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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Ενδιάμεση έκθεση της τομεακής έρευνας για τους μηχανισμούς δυναμικότητας 

 

1. Εισαγωγή 

Στις 29 Απριλίου 2015, η Επιτροπή ξεκίνησε τομεακή έρευνα με αντικείμενο τη 

χρηματοδοτική στήριξη που παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας και τους καταναλωτές με σκοπό τη διασφάλιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική 

ενέργεια (μηχανισμοί δυναμικότητας). Η Επιτροπή ανησυχεί για το κατά πόσον οι 

μηχανισμοί δυναμικότητας συνεπάγονται αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων 

παραγωγών ή τεχνολογιών και δημιουργούν εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής 

ενέργειας
1
.  

Η Επιτροπή, για να εξακριβώσει το βάσιμο ή όχι των ανησυχιών αυτών,  συγκέντρωσε κατά 

το περασμένο έτος μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τους υφιστάμενους και τους 

σχεδιαζόμενους μηχανισμούς δυναμικότητας σε 11 κράτη μέλη. Η Επιτροπή διερεύνησε τους 

λόγους για τους οποίους τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας, τον τρόπο 

με τον οποίο σχεδιάζονται  οι μηχανισμοί αυτοί και τις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό 

και στο εμπόριο στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας.  

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιοποιηθούν από την 

Επιτροπή για την αξιολόγηση της συμβατότητας των μηχανισμών δυναμικότητας προς τους 

κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις
2
.  

Η έρευνα θα συνεισφέρει στη στρατηγική της Επιτροπής για την ενεργειακή ένωση, ιδίως ως 

βάση τεκμηρίωσης για την κατάρτιση νομοθετικής πρότασης σχετικά με τον ανασχεδιασμό 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Στις 18 Μαρτίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

υπενθύμισε τη σημασία μιας πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης ενεργειακής αγοράς
3
. Τα 

διδάγματα που αντλήθηκαν από την τομεακή έρευνα θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη πιο 

περιφερειακών προσεγγίσεων για την ασφάλεια του εφοδιασμού διότι στις περιπτώσεις που 

χρησιμοποιούνται μηχανισμοί δυναμικότητας, αυτοί θα χρειαστεί να ανοίγουν όλο και 

περισσότερο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή πέραν των εθνικών συνόρων.  

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_el.htm 
2 Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (ΕΕ 

C 200 της 28.06.2004, σ. 1). 
3 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 17-18 Μαρτίου 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_el.htm
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/


 

 

3 

 

 

Η παρούσα ενδιάμεση έκθεση και το συνημμένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής περιλαμβάνουν τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής, καθώς και τα 

προσωρινά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα. 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας και το ευρύτερο κοινό να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την ενδιάμεση 

έκθεση και το συνημμένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής εντός των 

επόμενων 12 εβδομάδων.  

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την τελική έκθεση της τομεακής έρευνας σε μεταγενέστερο 

χρόνο εντός του έτους. 

2. H πολιτική της Επιτροπής στον τομέα του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη διέρχεται περίοδο μετάβασης άνευ 

προηγουμένου. Οι πολιτικές για την ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές έχουν μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο παραγωγής, 

εμπορίας και κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην ΕΕ. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν 

αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς. Tο 26% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές και το 10% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από διαλείπουσες πηγές, όπως ο 

άνεμος και ο ήλιος
4
. 

Λόγω της μεγάλης εξάπλωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με τη 

γενικότερη πτώση της ζήτησης και το μειωμένο κόστος των ορυκτών καυσίμων, έχουν 

περιοριστεί τόσο η κερδοφορία των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής όσο και τα 

κίνητρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων μονάδων ή την επένδυση σε νέες. Σε πολλά 

κράτη μέλη, οι εξελίξεις αυτές συνοδεύονται από εντεινόμενο προβληματισμό σχετικά με την 

ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα κράτη μέλη ανησυχούν  μήπως η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

δεν  στείλει τα επενδυτικά μηνύματα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση μείγματος 

ηλεκτροπαραγωγής ικανού να καλύψει ανά πάσα στιγμή τη ζήτηση. 

Ορισμένα κράτη μέλη αντέδρασαν λαμβάνοντας μέτρα για τη στήριξη επενδύσεων στην 

πρόσθετη δυναμικότητα που κρίνουν αναγκαία για την κατοχύρωση ενός αποδεκτού επιπέδου 

ασφάλειας του εφοδιασμού. Μέσω των μηχανισμών αυτών αποζημιώνονται οι πάροχοι της 

υφιστάμενης δυναμικότητας και/ή νέας δυναμικότητας που εξασφαλίζουν τη διάθεση της 

δυναμικότητας αυτής. 

Η πρόωρη θέσπιση μηχανισμών δυναμικότητας χωρίς να έχει προηγηθεί ο κατάλληλος 

εντοπισμός ελλείψεων, ή η θέσπισή τους με ασυντόνιστο τρόπο και δίχως να αξιοποιούνται οι 

                                                            
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», 15 Ιουνίου 2015, 

COM(2015)293 
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διασυνοριακοί πόροι μπορεί  να συνεπάγεται κίνδυνο στρέβλωσης των διασυνοριακών 

εμπορικών συναλλαγών και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για 

παράδειγμα, ενδέχεται να ανταμείβονται νέες επενδύσεις μόνο για ορισμένες μορφές 

παραγωγής ή να αποκλείεται η ανταπόκριση στη ζήτηση. Ενδέχεται επίσης να ενθαρρύνουν 

τις εγχώριες επενδύσεις , ενώ θα ήταν πιο αποδοτικό να ενισχυθούν η διασύνδεση και η 

εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες. 

Η Επιτροπή έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική 

ενέργεια στο έγγραφο της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση
5
, ανακοίνωσε δε την 

πρόθεσή της να προβεί σε νομοθετική πρόταση σχετικά με τον σχεδιασμό της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Η 

νομοθετική πρόταση αναμένεται να καθορίσει ένα φάσμα αποδεκτών επιπέδων κινδύνου 

διαταραχών του εφοδιασμού, καθώς και το πλαίσιο μιας αντικειμενικής και τεκμηριωμένης 

αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη όσον αφορά την 

ασφάλεια του εφοδιασμού. Η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των 

ενδιαφερόμενων μερών επί του θέματος,  έχει ξεκινήσει δύο διαδικασίες δημόσιας 

διαβούλευσης6. Η τομεακή έρευνα των μηχανισμών δυναμικότητας εντάσσεται στην 

ευρύτερη αυτή πρωτοβουλία.  

3.  Η τομεακή έρευνα των μηχανισμών δυναμικότητας 

Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους εικάζει ότι ο 

ανταγωνισμός επηρεάζεται   από τις ενέργειες ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δημόσιων αρχών. Η 

συγκεκριμένη τομεακή έρευνα είναι η πρώτη του είδους της στον τομέα των κρατικών 

ενισχύσεων
7
.  

Η Επιτροπή ξεκίνησε την έρευνα  λόγω των ανησυχιών ότι υπάρχει κίνδυνος τα υφιστάμενα 

ή σχεδιαζόμενα καθεστώτα στήριξης της δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής να στρεβλώνουν 

τον ανταγωνισμό και να υπονομεύουν την εσωτερική αγορά ενέργειας. 

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της 

τομεακής έρευνας ώστε να κατανοήσει καλύτερα: 

• κατά πόσον και σε ποιον βαθμό απαιτείται η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από τα κράτη 

μέλη για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με ενέργεια, 

                                                            
5 Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την 

κλιματική αλλαγή», 25 Φεβρουαρίου 2015, COM(2015) 80 
6 COM(2015)340 final 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf   
7 Μετά την αναθεώρηση του διαδικαστικού κανονισμού για τις κρατικές ενισχύσεις το 2013, η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει 

τομεακές έρευνες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα κρατικής ενίσχυσης στρεβλώνουν ενδεχομένως τον 

ανταγωνισμό σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα κρατικής ενίσχυσης δεν είναι 

πλέον συμβατά προς την εσωτερική αγορά ενέργειας. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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• ποια είδη μηχανισμών δυναμικότητας είναι προσφορότερα για τη διασφάλιση του 

εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και υπό ποιες συνθήκες οι μηχανισμοί δυναμικότητας 

ενέχουν κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων δυναμικότητας
8
 και 

του διασυνοριακού εμπορίου. 

• τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανισμοί δυναμικότητας μπορούν να συμπληρώσουν την 

εσωτερική αγορά ενέργειας χωρίς να υπονομεύουν τη λειτουργία της,  

• τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανισμοί δυναμικότητας για τη διασφάλιση του εφοδιασμού 

συνδυάζονται με τους στόχους για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και 

• πώς μπορεί να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μηχανισμών δυναμικότητας από 

τα κράτη μέλη. 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει εξετάσει, σε πρώτο στάδιο, τους λόγους που 

υπαγορεύουν τη θέσπιση μηχανισμών δυναμικότητας, καθώς και τα χαρακτηριστικά του 

σχεδιασμού τους. Αντικείμενο της εξέτασης αυτής ήταν ορισμένοι υφιστάμενοι μηχανισμοί, 

καθώς και ορισμένοι μηχανισμοί τους οποίους σκοπεύουν να θεσπίσουν τα κράτη μέλη. Η 

Επιτροπή διερεύνησε αυτούς τους μηχανισμούς εντός του ευρύτερου πλαισίου της αγοράς, 

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το αυξανόμενο μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας.  

Η παρούσα ενδιάμεση έκθεση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα προσωρινά 

συμπεράσματα της Επιτροπής βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν. Η Επιτροπή 

καλεί σε διατύπωση παρατηρήσεων επί των ευρημάτων και των συμπερασμάτων της, τις 

οποίες θα χρησιμοποιήσει ως βάση για την τελική έκθεση που θα δημοσιευθεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο εντός του έτους.  

Στην ενδιάμεση έκθεση δεν αξιολογείται κατά πόσον οι υφιστάμενοι ή σχεδιαζόμενοι 

μηχανισμοί δυναμικότητας των κρατών μελών συνάδουν με  τους κανόνες της ΕΕ για τις 

κρατικές ενισχύσεις. Συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με την αξιολόγηση των μηχανισμών 

δυναμικότητας περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 

στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020). Η Επιτροπή έχει ήδη 

εφαρμόσει αυτούς τους κανόνες στους μηχανισμούς δυναμικότητας που κοινοποιήθηκαν από 

το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.
9
 Όπως και στις εν λόγω περιπτώσεις, η Επιτροπή θα 

                                                            
8 Για παράδειγμα μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και των φορέων εκμετάλλευσης υποδομών ανταπόκρισης 

στη ζήτηση. 
9 Για την απόφαση σχετικά με την αγορά δυναμικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου βλ. απόφαση C (2014) 5083 τελικό της 

Επιτροπής της 23.7.2014 στην υπόθεση SA.35980 (2014/N-2) – Ηνωμένο Βασίλειο – Electricity market reform – Capacity 

market. Η δημόσια έκδοση της απόφασης διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Η Επιτροπή κίνησε επίσημες 

διαδικασίες έρευνας για τον γαλλικό μηχανισμό δυναμικότητας (SA.39621) και τον διαγωνισμό για μια μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στη Βρετάνη (SA.40454) στις 13 Νοεμβρίου 2015. Βλ.: http://europa.eu/rapid/press-

 

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
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αξιολογήσει τη συμβατότητα των μηχανισμών δυναμικότητας προς τους κανόνες για τις 

κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των συναφών διαδικασιών.  

4.  Διαδικασία 

Η έρευνα καλύπτει έντεκα κράτη μέλη: το Βέλγιο, την Κροατία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη 

Σουηδία. Η Επιτροπή επέλεξε αυτά τα κράτη μέλη με τρία κριτήρια: i) την ύπαρξη 

μηχανισμού δυναμικότητας ή σχεδίων για θέσπιση μηχανισμού, ii) την ανάγκη κάλυψης 

διαφορετικών μοντέλων μηχανισμών δυναμικότητας που ήδη υπάρχουν ή σχεδιάζονται  στην 

ΕΕ και iii) τον πιθανό αντίκτυπο του υφιστάμενου ή του σχεδιαζόμενου μηχανισμού στον 

ανταγωνισμό και στο διασυνοριακό εμπόριο.  

Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της παρούσας ενδιάμεσης έκθεσης, η Επιτροπή 

απέστειλε αναλυτικά ερωτηματολόγια σε περισσότερους από 200 δημόσιους φορείς, 

ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και συντελεστές της αγοράς με 

εμπορική δραστηριότητα στα έντεκα κράτη μέλη που καλύπτονται από την έρευνα. Η 

Επιτροπή έλαβε 124 απαντήσεις.  

Διάγραμμα 1: επισκόπηση των απαντήσεων ανά κράτος μέλος 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

                                                                                                                                                                                          
release_IP-15-6077_en.htm. Οι δημόσιες εκδόσεις των αποφάσεων διατίθενται (στα γαλλικά), για τον γαλλικό μηχανισμό 

δυναμικότητας, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf και για 

τον διαγωνισμό για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στη Βρετάνη στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf. 
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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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Η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης τρία εργαστήρια με τη συμμετοχή των κρατών μελών σε 

θέματα που σχετίζονται με τους μηχανισμούς δυναμικότητας, όπως οι αξιολογήσεις 

επάρκειας, τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού και η διασυνοριακή συμμετοχή στους 

μηχανισμούς δυναμικότητας.
10

 Πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις με ευρωπαϊκούς 

φορείς και ενώσεις, όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 

(ACER), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ΗΕ), ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) και ενώσεις 

ηλεκτροπαραγωγών, καταναλωτών, φορέων εκμετάλλευσης υπηρεσιών αποθήκευσης 

ενέργειας και παρόχων υπηρεσιών ανταπόκρισης στη ζήτηση. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει 

αξιοποιήσει δημόσιες πηγές πληροφοριών, καθώς και εξειδικευμένες βιβλιογραφικές πηγές 

και δημοσιεύσεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. 

5. Δομή του συνημμένου εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 

Το συνημμένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής παρουσιάζει με πιο 

αναλυτικό τρόπο τα ευρήματα της έρευνας για τις υφιστάμενες πρακτικές των κρατών μελών 

κατά τον σχεδιασμό, τη θέσπιση και τη λειτουργία ενός μηχανισμού δυναμικότητας. Από τις 

πληροφορίες αυτές προκύπτουν ορισμένα προσωρινά συμπεράσματα.  

Στα πρώτα δύο κεφάλαια του εγγράφου εργασίας καθορίζεται το πεδίο της έρευνας και 

περιγράφεται το πλαίσιο εντός του οποίου ανέκυψε το ζήτημα των μηχανισμών 

δυναμικότητας. Στο κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται ανασκόπηση της κατάστασης στην 

ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού, με έμφαση στα έντεκα κράτη μέλη που καλύπτονται από την 

έρευνα. Εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους πολλά κράτη μέλη ανησυχούν σχετικά με τη 

διατήρηση της ικανότητας του εθνικού τους συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας να καλύπτει 

ανά πάσα στιγμή τη ζήτηση και ως συνέπεια γιατί χρησιμοποιούν ή εξετάζουν τη θέσπιση 

μηχανισμών δυναμικότητας. Στη συνέχεια εξετάζονται τα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων 

στη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής και περιγράφονται οι ανεπάρκειες τόσο της αγοράς 

όσο και του ρυθμιστικού πλαισίου οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις αποφάσεις επενδύσεων 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο προσδιορίζονται επίσης 

ορισμένες μεταρρυθμίσεις που μπορούν να επέλθουν στην αγορά και στο ρυθμιστικό πλαίσιο 

με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και, κατ' επέκταση, τη 

μείωση ή την εξάλειψη της ανάγκης για μηχανισμούς δυναμικότητας.  Τέλος, αναγνωρίζεται 

ότι υπάρχουν εναπομένουσες ανεπάρκειες στην αγορά και στο ρυθμιστικό πλαίσιο οι οποίες 

ενδέχεται να διατηρηθούν στο μέλλον. 

Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζεται η ικανότητα των μηχανισμών δυναμικότητας να 

αντιμετωπίσουν αυτές τις χρονίζουσες ανεπάρκειες της αγοράς και του ρυθμιστικού 

πλαισίου. Στο κεφάλαιο 3 διακρίνονται διαφορετικά είδη μηχανισμών δυναμικότητας και 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
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βάσει αυτών ταξινομούνται οι μηχανισμοί που καλύπτονται από την τομεακή έρευνα. Στο 

κεφάλαιο 4 περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη αξιολογούν την επάρκεια 

ηλεκτροπαραγωγής τους
11

 και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην αξιολόγηση αυτή τα 

πρότυπα αξιοπιστίας
12

. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των 

μηχανισμών δυναμικότητας που καλύπτονται από την έρευνα, με έμφαση σε παραμέτρους 

όπως: ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο καθεστώς, ο τρόπος επιλογής και τα δικαιώματα και 

οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στα καθεστώτα. Βάσει αυτών των ευρημάτων, στο 

κεφάλαιο 6 συνάγονται προσωρινά συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα κάθε τύπου 

μηχανισμού δυναμικότητας να διασφαλίσει τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και 

σχετικά με τον αντίκτυπό του στην αγορά. 

6.  Προκαταρκτικά πορίσματα και προσωρινά συμπεράσματα 

6.1. Το πλαίσιο του προβληματισμού σχετικά με την επάρκεια της παραγωγής 

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν είναι πρόσφατη ανακάλυψη. Κατά την περίοδο μεταξύ του 

1990 και του 2001 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της Αγγλίας και της Ουαλίας 

περιελάμβανε χωριστή χρέωση για τη δυναμικότητα. Στην Ιρλανδία, την Ιταλία και την 

Ισπανία οι ηλεκτροπαραγωγοί εισπράττουν πληρωμές δυναμικότητας εδώ και πολλά χρόνια, 

στη δε Σουηδία υπάρχουν στρατηγικές εφεδρείες από το 2003. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον 

για τους μηχανισμούς δυναμικότητας εντάθηκε κατά τα πρόσφατα έτη, με αποτέλεσμα τον 

σχεδιασμό και τη θέσπιση μεγάλου αριθμού νέων καθεστώτων.  

Οι λόγοι για την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των κρατών μελών για τους μηχανισμούς 

δυναμικότητας εντοπίζονται στην ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως 

καταδεικνύεται στο κεφάλαιο 2 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, η 

δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ αυξήθηκε κατά τα περασμένα έτη, γεγονός το 

οποίο οφείλεται κυρίως στην εντεινόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Παράλληλα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί. Η πτώση αυτή οφείλεται εν 

μέρει στην οικονομική κρίση που διέρχεται η ΕΕ από το 2008, καθώς και στην εξοικονόμηση 

ενέργειας που επέφεραν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. 

Η αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής και η πτώση της ζήτησης οδήγησαν σε 

εντεινόμενες αναντιστοιχίες μεταξύ μέγιστης ζήτησης και δυναμικότητας παραγωγής, 

γεγονός που καταδεικνύει πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής. Συνεπεία της κατάστασης 

αυτής, από το 2011 οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας σημειώνουν καθοδική 

                                                            
11 Ως «επάρκεια παραγωγής» νοείται το επίπεδο δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής το οποίο θεωρείται επαρκές 

για την κάλυψη των επιπέδων ζήτησης στο κράτος μέλος σε οποιαδήποτε περίοδο (με βάση τη χρήση 

συμβατικού στατιστικού δείκτη). 
12 Ο όρος «πρότυπο αξιοπιστίας» στο πλαίσιο της τομεακής έρευνας αναφέρεται στο επίπεδο επάρκειας 

παραγωγής που θεωρείται αποδεκτό και το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση των παρεμβάσεων. 
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πορεία. Στη Γερμανία για παράδειγμα, οι τρέχουσες τιμές χονδρικής για το επόμενο έτος 

είναι οι χαμηλότερες των 14 τελευταίων ετών. 

Το λειτουργικό κόστος της δυναμικότητας παραγωγής των νέων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι χαμηλότερο από το λειτουργικό κόστος των συμβατικών μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα ή φυσικό αέριο. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός παραγωγής στους 

συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν, ιδίως σε 

αγορές στις οποίες το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι υψηλό. Ο διαλείπων 

χαρακτήρας  των ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς 

τη συχνότητα των ραγδαίων αυξήσεων τιμών που συντελούν στην απόσβεση των 

επενδυτικών δαπανών των συμβατικών τεχνολογιών. Στο διάγραμμα 2 απεικονίζεται η σχέση 

μεταξύ του μεριδίου αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του ποσοστού χρήσης 

της ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα: όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο λιγότερες είναι οι ώρες λειτουργίας των συμβατικών 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.  

Διάγραμμα 2: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αντίκτυπο στα ποσοστά χρήσης της 

ενέργειας που παράγεται από συμβατικές μονάδες 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Παρά τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας του εφοδιασμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της 

ΕΕ, ακόμη και σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου, πολλά κράτη μέλη  ανησυχούν 

σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στη μελλοντική επάρκεια του μείγματος 

ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλές ζημιογόνες μονάδες σκοπεύουν να αναστείλουν ή να παύσουν 

εντελώς τη λειτουργία τους. Κατά τα πρόσφατα έτη, τέτοιου είδους προβλήματα 

αντιμετωπίζουν ιδίως οι ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου οι οποίες έχουν αυξημένο κόστος 

λειτουργίας σε σχέση με άλλες λιγότερο ευέλικτες μονάδες που βασίζονται σε λιγνίτη ή 

άνθρακα. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η 
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Κροατία, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα είναι πεπαλαιωμένες, πολλές 

μάλιστα αναμένεται να παύσουν τη λειτουργία τους τα προσεχή έτη. Η τάση αύξησης της 

παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστά οικονομική πρόκληση για το 

επιχειρηματικό μοντέλο πολλών εδραιωμένων επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών 

υπηρεσιών των οποίων ο στόλος των μονάδων παραγωγής βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα. 

Ενώ η μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας από πιο ανανεώσιμες πηγές αποτελεί 

επιδιωκόμενη εξέλιξη, συνιστά πρόκληση για την ασφάλεια του εφοδιασμού εάν συνεπάγεται 

την εξάλειψη ή τον περιορισμό των κινήτρων επένδυσης σε ευέλικτες μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες είναι ακόμα απαραίτητες ως εφεδρική υποστήριξη της 

διαλείπουσας παραγωγής αιολικής και ηλιακής ανανεώσιμης ενέργειας.  

Υπάρχει επίσης αναντιστοιχία μεταξύ της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας από νέες ανανεώσιμες πηγές και των κέντρων κατανάλωσης. Για παράδειγμα, στη 

Γερμανία το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παράγεται στον Βορρά, 

ενώ οι περισσότερες συμβατικές και πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες 

ενδέχεται να παύσουν βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα τη λειτουργία τους, είναι 

εγκατεστημένες στον Νότο, όπου βρίσκονται σημαντικά κέντρα ζήτησης.  Η ανάπτυξη του 

δικτύου δεν συμβαδίζει με αυτές τις μεταβλητές τάσεις στην προσφορά και τη ζήτηση. 

Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δεν στέλνουν τα 

σωστά μηνύματα για την κάλυψη της τοπικής προσφοράς και ζήτησης, διότι η Γερμανία 

εντάσσεται στην ίδια ζώνη προσφοράς με την Αυστρία και το Λουξεμβούργο, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ίδια στη ζώνη αυτή.   

Καταρχήν, οι τιμές στις αγορές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (οι «αμιγώς 

ενεργειακές» αγορές) πρέπει να στέλνουν τα κατάλληλα μηνύματα για την προσέλκυση των 

απαιτούμενων επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές χονδρικής επιτρέπουν την 

κάλυψη των πάγιων εξόδων. Η ικανότητα του μοντέλου των «αμιγώς ενεργειακών» αγορών 

ως προς την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος στην πράξη τίθεται επί του παρόντος υπό 

αμφισβήτηση, διότι σήμερα επικρατεί αβεβαιότητα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και 

διάφορες ανεπάρκειες των αγορών και του ρυθμιστικού πλαισίου επηρεάζουν τα μηνύματα 

των  τιμών χονδρικής. Στις ανεπάρκειες αυτές περιλαμβάνονται: τα χαμηλά ανώτατα όρια 

τιμών (τα οποία αφενός μπορούν να θεωρηθούν μηχανισμός αποτροπής της κατάχρησης 

ισχύος στην αγορά, αφετέρου όμως περιορίζουν τις τάσεις ανόδου των τιμών οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν τόσο τις ελλείψεις όσο και την εκτίμηση της αξιοπιστίας εκ μέρους των 

καταναλωτών), τα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών τα οποία στρεβλώνουν τα 

μηνύματα που στέλνει αγορά μέσω των τιμών, οι απρόβλεπτες περίοδοι έλλειψης, η έλλειψη 

βραχυπρόθεσμων αγορών που επιτρέπουν ευρύτερη συμμετοχή και η απουσία παρόχων 

υπηρεσιών ανταπόκρισης στη ζήτηση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν την εφαρμογή μηχανισμών 

δυναμικότητας αντί για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών στον σχεδιασμό των αγορών. 
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Έχει πρωταρχική σημασία τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη λειτουργία των αγορών τους στο 

μέτρο του εφικτού και να αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων σχετικά με 

την επάρκεια παραγωγής εν τη γενέσει τους. Ενδεχομένως θα χρειαστεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν τα κατάλληλα μηνύματα μέσω των τιμών –ιδίως σε περιόδους έλλειψης– 

δεδομένου ότι οι εν λόγω τιμές παρέχουν τα κίνητρα για ανταπόκριση στη ζήτηση, την 

ευελιξία στη δυναμικότητα παραγωγής, καθώς και τις εισαγωγές και εξαγωγές εντός και 

εκτός της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού. 

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες εναπομένουσες ανεπάρκειες της αγοράς και του ρυθμιστικού 

πλαισίου οι οποίες είναι δύσκολο ή χρειάζονται χρόνο για να αντιμετωπιστούν δεόντως. Για 

παράδειγμα, η συμμετοχή από την πλευρά της ζήτησης προϋποθέτει ότι οι καταναλωτές 

διαθέτουν τον εξοπλισμό (π.χ. έξυπνους μετρητές), τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και 

τις συμβάσεις που τους παρέχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν στις ανόδους των τιμών και να 

προσαρμόζουν αναλόγως την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, η ανάπτυξη 

βραχυπρόθεσμων ανταγωνιστικών αγορών με υψηλή ρευστότητα ως αποτελεσματικότερου 

μέσου διασφάλισης του εφοδιασμού στην Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει εν μία νυκτί.  Τέλος, η 

κατασκευή των γραμμών μεταφοράς που απαιτούνται για την εξάλειψη των περιορισμών 

δικτύου μπορεί να διαρκέσει χρόνια. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή σκοπεύουν να θεσπίσουν 

μηχανισμούς δυναμικότητας. Οι μηχανισμοί αυτοί μετασχηματίζουν ριζικά τις αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας επειδή οι ηλεκτροπαραγωγοί και οι άλλοι πάροχοι δυναμικότητας δεν 

αποζημιώνονται πλέον μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν αλλά και για τη 

διαθεσιμότητά τους. 

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας μπορούν να προκαλέσουν ποικίλα προβλήματα ανταγωνισμού. 

Υπάρχει κίνδυνος η διασπορά μηχανισμών ανά την ΕΕ να επηρεάσει το διασυνοριακό 

εμπόριο και να στρεβλώσει τα επενδυτικά μηνύματα προς όφελος χωρών με πιο 

«γενναιόδωρους» μηχανισμούς δυναμικότητας. Υπάρχει κίνδυνος οι εθνικοί στόχοι της 

επάρκειας παραγωγής να οδηγήσουν σε υπερπροσφορά δυναμικότητας, εκτός εάν οι 

εισαγωγές αξιοποιηθούν πλήρως ως εναλλακτική. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε αύξηση της ισχύος στην αγορά, αν, για παράδειγμα, δεν επιτρέπουν την είσοδο 

νέων ή εναλλακτικών παρόχων. Άλλη πιθανή συνέπεια των μηχανισμών δυναμικότητας, αν 

υστερούν σε σχεδιασμό και ανταγωνιστικότητα, είναι η υπεραποζημίωση των παρόχων 

δυναμικότητας –  συχνά προς όφελος κατεστημένων φορέων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

μπορούν να υπονομεύσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και να αυξήσουν 

το κόστος της ενέργειας για τους καταναλωτές. 

6.2. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας στα έντεκα κράτη μέλη 

Τα κράτη μέλη που καλύπτονται από την έρευνα εφαρμόζουν ευρύ φάσμα μηχανισμών 

δυναμικότητας. Στο συνημμένο στην παρούσα ενδιάμεση έκθεση έγγραφο εργασίας των 
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υπηρεσιών της Επιτροπής οι μηχανισμοί αυτοί κατατάσσονται σε έξι τύπους: i) υποβολή 

προσφορών για τη δημιουργία νέας δυναμικότητας ii) στρατηγικές εφεδρείες iii) στοχευμένες 

πληρωμές δυναμικότητας iv) μοντέλα κεντρικού αγοραστή v) αποκεντρωμένες υποχρεώσεις 

και vi) πληρωμές δυναμικότητας σε ολόκληρη την αγορά.13
 

Οι συγκεκριμένοι τύποι 

μηχανισμών δυναμικότητας ταξινομούνται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες: στους 

στοχευμένους μηχανισμούς, οι οποίοι προβλέπουν πληρωμές μόνο για επιλεγμένες 

κατηγορίες παρόχων δυναμικότητας, και στους μηχανισμούς που καλύπτουν ολόκληρη την 

αγορά, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν κατ' αρχήν όλες οι κατηγορίες παρόχων 

δυναμικότητας. Οι μηχανισμοί που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες είναι δυνατόν να 

διακριθούν σε μηχανισμούς βάσει ποσότητας και μηχανισμούς βάσει τιμής.  

Διάγραμμα 3: Ταξινόμηση των μηχανισμών δυναμικότητας 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η έρευνα εντόπισε συνολικά 28 υφιστάμενους ή σχεδιαζόμενους μηχανισμούς δυναμικότητας 

στα 11 κράτη μέλη (βλ. Πίνακα 1). Ο πιο διαδεδομένος τύπος μηχανισμού δυναμικότητας 

είναι η στρατηγική εφεδρεία. Στον μηχανισμό της στρατηγικής εφεδρείας εντάσσονται 

μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και άλλα καθεστώτα παροχής δυναμικότητας που δεν 

συμμετέχουν στην αγορά χονδρικής, αλλά διατηρούνται σε εφεδρεία ώστε να 

χρησιμοποιούνται από τον διαχειριστή του δικτύου μόνον σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

                                                            
13 Για μια πιο αναλυτική επεξήγηση της ταξινόμησης, βλ. κεφάλαιο 3.1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών 

της Επιτροπής. 

Στοχευμένοι Σε ολόκληρη την αγορά

Βάσει ποσότητας Βάσει τιμής

1: Διαδικασία

υποβολής 

προσφορών

2: Εφεδρεία 4: Κεντρικός

αγοραστής

5: 

Αποκεντρωμένη 

υποχρέωση

6: Πληρωμή 

δυναμικότητας 

σε ολόκληρη 

την αγορά

Βάσει ποσότητας Βάσει τιμής

3: Στοχευμένη

πληρωμή

δυναμικότητας
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Τα επονομαζόμενα «καθεστώτα διακοψιμότητας», στο πλαίσιο των οποίων ο διαχειριστής 

του δικτύου μπορεί υπό συνθήκες έλλειψης να ζητήσει από τους βιομηχανικούς καταναλωτές 

να μειώσουν την κατανάλωσή τους, εμπίπτουν σε αυτόν τον ορισμό διότι ομοίως η 

δυναμικότητα που παρέχουν ενεργοποιείται μόνο κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του 

δικτύου. Μηχανισμοί στρατηγικής εφεδρείας υπάρχουν σε οκτώ κράτη μέλη, μεταξύ των 

οποίων στη Γερμανία και την Πολωνία, οι οποίες εφαρμόζουν  τόσο καθεστώς 

διακοψιμότητας όσο και  κάποια άλλη μορφή στρατηγικής εφεδρείας. Η Ισπανία διαθέτει επί 

του παρόντος τον μεγαλύτερο αριθμό μηχανισμών δυναμικότητας (τέσσερις). 

Πίνακας 1: Οι μηχανισμοί δυναμικότητας στην τομεακή έρευνα 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τις απαντήσεις στην τομεακή έρευνα 

6.3. Αξιολογήσεις επάρκειας και πρότυπα αξιοπιστίας 

Από την τομεακή έρευνα προέκυψε ότι οι δημόσιες αρχές αναμένουν στη συντριπτική τους 

πλειονότητα να αντιμετωπίσουν προβλήματα αξιοπιστίας στο μέλλον, ακόμη και εάν τέτοιου 

είδους προβλήματα είναι σήμερα αρκετά σπάνια. 

Για να προσδιορίσουν κατά πόσον απαιτείται οι ανησυχίες αυτές να αντιμετωπιστούν με τη 

θέσπιση μηχανισμού δυναμικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει αρχικά να αξιολογήσουν την 

κατάσταση της επάρκειας της παραγωγής. Η έρευνα δείχνει ότι τα κράτη μέλη διεξάγουν 

τέτοιες αξιολογήσεις που είναι ολοένα και πιο σύνθετες. Παρόλα αυτά οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούν σπανίως είναι συγκρίσιμες, παρουσιάζουν δε μεγάλες αποκλίσεις, για 

παράδειγμα όσον αφορά το ζήτημα εάν θα ληφθεί υπόψη η παραγωγή άλλων χωρών, αλλά 

Διαδικασία υποβολής 

προσφορών για νέα 

δυναμικότητα Στρατηγική εφεδρεία 

Στοχευμένη πληρωμή 

δυναμικότητας 
Βέλγιο ** Βέλγιο Ιταλία

Γαλλία Δανία ** Πολωνία

Ιρλανδία ** Γερμανία *** Πορτογαλία ***

Πολωνία Ισπανία ***

Σουηδία

Γερμανία (καθεστώς διακοψιμότητας)

Ιρλανδία (καθεστώς διακοψιμότητας)

Ιταλία (καθεστώς διακοψιμότητας) *** 

Πολωνία (καθεστώς διακοψιμότητας)

Πορτογαλία (καθεστώς διακοψιμότητας)

Ισπανία (καθεστώς διακοψιμότητας)

Κεντρικός αγοραστής Αποκεντρωμένη υποχρέωση 

Πληρωμές δυναμικότητας σε 

ολόκληρη την αγορά
Ιρλανδία * Γαλλία * Ιρλανδία

Ιταλία *

* Σχεδιαζόμενος μηχανισμός (ή σε στάδιο υλοποίησης)

** Παλαιότερος μηχανισμός (ή που δεν υλοποιήθηκε ποτέ)

*** Πολλαπλοί μηχανισμοί δυναμικότητας του ίδιου είδους
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και ως προς τα σενάρια, και τις βασικές παραδοχές.   Κατ' αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο 

εθνοκεντρικός χαρακτήρας των περισσότερων μηχανισμών και παρεμποδίζεται η υιοθέτηση 

κοινής στάσης όσον αφορά την κατάσταση της επάρκειας, γεγονός που καταδεικνύει την 

ανάγκη ανάληψης (κοινής) δράσης σε ενωσιακό ή περιφερειακό επίπεδο.  

Τα κράτη μέλη, προκειμένου να προσδιορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας του 

εφοδιασμού,  μπορούν να καθορίσουν «πρότυπα αξιοπιστίας» τα οποία τους επιτρέπουν τη 

στάθμιση του οφέλους που έχει η αξιοπιστία και του κόστους που συνεπάγεται η παροχή της. 

Εντούτοις, η έρευνα εντόπισε σημαντικές διαφορές στις πρακτικές καθορισμού των 

προτύπων αξιοπιστίας. Σε ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν καθοριστεί πρότυπα αξιοπιστίας. 

Χωρίς, όμως, αυτά δεν υπάρχει αντικειμενικός δείκτης μέτρησης της σκοπιμότητας ενός 

μηχανισμού δυναμικότητας. Επιπλέον, από τα ενδιάμεσα ευρήματα προκύπτει ότι, ακόμη και 

όταν υπάρχουν πρότυπα αξιοπιστίας, σπανίως βασίζονται στην πραγματική προθυμία των 

καταναλωτών να ανεχθούν περικοπές ρεύματος («αξία απώλειας φορτίου» ή «VOLL»). 

Λιγοστές είναι επίσης οι ενδείξεις ότι τα κράτη μέλη που διαθέτουν μηχανισμό 

δυναμικότητας συνδέουν με τον κατάλληλο τρόπο την απαιτούμενη ποσότητα δυναμικότητας 

με το επιθυμητό επίπεδο αξιοπιστίας, όπως αυτό εκφράζεται από το πρότυπο αξιοπιστίας που 

έχουν καθορίσει. 

Η απουσία κοινών μεθόδων καθορισμού των προτύπων επάρκειας παραγωγής και 

αξιοπιστίας καθιστά δυσχερή την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των υφιστάμενων και των 

σχεδιαζόμενων μηχανισμών δυναμικότητας όσο και τον διασυνοριακό συντονισμό, διότι τα 

κράτη μέλη αντιλαμβάνονται διαφορετικά το πρόβλημα.. Τούτο καθιστά με τη σειρά του 

δυσχερή την αξιολόγηση της δυνατότητας κάλυψης των αναγκών δυναμικότητας μέσω 

διασυνδέσεων. Επιπλέον, η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών και της ανταπόκρισης στη 

ζήτηση δεν συνεκτιμάται πάντα δεόντως. 

Καθίσταται, συνεπώς, προφανής η ανάγκη καλύτερης ευθυγράμμισης των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των προτύπων επάρκειας και αξιοπιστίας. Η 

διαπίστωση αυτή είναι πιθανό να αποτελέσει βασικό στοιχείο της επικείμενης πρωτοβουλίας 

της Επιτροπής για τον σχεδιασμό της αγοράς
14

. Δεδομένου ότι οι περιφερειακές και 

ενωσιακές μέθοδοι εισέρχονται σε στάδιο ωριμότητας και καθίστανται πιο αξιόπιστες, θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο συστηματικά ως βάση αξιολόγησης της ανάγκης θέσπισης  

μηχανισμών δυναμικότητας, κυρίως στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 

ενισχύσεις. 

                                                            
14 COM 2015 (340). 



 

 

15 

 

 

6.4. Χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των μηχανισμών δυναμικότητας 

Αφού αξιολογήσουν την κατάσταση ως προς την επάρκεια παραγωγής και διαπιστώσουν την 

ανάγκη στήριξης της παραγωγικής δυναμικότητας, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 

σειρά επιλογών για τον σχεδιασμό του μηχανισμού δυναμικότητας που είναι κατάλληλος για 

την αντιμετώπιση του εντοπισθέντος προβλήματος. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής παρουσιάζει τις σημαντικότερες από αυτές τις επιλογές σχεδιασμού, 

ταξινομημένες σε τρεις κατηγορίες: 

a) Επιλεξιμότητα: ποιος μπορεί να συμμετάσχει στον μηχανισμό δυναμικότητας; Είναι ο 

μηχανισμός ανοιχτός στα διάφορα είδη παρόχων δυναμικότητας, στις νέες μορφές 

δυναμικότητας, στην ανταπόκριση στη ζήτηση, στους παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και/ή δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη; 

β) Κατανομή: πώς λειτουργεί η διαδικασία επιλογής των υποστηριζόμενων παρόχων 

δυναμικότητας και πώς καθορίζεται το επίπεδο αποζημίωσης της δυναμικότητας; 

γ) Σχεδιασμός προϊόντων: ποιες είναι οι απαιτήσεις για τους παρόχους δυναμικότητας που 

υποστηρίζονται από τον μηχανισμό και τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν εκπληρώνουν 

τις υποχρεώσεις τους; 

6.4.1. Επιλεξιμότητα 

Ο ορθός σχεδιασμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι σημαντικός για τη διασφάλιση της 

βέλτιστης επιλογής παρόχων δυναμικότητας και την αντιμετώπιση του εντοπισθέντος 

προβλήματος στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Από τα προκαταρκτικά ευρήματα προκύπτει, 

ωστόσο, ότι οι περισσότεροι υφιστάμενοι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι ανοιχτοί σε 

περιορισμένο μόνον αριθμό παρόχων δυναμικότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιοι 

πάροχοι αποκλείονται ρητώς από τη συμμετοχή, ή στην ομάδα δυνητικών συμμετεχόντων 

επιτρέπεται ρητώς η συμμετοχή συγκεκριμένων παρόχων. Σε άλλες περιπτώσεις, τα κράτη 

μέλη ορίζουν απαιτήσεις που παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα, μειώνοντας όμως εμμέσως το 

είδος ή τον αριθμό των επιλέξιμων παρόχων δυναμικότητας. Τέτοιοι περιορισμοί είναι, για 

παράδειγμα, απαιτήσεις ως προς το μέγεθος, περιβαλλοντικά πρότυπα, απαιτήσεις τεχνικών 

επιδόσεων, απαιτήσεις διαθεσιμότητας (μείωση τιμών τάσης), ο χρόνος παράδοσης του 

μηχανισμού, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης παροχής 

δυναμικότητας και της έναρξης της υποχρέωσης διαθεσιμότητας, καθώς και η διάρκεια της 

σύμβασης που συνάπτεται με τους παρόχους δυναμικότητας Για μεγάλο αριθμό μηχανισμών 

δυναμικότητας ο χρόνος παράδοσης είναι μικρότερος από ένα έτος, γεγονός που καθιστά 

δύσκολη για τους παρόχους την κατάρτιση προσφορών οι οποίες κανονικά απαιτούν 

περισσότερο χρόνο σχεδιασμού και υλοποίησης, ιδίως όταν προβλέπουν την κατασκευή νέων 

μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Κατά συνέπεια, οι σύντομοι χρόνοι παράδοσης συνεπάγονται 
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τον έμμεσο αποκλεισμό νέας παραγωγικής δυναμικότητας και, σε μικρότερο βαθμό, τον 

αποκλεισμό νέων παρόχων ανταπόκρισης στη ζήτηση. 

Η τομεακή έρευνα εξέτασε συγκεκριμένα τους όρους επιλεξιμότητας των διαφόρων τύπων 

τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής, παρόχων υπηρεσιών ανταπόκρισης στη ζήτηση, παρόχων 

υπηρεσιών αποθήκευσης ενέργειας και νέων και υφιστάμενων μηχανισμών δυναμικότητας. 

Διερευνήθηκαν επίσης οι κατά τόπους απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Οι υφιστάμενοι και οι 

σχεδιαζόμενοι μηχανισμοί δυναμικότητας αποκλείουν στη συντριπτική τους πλειονότητα 

ορισμένες τεχνολογίες παραγωγής. Μολονότι όλα σχεδόν τα κράτη μέλη στηρίζουν την 

ανταπόκριση στη ζήτηση μέσω κάποιας μορφής αποζημίωσης της δυναμικότητας, οι πάροχοι 

τέτοιου είδους υπηρεσιών δεν ανταγωνίζονται πάντα επί ίσοις όροις τους άλλους παρόχους 

δυναμικότητας.  

Όσον αφορά την ενοποίηση νέων και υφιστάμενων μηχανισμών δυναμικότητας, η τομεακή 

έρευνα έδειξε ότι τα κράτη μέλη συχνά επικεντρώνονται είτε μόνο στην προσέλκυση νέας 

δυναμικότητας είτε μόνο στην αποφυγή της παύσης λειτουργίας των υφιστάμενων 

μηχανισμών, αλλά όχι και στα δύο. Οι μηχανισμοί που καλύπτονται από την έρευνα είναι εν 

γένει ανοιχτοί σε δυναμικότητα ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους στα κράτη μέλη, αν και για 

τις ενεργειακές νησίδες ισχύουν χωριστοί κανόνες.  

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιλεκτικοί μηχανισμοί ενδέχεται να οδηγούν στη 

δημιουργία επιπρόσθετων μηχανισμών σε αντιστάθμιση των πηγών δυναμικότητας που 

αποκλείστηκαν αρχικά. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού του «φαινομένου 

χιονοστιβάδας» είναι ο κατακερματισμός των μηχανισμών πληρωμών δυναμικότητας στην 

Ισπανία. Το 1997, οι ισπανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ξεκίνησαν να λαμβάνουν 

αποζημιώσεις στοχευμένης δυναμικότητας. Το καθεστώς αυτό δεν ήταν, ωστόσο, επαρκές για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων επάρκειας παραγωγής και το 2007 συμπληρώθηκε με 

ένα καθεστώς διακοψιμότητας, το οποίο διαδέχτηκε αργότερα, το 2010, ένα καθεστώς 

προσφυγής κατά προτεραιότητα σε εγχώριες πηγές (άνθρακας). 

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι οι υπερβολικά επιλεκτικοί μηχανισμοί δυναμικότητας 

διατρέχουν κίνδυνο υπεραποζημίωσης των συμμετεχόντων, διότι οι ανταγωνιστικές πιέσεις 

είναι ασθενέστερες όταν η συμμετοχή στη διαδικασία κατανομής είναι περιορισμένη. Κατά 

συνέπεια  οι πάροχοι δυναμικότητας έχουν κίνητρο να υποβάλουν προσφορές το ύψος των 

οποίων υπερβαίνει τη χρηματοδότηση που απαιτούν στην πραγματικότητα  για την παροχή 

της υπηρεσίας διαθεσιμότητας. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από την έκβαση της 

δημοπρασίας δυναμικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την οποία προκύπτει ότι ο 

αποκλεισμός οποιασδήποτε από τις επιλέξιμες κατηγορίες παρόχων δυναμικότητας θα είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών δυναμικότητας. 

Παράλληλα, η τομεακή έρευνα δείχνει μια εντεινόμενη τάση προς μηχανισμούς που είναι 

ανοιχτοί σε μεγαλύτερο εύρος δυνητικών παρόχων δυναμικότητας. Το 2014 θεσπίστηκε, για 
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παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο μηχανισμός κεντρικού αγοραστή για ολόκληρη την 

αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ το 2015 η Γαλλία πρότεινε έναν αποκεντρωμένο 

μηχανισμό δυναμικότητας για ολόκληρη την αγορά. Η συμμετοχή διαφόρων παρόχων 

δυναμικότητας συμβάλλει κατά πάσα πιθανότητα στην αποφυγή της υπεραποζημίωσης και 

στρεβλώσεων μεταξύ των διαφορετικών παρόχων σε ένα κράτος μέλος τόσο σε εθνικό 

επίπεδο όσο και στο διασυνοριακό εμπόριο.  

6.4.2. Διασυνοριακή συμμετοχή σε μηχανισμούς δυναμικότητας 

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, αν και ορισμένες χώρες λαμβάνουν υπόψη τη συνεισφορά των 

εισαγωγών από άλλες χώρες στην ασφάλεια του εφοδιασμού τους σε περιόδους έντονων 

πιέσεων, πολύ λίγα από τα έντεκα κράτη μέλη που καλύπτει η έρευνα επιτρέπουν σε 

παρόχους δυναμικότητας σε άλλα κράτη μέλη (εξωτερική δυναμικότητα) να συμμετάσχουν 

στους εγχώριους μηχανισμούς δυναμικότητας. Η κατάσταση αυτή τείνει ωστόσο να αλλάξει 

καθώς ολοένα περισσότερα κράτη μέλη επεξεργάζονται τρόπους ώστε να επιτραπεί η 

διασυνοριακή συμμετοχή. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο συμπεριέλαβε διασυνδέσεις 

(διασυνοριακές γραμμές μεταφοράς) στη δημοπρασία δυναμικότητας του 2015, ενώ Γαλλία 

και Ιρλανδία βρίσκονται σε στάδιο εκπόνησης σχεδίων που θα καταστήσουν δυνατή τη 

διασυνοριακή συμμετοχή στους μηχανισμούς τους. Η ενσωμάτωση της διασυνοριακής 

συμμετοχής συνάδει επίσης με τον στόχο της Ενεργειακής Ένωσης να διασφαλιστεί μια 

πλήρως λειτουργική και διασυνδεδεμένη αγορά ενέργειας. 

Η αξιοποίηση των εισαγωγών στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης μηχανισμών δυναμικότητας 

είναι καίριας σημασίας, διότι αποτρέπει τις δαπάνες που συνεπάγεται η υπερπροσφορά 

δυναμικότητας που θα προέκυπτε αν κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιούσε έναν μηχανισμό 

δυναμικότητας για τη διασφάλιση της αυτάρκειάς του. Αν επιτραπεί η συμμετοχή της 

εξωτερικής δυναμικότητας στον εγχώριο μηχανισμό εξαλείφονται επίσης οι στρεβλώσεις των 

επενδυτικών μηνυμάτων που θα ευνοούσαν τις χώρες με πιο γενναιόδωρους μηχανισμούς 

δυναμικότητας και τους κατεστημένους φορείς. Επίσης, παρέχονται κίνητρα για τη συνέχιση 

των επενδύσεων στις διασυνδέσεις. 

Η συμπερίληψη της εξωτερικής δυναμικότητας στους μηχανισμούς δυναμικότητας συνιστά 

πρόκληση από τεχνική σκοπιά. Τον Ιούνιο του 2015 συνήλθε ομάδα εργασίας των κρατών 

μελών με αντικείμενο την εξέταση του ζητήματος της διασυνοριακής συμμετοχής σε 

μηχανισμούς δυναμικότητας. Τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας επισυνάπτονται 

στο παράρτημα 2 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την 

έκθεση της τομεακής έρευνας, με τη μορφή εγγράφου παρατηρήσεων για την έναρξη 

διαλόγου επί του θέματος. Το υλικό που παρουσιάζεται στο εν λόγω παράρτημα δεν εκφράζει 

την επίσημη θέση της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της παρούσας 

τομεακής έρευνας, παρόλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια των συμμετεχόντων στη 

δημόσια διαβούλευση επί του περιεχομένου του. 
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6.4.3. Διαδικασία κατανομής 

Σε μια ορθά σχεδιασμένη διαδικασία κατανομής επιλέγεται η πλέον οικονομικά αποδοτική 

προσφορά μεταξύ των επιλέξιμων παρόχων δυναμικότητας και καθορίζεται η τιμή 

δυναμικότητας σε ύψος τέτοιο ώστε να αποτρέπεται η υπεραποζημίωση. Η έρευνα εντόπισε 

ευρύ φάσμα προσεγγίσεων όσον αφορά την κατανομή. Ο σημαντικότερος διαχωρισμός 

γίνεται μεταξύ διοικητικών και ανταγωνιστικών διαδικασιών κατανομής. Σε μια διοικητική 

διαδικασία κατανομής, όλοι οι επιλέξιμοι πάροχοι δυναμικότητας επιλέγονται χωρίς 

διαγωνισμό, η δε αποζημίωση της δυναμικότητας καθορίζεται εκ των προτέρων από τις αρχές 

των κρατών μελών ή αποτελεί αντικείμενο διμερούς διαπραγμάτευσης μεταξύ του κράτους 

μέλους και του παρόχου δυναμικότητας. Αντιθέτως, σε μια ανταγωνιστική διαδικασία 

κατανομής, οι επιλέξιμοι πάροχοι δυναμικότητας συμμετέχουν σε διαδικασία υποβολής 

προσφορών και βάσει της έκβασης της διαδικασίας αυτής καθορίζεται η αποζημίωση της 

δυναμικότητας. Οι διοικητικές και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες είναι εξίσου διαδεδομένες 

στα 11 κράτη μέλη της έρευνας, όμως οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών 

απαντούν όλο και περισσότερο σε μηχανισμούς που θεσπίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγονται δημοπρασίες δυναμικότητας από το 2014.  Η Γαλλία 

βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας αγοράς για την εμπορία πιστοποιητικών δυναμικότητας. Η 

Ιρλανδία και η Ιταλία εγκαταλείπουν σταδιακά τη χρήση της διοικητικής διαδικασίας 

κατανομής υπέρ της κατανομής προϊόντων δυναμικότητας μέσω δημοπρασίας. 

Από την τομεακή έρευνα προκύπτει ότι οι διοικητικές διαδικασίες κατανομής είναι πιθανό να 

μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία της δυναμικότητας και να στερούνται γι' αυτόν 

τον λόγο οικονομικής αποδοτικότητας. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η τιμή μιας υπηρεσίας 

διακοψιμότητας σχεδόν υποδιπλασιάστηκε μετά τη θέσπιση ανταγωνιστικής δημοπρασίας. 

Αντιθέτως, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες κατανομής αντικατοπτρίζουν κατ' αρχήν καλύτερα 

την πραγματική αξία της δυναμικότητας, όμως η εμπειρία δείχνει ότι κάτι τέτοιο ισχύει μόνο 

εφόσον ο σχεδιασμός της διαδικασίας και η δομή της αγοράς διασφαλίζουν πραγματικές 

συνθήκες ανταγωνισμού. Εάν μια διαδικασία κατανομής δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική 

αξία της δυναμικότητας, τότε είναι απίθανο να στέλνει τα κατάλληλα επενδυτικά μηνύματα. 

Εάν η αποζημίωση της δυναμικότητας είναι υπερβολικά υψηλή, ο μηχανισμός δυναμικότητας 

διατηρεί μη αναγκαία δυναμικότητα στην αγορά ή φέρνει νέα δυναμικότητα δημιουργώντας 

συνθήκες υπερδυναμικότητας. Εάν, απεναντίας, η αποζημίωση είναι υπερβολικά χαμηλή, οι 

υφιστάμενες μονάδες θα αποχωρήσουν από την αγορά ή δεν θα πραγματοποιούνται 

επενδύσεις σε νέα δυναμικότητα. 

Ο σχεδιασμός της διαδικασίας κατανομής σε έναν μηχανισμό δυναμικότητας μπορεί επίσης 

να επηρεάσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, σύμφωνα 

με την έρευνα, σε αγορές που χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση, οι αποκεντρωμένοι 

μηχανισμοί δυναμικότητας (δηλαδή μηχανισμοί στους οποίους υπεύθυνοι για την εκτίμηση 

και την παροχή της απαιτούμενης δυναμικότητας είναι οι επιμέρους προμηθευτές), όπως ο 
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μηχανισμός που αναπτύσσεται στη Γαλλία, μπορούν να λειτουργήσουν ως φραγμοί για την 

είσοδο στην αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νεοεισερχόμενοι μπορούν να εκτιμήσουν τις 

μελλοντικές τους ανάγκες σε δυναμικότητα  σε μικρότερο βαθμό από τις επιχειρήσεις που 

έχουν παγιώσει τη θέση τους στην αγορά και διαθέτουν μεγάλη και σταθερή πελατειακή 

βάση. 

6.4.4. Προϊόν δυναμικότητας 

Όλοι οι μηχανισμοί δυναμικότητας προβλέπουν ορισμένες υποχρεώσεις τις οποίες οφείλουν 

να εκπληρώνουν οι πάροχοι προκειμένου να αποζημιωθούν. Αυτές μπορούν να 

περιλαμβάνουν τη σχετικά βασική υποχρέωση κατασκευής και εκμετάλλευσης ενός σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής, υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 

του διαχειριστή του δικτύου (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έναρξη του 

εφοδιασμού), καθώς και πιο σύνθετες υποχρεώσεις (όπως επιλογές ευελιξίας οι οποίες 

απαιτούν την καταβολή επιστροφών σε περίπτωση που η τιμή αναφοράς υπερβαίνει την τιμή 

άσκησης). 

Υπάρχουν επίσης πολλά διαφορετικά σενάρια σχετικά με το ερώτημα τι συμβαίνει σε 

περίπτωση που οι πάροχοι δυναμικότητας  δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 

(κυρώσεις). Ορισμένοι μηχανισμοί απλώς αποκλείουν τους παρόχους δυναμικότητας από την 

είσπραξη μελλοντικών πληρωμών, όμως οι περισσότεροι απαιτούν την επιστροφή των 

πληρωμών που καταβλήθηκαν ή την καταβολή προστίμου. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι στους μηχανισμούς στους οποίους οι υποχρεώσεις είναι 

περιορισμένες και τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης χαμηλά, τα κίνητρα για να είναι οι μονάδες 

αξιόπιστες είναι ανεπαρκή. Επίσης, από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης σύγκρουση μεταξύ 

της ύπαρξης αποτελεσματικού καθεστώτος κυρώσεων σε έναν μηχανισμό δυναμικότητας και 

των δυσμενών επιπτώσεων για τη λειτουργία της αγοράς. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα 

μπορούσαν να εξετάσουν την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο ενός μηχανισμού 

δυναμικότητας αντί της τιμολογιακής προσέγγισης σε περιόδους έλλειψης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις στέλνονται μηνύματα  για μείωση της παραγωγής ή 

της ζήτησης λόγω έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά, μόνο η τιμολογιακή 

προσέγγιση -και όχι η επιβολή κυρώσεων των μηχανισμών δυναμικότητας- στέλνει μήνυμα 

για εισαγωγές στην εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν 

ώστε οι  μηχανισμοί δυναμικότητας να μην αντικαθιστούν  τα μηνύματα των τιμών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ακόμη μια διαπίστωση συνίσταται στο ότι οι μηχανισμοί που περιλαμβάνουν υπηρεσίες 

ανταπόκρισης στη ζήτηση προβλέπουν συνήθως διαφορετικές υποχρεώσεις για τους 

παρόχους αυτών των υπηρεσιών σε σύγκριση με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

διαφοροποίηση των υποχρεώσεων και των κυρώσεων μεταξύ παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας και παρόχων υπηρεσιών ανταπόκρισης στη ζήτηση είναι ενδεχομένως 
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δικαιολογημένη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη 

ανταπόκρισης στη ζήτηση. 

6.5. Προσωρινά συμπεράσματα σχετικά με την αξιολόγηση των διαφόρων τύπων 

μηχανισμών δυναμικότητας 

Βάσει των προαναφερθέντων ευρημάτων, η Επιτροπή εξάγει τα ακόλουθα προσωρινά 

συμπεράσματα σχετικά την ικανότητα των μηχανισμών δυναμικότητας να διασφαλίσουν την 

ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και τον αντίκτυπο των μηχανισμών αυτών 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ. 

 Η εφαρμογή εναρμονισμένων και πιο διάφανων μεθόδων καθορισμού επιπέδων 

επάρκειας παραγωγής και προτύπων αξιοπιστίας μπορεί να συνεισφέρει στον εντοπισμό 

των αντικειμενικών αναγκών για διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης, καθώς και στη 

βελτίωση της διασυνοριακής συγκρισιμότητας.  

 

 Τα έξι διαφορετικά είδη μηχανισμών δυναμικότητας (βλ. ταξινόμηση ανωτέρω) δεν είναι 

εξίσου αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων δυναμικότητας. Η 

βέλτιστη επιλογή εξαρτάται από τον χαρακτήρα του στοχευόμενου προβλήματος της 

επάρκειας παραγωγής (σε ολόκληρη την αγορά ή τοπικά εστιασμένο, μακροπρόθεσμο ή 

παροδικό), καθώς και από τη δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών 

(βαθμός συγκέντρωσης). 

 

 Εκ των έξι ειδών μηχανισμών δυναμικότητας, οι δύο (μηχανισμοί βάσει τιμής οι οποίοι 

παρέχουν πληρωμές δυναμικότητας σε ολόκληρη την αγορά ή στοχευμένες πληρωμές 

δυναμικότητας) ενδέχεται να δημιουργούν συνθήκες υπεραποζημίωσης των παρόχων 

επειδή βασίζονται σε διοικητικές διαδικασίες καθορισμού τιμών και όχι σε 

ανταγωνιστικές διαδικασίες κατανομής. 

 

 Ο κίνδυνος υπεραποζημίωσης είναι μικρότερος με τα υπόλοιπα τέσσερα είδη μηχανισμών 

δυναμικότητας, τα οποία μπορεί  να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ζητήματα που 

αφορούν την επάρκεια παραγωγής. Η επιλογή του πλέον κατάλληλου μοντέλου εξαρτάται 

από το συγκεκριμένο πρόβλημα επάρκειας: 

 

 Οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για νέα δυναμικότητα και οι στρατηγικές 

εφεδρείες είναι ενδεχομένως πρόσφοροι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση παροδικών 

προβλημάτων δυναμικότητας. Οι διαδικασίες υποβολής προσφορών καθιστούν 

δυνατές τις νέες επενδύσεις, οι δε στρατηγικές εφεδρείες χρησιμοποιούνται κατά 

κανόνα για την αποτροπή της παύσης λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων. 

Κανένα εκ των δύο μοντέλων δεν αποκαθιστά τις βασικές ανεπάρκειες της αγοράς, 

ωστόσο αμφότερα μπορούν να καλύπτουν το έλλειμμα δυναμικότητας έως ότου 
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επέλθουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα της 

επιτρέψουν να παρέχει επαρκή επενδυτικά κίνητρα, ή μέχρι τη θέσπιση ενός 

καταλληλότερου μακροπρόθεσμου μηχανισμού δυναμικότητας. Κατά συνέπεια, τα 

μοντέλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από αξιόπιστο μελλοντικό σχεδιασμό. 

 

 Οι μηχανισμοί κεντρικού αγοραστή και αποκεντρωμένων υποχρεώσεων είναι 

ενδεχομένως πρόσφορες εναλλακτικές επιλογές για την αντιμετώπιση 

μακροπρόθεσμων και γενικότερων προβλημάτων επάρκειας, ανάλογα με το επίπεδο 

του ανταγωνισμού στην υποκείμενη αγορά. Τα δύο αυτά είδη μηχανισμών είναι πιο 

αποτελεσματικά στην προσέλκυση νέας δυναμικότητας και ευνοούν τον άμεσο 

ανταγωνισμό μεταξύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ανταπόκρισης στη ζήτηση, 

δημιουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο πιο ανταγωνιστικές συνθήκες αποζημίωσης και 

αντικατοπτρίζοντας την πραγματική οικονομική αξία της δυναμικότητας. 

 

 Σε κάθε περίπτωση, οι μηχανισμοί δυναμικότητας πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά με 

γνώμονα διαφανείς και ανοιχτούς κανόνες συμμετοχής και ένα προϊόν δυναμικότητας που 

να μην υπονομεύει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, οι τιμές 

της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να εξακολουθήσουν να αντικατοπτρίζουν τις ελλείψεις 

ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να πραγματοποιούνται εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη τις 

κατάλληλες περιόδους.   

Τα προσωρινά αυτά συμπεράσματα εστιάζουν ως επί το πλείστον στην ικανότητα των 

διαφόρων μηχανισμών δυναμικότητας να αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας του 

εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο και τον 

λιγότερο στρεβλωτικό για την αγορά. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας μπορούν, ωστόσο, να 

επηρεάσουν το μείγμα  ηλεκτροπαραγωγής και, κατ' επέκταση, να συνδυαστούν με μέσα 

πολιτικής που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Όπως αναγνωρίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς 

του περιβάλλοντος και της ενέργειας
15

, ο σχεδιασμός των μηχανισμών δυναμικότητας πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη αυτές οι επιπτώσεις, ούτως ώστε να συμβάλει στη γενικότερη συνοχή της 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.  

                                                            
15 Βλ, παράγραφο 233 στοιχείο ε) των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 

περιβάλλοντος και της ενέργειας: «Το μέτρο θα πρέπει […] να δίνει προτεραιότητα στους φορείς παραγωγής 

που χρησιμοποιούν τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, σε περίπτωση ισοδύναμων τεχνικών και 

οικονομικών παραμέτρων» και, στην παράγραφο 220, «Οι ενισχύσεις για την επάρκεια παραγωγής ενδέχεται να 

αντιβαίνουν στον στόχο της σταδιακής κατάργησης των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, μεταξύ των 

οποίων και για τα ορυκτά καύσιμα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει καταρχάς να εξετάζουν εναλλακτικούς 

τρόπους για την επίτευξη επάρκειας παραγωγής οι οποίοι δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον στόχο της 

σταδιακής κατάργησης των περιβαλλοντικά ή οικονομικά επιζήμιων επιδοτήσεων, όπως η διευκόλυνση της 

διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης και η ενίσχυση της δυναμικότητας διασύνδεσης». 
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Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για τη διατύπωση 

παρατηρήσεων επί των προσωρινών αυτών συμπερασμάτων. Τα οριστικά της συμπεράσματα 

θα διατυπωθούν στην τελική έκθεσή της, η οποία αναμένεται να διαφωτίσει περισσότερο τα 

κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των 

κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών 

δυναμικότητας στο μέλλον. 

7. Επόμενα βήματα 

Με την παρούσα ενδιάμεση έκθεση και το συνημμένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, 

η Επιτροπή παρουσιάζει τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα προσωρινά συμπεράσματά της 

σχετικά με την τομεακή έρευνα για τους μηχανισμούς δυναμικότητας σε δημόσια 

διαβούλευση με τον τομέα και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεργαστεί ενεργά 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τους προσεχείς μήνες, με σκοπό τη δημοσίευση της τελικής 

έκθεσης σε μεταγενέστερο χρόνο εντός του έτους. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει την τελική 

έκθεση για την αξιολόγηση των μηχανισμών δυναμικότητας σε σχέση με τις κρατικές 

ενισχύσεις και για την κατάρτιση νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την αναθεώρηση του 

σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
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