeerraannnnoo  ssiiccuurraammeennttee  
llaa  ttiippoollooggiiaa  ddeell  ggeenneerraattoorree,,  llaa  ssuuaa  ppootteennzzaa  ee  ssee  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  
pprrooddoottttoo  ffiinniittoo  oo  ddii  uunn  kkiitt  ddaa  aasssseemmbbllaarree  aa  ccaassaa  ddeellll’’uutteennttee..  

LLee  ppoossssiibbiilliittàà  ttuutttt’’oorraa  pprreessee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ssoonnoo  dduuee::  

--  GGllii  iimmppiiaannttii  PPlluugg  aanndd  PPllaayy  ccaabbllaattii,,  ccoommee  eelleettttrrooddoommeessttiiccii  
pprroonnttii  aallll’’uussoo  sseennzzaa  iinntteerrvveennttii  ssppeecciiffiiccii  ssuullll’’iimmppiiaannttoo  ddii  ccaassaa;;  

--  II  KKiitt,,  ccoonn  ii  ccoommppoonneennttii  sseeppaarraattii,,  ddoovvee  ssii  ssoottttoolliinneeaa,,  ssaarreebbbbee  
aauussppiiccaabbiillee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  ppeerrssoonnaa  ccoommppeetteennttee  ee  aabbiilliittaattaa..  

EEnnttrraammbbee  llee  ttiippoollooggiiee  ddeevvoonnoo  aavveerree  uunnaa  ppootteennzzaa  mmaassssiimmaa  ddii  
880000  WWaatttt,,  iinn  qquuaannttoo  oollttrree  ssccaatttteerreebbbbeerroo  llee  pprreessccrriizziioonnii  
CCoommuunniittaarriiee  ssuullllee  ccoonnnneessssiioonnii  aallllaa  rreettee  ppuubbbblliiccaa,,  RRFFGG,,  ggiiàà  iinn  
vviiggoorree  ppeerr  iimmppiiaannttii  ddii  ttaagglliiaa  mmaaggggiioorree..  

SSeemmpplliiffiiccaazziioonnii  tteeccnniicchhee  ee  nnoorrmmaattiivvee,,  cchhee  nnoonn  ppoossssoonnoo  ee  nnoonn  
ddeevvoonnoo  aauuttoorriizzzzaarree  uunnaa  iinnssttaallllaazziioonnee  sseellvvaaggggiiaa,,  llaa  ttrraacccciiaabbiilliittàà  
ddeell  PPlluugg  aanndd  PPllaayy  rriimmaannee  ttaassssaattiivvaa,,  ccoommee  ppeerr  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  
iimmppiiaannttoo  ccoonnnneessssoo  aallllaa  rreettee  ppuubbbblliiccaa,,  iill  ccooddiiccee  PPOODD  pprreesseennttee  
iinn  bboolllleettttaa  ee  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  uutteennttee,,  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  
ttrraassmmeessssii  aall  ddiissttrriibbuuttoorree  llooccaallee  ddii  eenneerrggiiaa,,  aassssiieemmee  aall  sseerriiaallee  
uunniivvooccoo  ddeell  ggeenneerraattoorree  aa  ssppiinnaa,,  ppeerr  vveerriiffiiccaarrnnee  ccoonnffoorrmmiittàà  ee  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  dd’’eesseerrcciizziioo,,  iinn  ccaassoo  ddii  aabbuussii  oo  nneegglliiggeennzzee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPoocchhee  ee  cchhiiaarree  rreeggoollee  ppeerr  sseemmpplliiffiiccaarree  ll’’uussoo  ddii  qquueessttii  iimmppiiaannttii,,  
vveennddiibbiillii  ccoommee  eelleettttrrooddoommeessttiiccii  nneellllaa  GGrraannddee  DDiissttrriibbuuzziioonnee,,  
ppeerr  ddaarree  uunnaa  rriissppoossttaa  aa  cchhii  ppeerr  ttaannttii  mmoottiivvii  nnoonn  ppuuòò  aacccceeddeerree  
aallllaa  tteeccnnoollooggiiaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa  ttrraaddiizziioonnaallee,,  mmaa  ssooffffrree  ii  pprrooiibbiittiivvii  
ccoossttii  eenneerrggeettiiccii  aapppplliiccaattii  iinn  IIttaalliiaa..  

LLee  oorrmmaaii  ccoonnssoolliiddaattee  rreessee  pprroodduuttttiivvee,,  ddii  qquuaallssiiaassii  iimmppiiaannttoo  
ffoottoovvoollttaaiiccoo,,  aannnnuullllaannoo  iill  rriisscchhiioo,,  ddii  nnoonn  vveeddeerree  mmoollttiipplliiccaattoo  iill  
ccaappiittaallee  iinnvveessttiittoo,,  aall  ccoonnttrraarriioo  iinn  1100  aannnnii  iill  ccoossttoo  dd’’aaccqquuiissttoo  
ddeellll’’eenneerrggiiaa,,  èè  ccrreesscciiuuttoo  ppeerr  iill  ccoonnssuummaattoorree  ddeell  2255%%,,  ccoonn  uunnaa  
ppeerrddiittaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  555500  eeuurroo  nneell  bbiillaanncciioo  ffaammiigglliiaarree..  

UUnnaa  ccoommuunnee  pprreessaa  223300  VVoolltt,,  uunnoo  ssppaazziioo  nneell  bbaallccoonnee  oo  nneell  
ggiiaarrddiinnoo  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  eessppoossttoo  aall  ssoollee  ee  ll’’aauuttoopprroodduuzziioonnee  
eelleettttrriiccaa  èè  sseerrvviittaa!!  LLaa  ssttaaggiioonnee  eessttiivvaa,,  ggiioorrnnoo  ddooppoo  ggiioorrnnoo,,    
ppeerrmmeetttteerràà  ddii  vveeddeerr  rraalllleennttaarree  ii  nnoorrmmaallii  ccoonnssuummii  ddii  ccaassaa,,  ccoonn  
qquuaallcchhee  uulltteerriioorree  bbeenneeffiicciioo  ssppeecciiee  iinn  qquueeii  ccaassii  cchhee  ffaannnnoo  
ssccaattttaarree  iill  ccoonnttaattoorree  ggeenneerraallee  ppeerr  ii  ppiicccchhii  ddii  pprreelliieevvoo..  

LL’’aauuttoonnoommiiaa,,  cchhee  iinn  mmoollttii  rriinnccoorrrroonnoo,,  nnoonn  èè  ppeerrsseegguuiibbiillee  ccoonn  
uunn  MMiiccrrooffoottoovvoollttaaiiccoo  aa  SSppiinnaa,,  uunnaa  ssiinnggoollaa  uunniittàà  ddaa  226600  WWaatttt  
rreeggaallaa  uunn  1100%%  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo,,  dduuee  ddeell  2200%%  ee  ccoossìì  vviiaa……      

UUnn  lliimmiittee  oo  uunnaa  ooppppoorrttuunniittàà??  LLee  tteessii  ssii  sspprreeccaannoo,,  mmaa  llaa  
ssooddddiissffaazziioonnee  rreessttaa  qquuaannddoo  ssii  ssccoorrrroonnoo  llee  ssttaattiissttiicchhee,,  cchhee  
ppoorrttaannoo  qquueessttaa  tteeccnnoollooggiiaa  aadd  eesssseerree  uunnaa  ddeellllee  ppiiùù  uussaattee  ppeerr  
ggllii  iinnnneeggaabbiillii  rriissuullttaattii  ddii  eeffffiicciieennzzaa,,  pprraattiicciittàà  ee  ccoossttoo..  

                                                                                    

                                                                                  FFoonnttee::                wwwwww..mmiiccrrooffoottoovvoollttaaiiccoo..ccoomm  
                                                                                                                                          iinnffoo@@mmiiccrrooffoottoovvoollttaaiiccoo..ccoomm  

llaa  mmiiccrrooggeenneerraazziioonnee  PPlluugg  &&  PPllaayy  
ttrraa  ffaallssii  mmiittii  ee  rreeaallii   ooppppoorrttuunniittàà 

 

LL’’AAuuttoorriittàà  ppeerr  ll ’’EEnneerrggiiaa  ee  iill  GGaass,,  ooggggii  AARREERRAA,,  llii  ccllaassssiiffiiccaa  ccoommee::  

““IImmppiiaannttii,,  nnoorrmmaallmmeennttee  ffoottoovvoollttaaiiccii  ee//oo  ssiisstteemmii  ddii  aaccccuummuulloo,,  ddii  
ttaagglliiaa  rriiddoottttaa  ((aanncchhee  ddii  ppoocchhee  ddeecciinnee  ddii  WWaatttt))  cchhee  ppoossssoonnoo  
eesssseerree  ccoolllleeggaattii  ddiirreettttaammeennttee  aallll''iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  ddeellll''uutteennttee,,  
ttrraammiittee  llaa  pprreessaa  ddii  ccoorrrreennttee  ddoommeessttiiccaa””  
                                                                                                                                                      ((AARREERRAA  661144//22001166))  


