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KOMISJONI ARUANNE 

 

Võimsuse tagamise mehhanismide sektoriuuringu vahearuanne 

 

1. Sissejuhatus 

Komisjon algatas 29. aprillil 2015 sektoriuuringu rahalise toetuse kohta, mida ELi 

liikmesriigid annavad elektritootjatele ja tarbijatele elektrienergiavarustuse kindluse 

tagamiseks (võimsuse tagamise mehhanismid). Komisjonil on kahtlus, et võimsuse tagamise 

mehhanismid võivad põhjendamatult soosida konkreetseid tootjaid või tehnoloogiavaldkondi 

ning takistada piiriülest elektrikaubandust
1
.  

Et neid kahtlusi kontrollida, on komisjon viimase aastaga kogunud suurel hulgal teavet 

11 liikmesriigi olemasolevate ja kavandatavate võimsuse tagamise mehhanismide kohta. Ta 

on uurinud, miks liikmesriigid võimsuse tagamise mehhanisme rakendavad, kuidas on need 

mehhanismid korraldatud ning milline on nende mõju konkurentsile ja kaubandusele 

elektrienergia siseturul.  

Uurimise käigus kogutud teabe põhjal hindab komisjon, kas võimsuse tagamise mehhanismid 

on kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega 
2
.  

See uuring toetab komisjoni energialiidu strateegiat, olles eeskätt abiks ELi elektrituru uue 

korralduse seadusandliku ettepaneku väljatöötamisel. Euroopa Ülemkogu meenutas 18. 

märtsil 2016 täielikult toimiva ja ühendatud turu olulisust
3
. Sektoriuuringu tulemused 

toetavad piirkondlikumat lähenemisviisi varustuskindlusele, kuna võimsuse tagamise 

mehhanismide kasutamise suurenemisega tuleb neis osalemine teha võimalikuks ka 

piiriüleselt. 

Käesolevas vahearuandes ja lisatud komisjoni talituste töödokumendis on esitatud 

komisjoni uuringu esialgsed tulemused ja järeldused. 

Komisjon kutsub ELi liikmesriike, elektrisektori sidusrühmi ja üldsust esitama järgmise 

12 nädala jooksul märkusi vahearuande ja lisatud komisjoni talituste töödokumendi kohta.  

Sektoriuuringu lõpparuande avaldab komisjon sel aastal hiljem. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_et.htm. 
2 Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised aastateks 2014–2020 (ELT C 200, 28.06.2014, lk 1). 

3 Euroopa Ülemkogu 17-18. märtsi 2016. aasta järeldused, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

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

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_et.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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2. Komisjoni poliitika elektrituru korraldamisel 

Euroopa elektrisektoris on käimas seninägematu ulatusega üleminek. Liberaliseerimise ja 

CO2-heite vähendamise poliitika on elektrienergia tootmise, sellega kauplemise ja selle 

tarbimise viisi Euroopa Liidus põhjalikult muutnud. Taastuvate energiaallikate osa on kiiresti 

kasvanud. 26 % ELi energiast toodetakse taastuvatest allikatest ja 10 % kogu elektrienergiast 

saadakse praegu ajutistest allikatest nagu tuul ja päike
4
. 

Taastuvate energiaallikate lai levik koos nõudluse üldise languse ja fossiilkütuste 

hinnalangusega on kärpinud tavatootjate kasumlikkust ning vähendanud motivatsiooni 

olemasolevaid elektrijaamu käigus hoida ja uutesse investeerida. Paljudes liikmesriikides on 

need muutused kaasa toonud üha suurema ärevuse varustuskindluse pärast. Liikmesriigid 

tunnevad muret, et elektriturg ei anna märku vajalikest investeeringutest, mis tagaksid 

nõudluse pidevat rahuldamist võimaldava elektritootmisstruktuuri. 

Mõned liikmesriigid on reageerinud meetmetega, mille eesmärk on toetada investeeringuid 

lisavõimsusse, mida nad peavad vajalikuks, et tagada piisav varustuskindluse tase. Võimsuse 

tagamise mehhanismide kaudu makstakse olemasoleva ja/või uue võimsuse pakkujatele, et 

nad teeksid selle kättesaadavaks. 

Kui rakendada võimsuse tagamise mehhanisme enneaegselt, probleeme õigesti tuvastamata 

või koordineerimatult ning piiriüleste ressursside võimalusi arvestamata, on oht, et võimsuse 

tagamise mehhanismid moonutavad piiriülest elektrikaubandust ja konkurentsi. Näiteks 

võidakse nende kaudu toetada uusi investeeringuid üksnes teatavat liiki tootmisse või jätta 

nõudlusele reageerimata. Samuti võivad need soodustada riigisiseseid investeeringuid 

olukorras, kus tõhusam oleks tugevdada ühendsüsteemi ja elektrienergiat vajaduse korral 

importida. 

Komisjon on väljendanud muret elektrienergia varustuskindluse pärast energialiidu raames
5
 ja 

teatanud, et kavatseb teha seadusandliku ettepaneku elektrituru korralduse ja elektrienergia 

varustuskindluse tagamise kohta. Seadusandliku ettepanekuga kehtestataks vastuvõetav 

tarnekatkestuste riskitase ning koostataks kogu ELi hõlmav objektiivne faktipõhine 

varustuskindluse hinnang, milles käsitletaks olukorda liikmesriikides. Et teada saada 

sidusrühmade seisukohti neis küsimustes, on komisjon algatanud kaks avalikku 

konsultatsiooni6. Võimsuse tagamise mehhanismide teemaline sektoriuuring moodustab osa sellest 

laiaulatuslikust algatusest.  

                                                            
4 Euroopa Komisjoni taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne, 15. juuni 2015, COM(2015) 293. 
5 Komisjoni teatis „Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia”, 25. veebruar 

2015, COM(2015) 80. 
6 COM(2015)340 final. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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3.  Võimsuse tagamise mehhanismide sektoriuuring 

Komisjon võib korraldada teatavates sektorites uuringuid, kui tal tekib kahtlus, et eraõiguslike 

ettevõtjate või ametiasutuste tegevus kahjustab konkurentsi. Käesolev sektoriuuring on 

riigiabi valdkonnas kõige esimene
7
.  

Komisjon algatas uuringu kahtluse tõttu, et olemasolevad või plaanitavad elektrivõimsuse 

toetuskavad võivad moonutada konkurentsi ja takistada energia siseturu toimimist. 

Sektoriuuringu käigus kogutud teave aitab komisjonil paremini mõista: 

• kas ja missuguses ulatuses on liikmesriikidel tarvis anda riigiabi elektrienergia 

varustuskindluse tagamiseks; 

• millist liiki võimsuse tagamise mehhanismid elektrienergia varustuskindluse tagamiseks 

kõige paremini sobivad ning mis tingimustel tekib oht, et võimsuse tagamise 

mehhanismid moonutavad võimsuse pakkujate
8
 vahelist konkurentsi ja piiriülest 

kaubandust; 

• kuidas saaksid võimsuse tagamise mehhanismid energia siseturu toimimist toetada, selle 

asemel et seda õõnestada;  

• kuidas suhestuvad varustuskindluse tagamisele suunatud võimsuse tagamise mehhanismid 

CO2-heite vähendamise eesmärkidega; ja 

• kuidas tagada riigiabi eeskirjade täitmine liikmesriikide võimsuse tagamise mehhanismide 

kavandamisel ja rakendamisel. 

Sel eesmärgil on komisjon esimese sammuna uurinud võimsuse tagamise mehhanismide 

kasutuselevõtmise põhjusi ja nende kavandamist. Komisjon on uurinud mitut olemasolevat 

mehhanismi, samuti mehhanisme, mida liikmesriigid kavatsevad kehtestada. Ta on vaadelnud 

neid mehhanisme laiemas turukontekstis, arvestades eeskätt taastuvate energiaallikate 

kasvavat osakaalu.  

Selles vahearuandes esitab komisjon kogutud teabel põhinevad esialgsed tulemused ja 

järeldused. Komisjon kutsub üles nende kohta märkusi esitama ja koostab sel aastal hiljem 

nende põhjal lõpparuande.  

                                                            
7 Alates riigiabi menetlusmääruse muutmisest 2013. aastal võib komisjon korraldada sektoriuuringuid, kui on oht, et riigiabi 

meetmed kahjustavad konkurentsi mitmes liikmesriigis või olemasolevad riigiabimeetmed ei ole enam energia siseturuga 

kokkusobivad. 
8 Näiteks energiatootjate ja energiavahendajate vahel. 
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Vahearuandes ei hinnata liikmesriikide olemasolevate ja kavandatavate võimsuse tagamise 

mehhanismide vastavust ELi riigiabi eeskirjadele. Konkreetsed eeskirjad võimsuse tagamise 

mehhanismide hindamiseks sisalduvad keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunistes aastateks 

2014–2020. Komisjon on neid eeskirju juba kohaldanud Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa 

teatatud võimsuse tagamise mehhanismidele
9
. Komisjon hindas neil juhtudel ja hindab ka 

edaspidi võimsuse tagamise mehhanismide vastavust riigiabi eeskirjadele riigiabi menetluste 

raames.  

4.  Protsess 

Uuring hõlmab järgmist 11 liikmesriiki: Belgia, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Poola, 

Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriik. Komisjon valis need 

liikmesriigid kolmel põhjusel: i) võimsuse tagamise mehhanismi olemasolu või selle 

kehtestamise kavatsus; ii) soov hõlmata ELis olemasolevate või kavandatavate võimsuse 

tagamise mudelite eri liigid; ja iii) olemasoleva või kavandatava võimsuse tagamise 

mehhanismi arvatav mõju konkurentsile ja piiriülesele kaubandusele.  

Vahearuande koostamiseks saatis komisjon üksikasjalikud küsimustikud enam kui 200-le 

ametiasutusele, energeetikasektorit reguleerivale asutusele, võrguettevõtjale ja tegutsevale 

turuosalisele uuringuga hõlmatud 11 liikmesriigis. Vastuseid laekus 124.  

                                                            
9 Briti võimsusturu otsuse kohta vt komisjoni 23. juuli 2014. aasta otsus C (2014) 5083 final,, riigiabi SA.35980 (2014/N-2) 

kohta – Ühendkuningriik, elektrituru reform – võimsuse turg. Otsuse avalik versioon asub aadressil 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. 13. novembril 2015 algatas komisjon 

Prantsusmaa üleriigilise võimsusmehhanismi ametliku uurimise (SA.39621) ja Bretagne’i gaasielektrijaama hanke uurimise 

(SA.40454). Vt http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_et.htm. Üleriigilise võimsusmehhanismi otsuse avalik 

versioon (prantsuse keeles) asub aadressil http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf 

ja Bretagne’i gaasielektrijaama hanke kohta tehtud otsus aadressil 

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

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_et.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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Joonis 1. Vastuste ülevaade liikmesriikide kaupa 

 
Allikas: Euroopa Komisjon 

Komisjon korraldas liikmesriikidega ka kolm õpikoda võimsuse tagamise mehhanismide 

küsimustes, sealhulgas hinnangute põhjendatuse, korralduspõhimõtete ning võimsuse 

tagamise mehhanismides piiriüleselt osalemise teemal
10

. Toimusid kahepoolsed kohtumised 

Euroopa asutuste ja ühendustega, sealhulgas Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 

Koostööametiga (ACER), Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikuga (ENTSO-E), 

Rahvusvahelise Energiaagentuuriga (IEA) ning elektritootjate, tarbijate, hoidlatevõrgu 

haldurite ning nõudluspõhise võimsuse pakkujatega. Lisaks kasutas komisjon avalikke 

teabeallikaid ning temaatilist erialakirjandust ja väljaandeid. 

5. Lisatud komisjoni talituste töödokumendi struktuur 

Lisatud komisjoni talituste töödokument sisaldab üksikasjalikumat teavet uuringu tulemuste 

kohta, mis käsitleb liikmesriikide tavasid võimsuse tagamise mehhanismide kaalumisel, 

vastuvõtmisel ja kasutamisel. Selle teabe põhjal on tehtud mitmeid esialgseid järeldusi.  

Komisjoni talituste töödokumendi esimeses kahes peatükis on kindlaks määratud töö ulatus ja 

kirjeldatud, miks võimsuse tagamise mehhanismide teema esile kerkis. 2. peatükk annab 

ülevaate Euroopa elektrituru seisust, keskendudes 11 uuritud liikmesriigile. Selles 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html. 
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selgitatakse, miks paljud liikmesriigid on mures seoses oma elektrisüsteemi edaspidise 

suutlikkusega nõudlust pidevalt rahuldada ning kasutavad või kaaluvad seetõttu võimsuse 

tagamise mehhanisme. Seejärel hinnatakse tootmisvõimsusse investeerimise motiive ning 

kirjeldatakse turgu ja elektrituru investeerimisotsuseid mõjutavaid õiguslikke puudusi. 

Peatükis kirjeldatakse ka mitut turu- ja regulatiivset reformi, mis võiksid aidata parandada 

elektrienergia siseturu toimimist ja seeläbi vähendada võimsuse tagamise mehhanismide 

vajadust või sellest vajadusest vabaneda. Lõpetuseks tõdetakse, et siiski jäävad alles teatavad 

turuhäired ja õiguslikud puudused, mis võivad püsida veel kaua. 

Järgmistes peatükkides analüüsitakse võimsuse tagamise mehhanismide võimet tegeleda 

nende alles jäävate turuhäirete ja õiguslike puudustega. 3. peatükis jagatakse võimsuse 

tagamise mehhanismid liikideks ja määratakse selle liigituse alusel sektoriuuringuga hõlmatud 

võimsuse tagamise mehhanismide kategooriad. 4. peatükis selgitatakse, kuidas liikmesriigid 

hindavad oma tootmise piisavust,11 ning varustuskindluse normide12 rolli nimetatud 

hindamises. 5. peatükk kirjeldab uuringuga hõlmatud võimsuse tagamise mehhanismide 

korralduslikke aspekte, vaadeldes muu hulgas, kes saavad süsteemis osaleda, kuidas tehakse 

valikuid ning missugused on süsteemis osalejate õigused ja kohustused. Nende tulemuste 

põhjal esitatakse 6. peatükis esialgsed järeldused eriliigiliste võimsuse tagamise 

mehhanismide sobivuse kohta elektri varustuskindluse tagamiseks ning nende turumõjude 

kohta. 

6.  Esialgsed tulemused ja järeldused  

6.1. Tootmise piisavusega seotud probleemide tekkepõhjused 

Võimsuse tagamise mehhanismid ei ole uus leiutis. Aastatel 1990–2001 rakendati Inglismaal 

ja Walesis elektri võimsustasu, mis moodustas eraldi osa elektrienergia hinnast. Iiri, Itaalia ja 

Hispaania on elektritootjatele aastaid võimsustasusid maksnud ning Rootsil on alates 

2003. aastast strateegilised reservid. Ent viimastel aastatel on kasvav huvi võimsuse tagamise 

mehhanismide vastu viinud arvukate uute süsteemide kavandamise ja kasutuselevõtmiseni.  

Liikmesriikide taas tekkinud huvi võimsuse tagamise mehhanismide vastu on tingitud 

elektrisektori arengust. Nagu komisjoni talituste töödokumendi 2. peatükis kirjeldatud, on 

tootmisvõimsus ELis viimastel aastatel suurenenud. Suurenemise peapõhjus on taastuvatest 

energiaallikatest elektrienergia tootmise kasv. Nõudlus elektrienergia järgi on samal ajal 

vähenenud. Vähenemine on osaliselt tingitud ELis alates 2008. aastast valitsenud 

majanduskriisist ja osaliselt energiatõhususe meetmetega kaasnevast energia kokkuhoiust. 

                                                            
11 „Tootmise piisavus” on tootmisvõimsuse tase, mida peetakse piisavaks liikmesriigi nõudluse rahuldamiseks 

mis tahes ajavahemikul (lähtuvalt tavapärasest statistilisest näitajast). 
12 „Varustuskindluse norm” on selle sektoriuuringu kontekstis tootmise piisavuse vastuvõetav tase, millele 

vastavalt võidakse sekkuda. 
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Suurenev tootmisvõimsus ja vähenev nõudlus on kaasa toonud tippnõudluse ja 

tootmisvõimsuse üha suurema vahe, mis viitab liigvõimsusele. See on omakorda alates 

2011. aastast kaasa toonud elektrienergia hulgihindade languse. Näiteks Saksamaal on 

eeloleva aasta hulgihinnad praegu 14 aasta madalaimad. 

Uue, taastuvatest energiaallikatest toodetava energia tootmise jooksvad kulud on üldjuhul 

väiksemad kui tavaliste söe- või gaasielektrijaamade puhul. Seetõttu ei tooda tavalised 

elektrijaamad enam nii tihti kui varem, eriti taastuvate energiaallikate suure osakaaluga 

turgudel. Taastuvate elektriallikate vahelduv olemus ei võimalda kindlalt prognoosida 

hinnahüpete sagedust, mis aitaks katta tavatehnoloogiate investeerimiskulusid. Joonisel 2 on 

näha taastuvate energiaallikate turuosa ja fossiilkütustest tootmise ulatuse vastastikune 

sõltuvus: mida rohkem taastuvaid energiaallikaid, seda vähem tunde töötavad 

tavaelektrijaamad.  

Joonis 2. Taastuvate energiaallikate mõju tavaelektrijaamade kasutusmääradele 
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Allikas: Euroopa Komisjon Eurostati andmete põhjal 

Ehkki praegust olukorda ELi elektriturul iseloomustab kõrgetasemeline varustuskindlus, ka 

võrdluses maailma teiste piirkondadega, muretsevad paljud liikmesriigid, et osutatud 

arengusuundumused võivad nende elektrienergia tootmisvõimsuse struktuuri asjakohasust 

tulevikus mõjutada. Paljud kahjumlikud elektrijaamad kavatsetakse konserveerida või 

sulgeda. Viimastel aastatel on see probleem tekkinud eelkõige paindlikes gaasiküttega 

elektrijaamades, mille käitamine on üldjuhul muutunud vähem paindlike pruun- ja 

kivisöeküttega elektrijaamadega võrreldes kallimaks. Lisaks on mõnedel liikmesriikidel nagu 

Ühendkuningriik, Poola ja Horvaatia suur hulk vananevaid kivisöeelektrijaamu, millest 

paljude sulgemist oodatakse lähiaastatel. Taastuvatest energiaallikatest tootmise kasvu 

suundumus tähendab majanduslikus mõttes lahendamist vajavat probleemi paljude 

väljakujunenud energiaettevõtjate fossiilkütustepõhise elektritootmisega ärimudeli jaoks. 
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Ehkki liikumine väiksema CO2-heitega energiatootmise poole on soovitud areng, tekitab see 

probleemi varustuskindlusega, kui tagajärjeks on muutlikust tuulest ja päikesest toodetud 

taastuva energia salvestamiseks endiselt vajalike paindlike elektrijaamade sulgemine või 

neisse investeerimise motivatsiooni puudumine.  

Samuti on mittevastavusi uute taastuvaid energiaallikaid kasutavate käitiste ning 

tarbimiskeskuste vahel. Üks näide on Saksamaa, kus enamik taastuvast energiast toodetakse 

riigi põhjaosas, samas kui paljud lühikeses või keskpikas perspektiivis suletavad tava- ja 

tuumaelektrijaamad on riigi lõunaosas, kus asuvad olulised nõudluskeskused. Võrguarendus 

ei suuda selliste pakkumise/nõudluse struktuurimuutustega kaasas käia. Mis veelgi olulisem, 

elektrihinnad ei saada kohaliku pakkumise ja nõudluse ühtlustamiseks vajalikke signaale, 

kuna kogu Saksamaa koos Austria ja Luksemburgiga on üks pakkumispiirkond, st 

elektrienergia hind hulgimüügiturul on kogu sel territooriumil sama.  

Põhimõtteliselt peaksid elektrienergia hulgimüügiturud (üksnes energiamüügile keskendunud 

turud) suutma anda vajalikke investeeringuid esile kutsuvaid hinnasignaale, juhul kui 

hulgihinnad võimaldavad püsikulude katmist. Ainult energiamüügile keskendunud turgude 

võime üle seda praktikas teha käib vaidlus, kuna tänapäeva elektriturge iseloomustavad 

ebakindlus ning mitmed hulgimüügituru hinnasignaale mõjutavad turuhäired ja õiguslikud 

puudused. Nendeks on madalad hinnalaed (mida võidakse pidada turuvõimu kuritarvitamist 

vältida aitavateks vahenditeks, ent mis võivad ühtlasi piirata võimalust elektrihindade 

tõusuks, mis kajastaks energianappust ja varustuskindluse olulisust tarbijatele), hinnasignaale 

moonutavad taastuvate energiaallikate toetussüsteemid, ennustamatud energianappuse 

perioodid, laiapõhjalist osalemist võimaldavate lühiajaliste turgude puudumine ning aktiivselt 

tegutsevate energiavahendajate puudumine. 

Sellises olukorras võivad liikmesriigid otsustada ebaõnnestunud turukorralduse parandamise 

asemel rakendada võimsuse tagamise mehhanisme. Kõige olulisem on liikmesriikidel 

parandada võimaluste piires oma turgude toimimist ja tegeleda kardetava ebapiisavuse 

algpõhjustega. Arvatavasti nõuaks see liikmesriikidelt sobivate hinnasignaalide tagamist – 

eelkõige elektrienergia nappuse ajal –, kuna need hinnad ergutaksid nõudlusele reageerima, 

toetaksid paindlikku tootmisvõimsust ning importi ja eksporti elektrienergia siseturul. 

Sellegipoolest jäävad alles teatavad turuhäired ja õiguslikud puudused, mida on raske 

kõrvaldada või mille asjakohaseks lahendamiseks kulub aega. Näiteks tarbijate osalemine 

eeldab, et neil on vajalikud seadmed (nt arukad arvestid), reaalajas teave ja lepingud, mis 

võimaldavad neil hinnatõusule reageerida ja elektritarbimist vastavalt kohandada. Ka pole 

võimalik Euroopas üleöö luua likviidseid ja konkurentsipõhiseid lühiajalisi turge, mis aitaksid 

tagada parema varustuskindluse. Lisaks kõigele võib võrgupiirangute ületamiseks vajalike 

ülekandeliinide rajamiseks kuluda aastaid. 
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Neil põhjustel on paljud liikmesriigid rakendanud või plaanivad rakendada võimsuse tagamise 

mehhanisme. Need mehhanismid muudavad elektriturgude põhimõtteid, kuna tootjatele ja 

teistele võimsuse pakkujatele ei maksta enam üksnes toodetud elektrienergia, vaid ka 

valmiduse eest. 

Võimsuse tagamise mehhanismid võivad põhjustada mitmeid konkurentsiprobleeme. Euroopa 

Liitu kattev mehhanismide „lapitekk” ähvardab kahjustada piiriülest kaubandust ja moonutada 

investeerimissignaale nende riikide kasuks, kus võimsuse tagamise mehhanismid on 

„heldemad”. Kui importi täielikult arvesse ei võeta, võivad riiklikult kindlaks määratud 

tootmise piisavuse sihttasemed kaasa tuua liigse võimsuse hankimise. Võimsuse tagamise 

mehhanismid võivad tugevdada turujõudu, kui need ei võimalda näiteks uute või 

alternatiivsete pakkujate sisenemist turule. Ka võivad halvasti korraldatud või 

konkurentsivabad võimsuse tagamise mehhanismid põhjustada ülemääraste hüvitiste 

maksmist võimsuse pakkujatele – kelleks enamasti on turgu valitsevad ettevõtjad. Kõik need 

probleemid võivad takistada energia siseturu toimimist ja suurendada tarbijate kulutusi 

energiale. 

6.2. Võimsuse tagamise mehhanismid üheteistkümnes liikmesriigis 

Uuringusse kaasatud liikmesriikides kohaldatakse väga erinevaid võimsuse tagamise 

mehhanisme. Vahearuandele lisatud komisjoni talituste töödokumendis jagatakse need kuude 

liiki: i) pakkumismenetlused uute võimsuste leidmiseks; ii) strateegilised reservid. 

iii) sihipärane tasu võimsuse eest; iv) keskse ostjaga mudelid; v) detsentraliseeritud 

kohustused; ja vi) kogu turgu hõlmavad võimsustasud13. Loetletud võimsuse tagamise 

mehhanismid võib jagada kahte suurde kategooriasse: sihtotstarbelised mehhanismid, mille 

raames makstakse tasusid üksnes valitud kategooria tootmisvõimsuse pakkujatele, ja kogu 

turgu hõlmavad mehhanismid, mis on põhimõtteliselt osalemiseks avatud igat liiki võimsuse 

pakkujatele. Mõlemas kategoorias võib eristada mahupõhiseid ja hinnapõhiseid mehhanisme.  

                                                            
13 Vt komisjoni talituste töödokumendi punkt 3.1, kus leiab liigituse üksikasjalikuma selgituse. 
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Joonis 3. Võimsuse tagamise mehhanismide liigitus 

 
Allikas: Euroopa Komisjon 

Kokku tehti 11 liikmesriigis uuringu käigus kindlaks 28 olemasolevat ja kavandatavat 

võimsuse tagamise mehhanismi (vt tabel 1). Levinuim võimsuse tagamise mehhanism on 

strateegiline reserv. Strateegilised reservid on elektrijaamad ja muud võimsused, mis ei osale 

hulgimüügiturul ja mida hoitakse vaid juhuks, kui võrguettevõtja neid hädaolukordades vajab.  

Nn katkestatavuse süsteem, mille puhul võrguettevõtja võib paluda tööstustarbijatel 

energianappuse puhul nõudlust vähendada, kuulub samuti selle alla, kuna pakub üksnes 

võrguettevõtja taotluse korral toodetavat võimsust. Strateegilised reservid on kaheksal 

liikmesriigil, kusjuures Saksamaal ja Poolal on nii katkestatavuse süsteem kui ka muu 

strateegiline reserv. Suurim hulk võimsuse tagamise mehhanisme (neli) on praegu Hispaanial. 
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Tabel 1. Võimsuse tagamise mehhanismid sektoriuuringus 

 
Allikas: Euroopa Komisjon sektoriuuringu vastuste põhjal 

6.3. Piisavuse hindamine ja varustuskindluse normid 

Sektoriuuring näitas, et selge enamik ametiasutusi prognoosib varustuskindluse probleemide 

teket, ehkki praegu esineb selliseid probleeme väga harva. 

Et teha kindlaks, kas need mured nõuavad võimsuse tagamise mehhanismi kasutuselevõttu, 

tuleb liikmesriikidel esiteks läbi viia piisavushindamine. Uuring näitab, et sellised 

liikmesriikide teostatavad hindamised on üha keerukamad. Samas ei ole metoodika enamasti 

liikmesriigiti võrreldav. Meetodid on väga erinevad, näiteks teiste riikide tootmise arvesse 

võtmisel, aga ka seoses stsenaariumide ja aluseks võetavate eeldustega. See muudab enamiku 

mehhanisme veel enam riigikeskseks ning takistab piisavuse üldist käsitlemist, mistõttu võib 

vaja olla ELi või piirkondliku tasandi (ühis)meetmeid.  

Soovitava varustuskindluse taseme määramiseks võivad liikmesriigid kehtestada 

varustuskindluse normid, mis võimaldavad neil leida tasakaalu varustuskindluse eeliste ja 

selle tagamiseks vajalike kulutuste vahel. Uuring näitas samas, et praktikas määratletakse 

varustuskindluse normid väga erinevalt. Osa liikmesriike ei ole varustuskindluse norme 

kehtestanud ja normi puudumisel ei ole neil ka objektiivset võrdlusalust, mille järgi mõõta 

võimsuse tagamise mehhanismi vajalikkust. Pealegi viitavad vahetulemused, et kui 

varustuskindluse norm ongi olemas, ei põhine see enamasti tarbijate tegelikul valmidusel 

elektrikatkestusi taluda („kaotatud koormuse väärtus”). Samuti on vähe tõendeid, et võimsuse 

tagamise mehhanismi kehtestanud liikmesriigid seoksid nõuetekohaselt nõutava võimsuse ja 

soovitava varustuskindluse taseme, nagu see on väljendatud nende varustuskindluse normiga. 
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Ühiste tootmise piisavuse määramise meetodite ja varustuskindluse normide puudumise tõttu 

on raske hinnata olemasolevate ja plaanitavate võimsuse tagamise mehhanismide vajalikkust, 

mis raskendab piiriülest koordineerimist, kuna liikmesriigid näevad tegelikku probleemi 

erinevalt. See omakorda raskendab kindlaksmääratud võimsusvajaduse rahuldamiseks 

vajalike vastastikuste ühenduste võimalikkuse hindamist. Tihti ei võeta kohaselt arvesse ka 

taastuvate energiaallikate osakaalu ja nõudluse reageerimist süsteemi piisavusele. 

Niisiis näib olevat selge vajadus tootmise piisavuse ja varustuskindluse normide määratlemise 

meetodi paremaks ühtlustamiseks. Arvatavasti saab sellest komisjoni kavandatava 

turukorralduse algatuse14 oluline osa. Kui piirkondlik ja ELi tasandi metoodika välja 

kujunevad ja nende usaldusväärsus kasvab, tuleks neid üha rohkem kasutada ka võimsuse 

tagamise mehhanismide vajalikkuse hindamiseks, eriti seoses ELi riigiabi eeskirjadega. 

6.4. Võimsuse tagamise mehhanismide korralduslikud tunnusjooned 

Kui liikmesriigid on hinnanud oma tootmise piisavust ja leidnud, et tootmisvõimsuse tagamist 

on vaja toetada, on neil erinevaid võimalusi, kuidas tuvastatud probleemi lahendamiseks 

sobivat võimsuse tagamise mehhanismi korraldada. Komisjoni talituste töödokumendis on 

esitatud kolm peamist korralduslike võimaluste liiki: 

a) Abikõlblikkus: kes saavad võimsuse tagamise mehhanismis osaleda? Kas mehhanism on 

avatud erinevatele tootmisvõimsuse pakkujatele, uutele võimsustele, nõudlusele 

reageerimisele, teistes liikmesriikides asuvale salvestatud elektrienergiale ja/või 

tootmisvõimsuse pakkujatele? 

b) Jaotamine: kuidas toetust saavaid tootmisvõimsuse pakkujaid valitakse ja kuidas 

määratakse võimsuse eest makstava tasu suurus? 

c) Toote omadused: mida toetust saavatelt tootmisvõimsuse pakkujatelt nõutakse ja mis 

juhtub, kui nad oma kohustusi ei täida? 

6.4.1. Abikõlblikkus 

Varustuskindluse probleemi lahendamiseks optimaalsete tootmisvõimsuse pakkujate valimine 

eeldab hästi läbimõeldud abikõlblikkuse kriteeriume. Samas näitavad esialgsed tulemused, et 

enamik olemasolevaid võimsuse tagamise mehhanisme on avatud vaid piiratud hulgale 

tootmisvõimsuse pakkujatele. Mõnedel juhtudel on konkreetsete tootmisvõimsuse pakkujate 

osalemine selgesõnaliselt välistatud või võimalike osalejate ring sõnaselgelt piiratud 

konkreetsete tootmisvõimsuse pakkujatega. Teistel juhtudel on liikmesriigid kehtestanud 

sarnase mõjuga nõudeid, mis vähendavad kõlblike tootmisvõimsuse pakkujate liike või hulka 

                                                            
14 COM 2015 (340). 
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kaudselt. Sellisteks näideteks on suurusnõuded, keskkonnakaitsenõuded, tehnilise suutlikkuse 

nõuded, kättesaadavuse tingimused (nimiandmete vähendamine), mehhanismi rakendamiseks 

kuluv aeg, st ajavahemik võimsust käsitleva lepingu sõlmimisest kättesaadavuskohustuse 

alguseni, ning pakutava lepingu pikkus. Märkimisväärse hulga võimsuse tagamise 

mehhanismide rakendusaeg on alla ühe aasta, mis raskendab võimsuse pakkujatel pikemat 

planeerimis- ja rakendamisaega nõudvate võimsuspakkumiste väljatöötamist, eriti uute 

elektrijaamade ehitamist. Seega välistab lühike rakendamisaeg kaudselt uued 

tootmisvõimsused ja vähemal määral ka uued energiavahendajad. 

Sektoriuuringus vaadeldi konkreetselt eri liiki tootmistehnoloogiate, energiavahendajate, 

hoidlate käitajate ning uute ja olemasolevate võimsuste pakkujate abikõlblikkuse kriteeriume. 

Uuriti ka asukohale esitatavaid nõudeid. Selge enamiku olemasolevate ja kavandatavate 

võimsuse tagamise mehhanismide puhul välistatakse teatavad tootmistehnoloogiad. Ehkki pea 

kõik liikmesriigid toetavad nõudlusele reageerimist võimsuse eest makstava tasu vormis, ei 

konkureeri see alati võrdsetel alustel teiste tootmisvõimsuse pakkujatega.  

Uute ja olemasolevate võimsuste kaasamisega seoses näitas sektoriuuring, et tihti 

keskenduvad liikmesriigid täielikult kas uue võimsuse loomise edendamisele või olemasoleva 

võimsuse likvideerimise vältimisele, ent mitte mõlemale. Uuringuga hõlmatud võimsuse 

tagamise mehhanismid on üldjuhul avatud võimsustele olenemata nende asukohast 

liikmesriigis, ehkki tihti kehtivad erieeskirjad saarte suhtes.  

Sektoriuuring näitas, et valikulised mehhanismid võivad tingida täiendavate mehhanismide 

kasutuselevõtu, et korvata esialgu kõrvale jäetud võimsusallikad. Hea näide sellisest 

„lumepalliefektist” on Hispaania killustatud võimsustasumehhanismide süsteem. 1997. aastal 

hakati Hispaania elektrijaamadele maksma sihipäraseid võimsustasusid. Sellest tootmise 

piisavusega seotud probleemide lahendamiseks siiski ei piisanud, kuna 2007. aastal lisandus 

sellele katkestatavuse süsteem ja veel mõne aja pärast, 2010. aastal, omamaiste allikate (süsi) 

eelistamise süsteem. 

Uuring näitas ka, et liiga valikuliste võimsuse tagamise mehhanismide puhul tekib osalejatele 

liigse hüvitise maksmise oht, kuna piiratud osalejate vahelise jaotuse puhul on 

konkurentsisurve väiksem. Nii on tootmisvõimsuse pakkujad motiveeritud pakkuma 

kõrgemaid hindu, kui neil kättesaadavuse tagamise rahastamiseks tegelikult vaja oleks. Seda 

illustreerivad võimsuse enampakkumise tulemused Suurbritannias, mis näitavad, et mõnd liiki 

abikõlblike tootmisvõimsuse pakkujate enampakkumiselt kõrvalejätmine oleks kaasa toonud 

võimsuse kõrgema hinna. 

Samas näitas sektoriuuring, et üha enam mehhanisme on avatud laiemale võimalike 

tootmisvõimsuse pakkujate ringile. Näiteks Ühendkuningriik võttis 2014. aastal kasutusele 

kogu Suurbritannia turgu hõlmava keskse ostjaga mehhanismi ning Prantsusmaa pakkus 

2015. aastal välja kogu turgu hõlmava detsentraliseeritud võimsuse tagamise mehhanismi. Eri 
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tootmisvõimsuse pakkujate osalemine aitab suurema tõenäosusega vältida liigse hüvitise 

maksmist ja ennetada eri liiki tootmisvõimsuse pakkujate vahelisi moonutusi nii liikmesriigi 

piires kui ka piiriüleses kaubanduses.  

6.4.2. Piiriülene osalemine võimsuse tagamise mehhanismides 

Uuringust ilmnes, et osa riike võtab küll arvesse teistest riikidest importimise mõju oma 

varustuskindlusele raskuste korral, kuid uuringuga hõlmatud 11 liikmesriigist vaid üksikud 

lubavad teiste liikmesriikide tootmisvõimsuse pakkujate (välisvõimsuse) osalemist oma 

võimsuse tagamise mehhanismides. See olukord on siiski muutumas, kuna üha enam 

liikmesriike püüab sellist osalemist lubada. Näiteks Ühendkuningriik kaasas 2015. aasta 

võimsuse enampakkumisele võrkudevahelised ühendused (piiriülesed ülekandeliinid) ning 

Prantsusmaa ja Iirimaa arendavad plaane, mis lubaksid nendes mehhanismides piiriüleselt 

osaleda. Piiriülene osalemine on ka kooskõlas energialiidu eemärgiga tagada täielikult toimiva 

ja ühendatud turu olemasolu. 

Impordi arvessevõtmine võimsuse tagamise mehhanismide korraldamisel on hädavajalik, 

kuna võimaldab vältida kulukat üleliigse võimsuse hankimist tingimustes, kus iga liikmesriik 

püüab võimsuse tagamise mehhanismiga kindlustada oma energiasõltumatust. Välisvõimsuse 

osalemise lubamine võimsuse tagamise mehhanismis kõrvaldab ka investeerimissignaalide 

moonutused, mis looksid eelised heldemate võimsuse tagamise mehhanismidega riikidele ja 

soodustaksid turgu valitsevaid ettevõtjaid. Ka motiveerib see jätkama energiaühendustesse 

investeerimist. 

Välismaise võimsuse kaasamine võimsuse tagamise mehhanismidesse on tehniliselt keerukas. 

2015. aasta juunis tuli kokku liikmesriikide töörühm, et arutada piiriülest osalemist võimsuse 

tagamise mehhanismides. Töörühma töö tulemus selleteemalist arutelu ergutava 

sisenddokumendi vormis on sektoriuuringu aruandele lisatud komisjoni talituste 

töödokumendi 2. lisas. Selles lisas sisalduv materjal ei ole komisjoni ametlik seisukoht ega 

käesoleva sektoriuuringu tulemus, ent avalikus konsultatsioonis osalejate märkused selle sisu 

kohta on teretulnud. 

6.4.3. Jaotamisprotsess 

Hästi korraldatud jaotamisprotsessis valitakse abikõlblike tootmisvõimsuse pakkujate hulgast 

kulutõhusaim lahendus ning välditakse võimsuse hinna määramisel üleliigset hüvitamist. 

Uuring näitas, et kasutusel on palju erinevaid jaotamisviise. Suurim erinevus on 

administratiivse ja konkurentsipõhise jaotamisprotsessi vahel. Administratiivse 

jaotamisprotsessi puhul valitakse tootmisvõimsuse pakkujad konkursita ja võimsustasu on 

liikmesriigi ametiasutused eelnevalt kindlaks määranud või lepitakse see liikmesriigi ja 

tootmisvõimsuse pakkuja vahel kahepoolselt kokku. Seevastu konkurentsipõhise jaotamise 

puhul osalevad abikõlblikud tootmisvõimsuse pakkujad hankemenetluses, mille tulemusena 
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selgub võimsuse eest makstav tasu. Administratiivsed ja konkurentsipõhised protsessid on 

uuringuga hõlmatud 11 liikmesriigis võrdselt levinud, ent viimastel aastatel kasutusele võetud 

mehhanismides kasutatakse üha enam konkureerivaid pakkumismenetlusi. Ühendkuningriik 

on võimsuse enampakkumisi pidanud alates 2014. aastast. Prantsusmaa on loomas turgu 

võimsussertifikaatidega kauplemiseks. Iirimaa ja Itaalia on loobumas administratiivsest 

jaotamisprotsessist ja kavatsevad hakata võimsustooteid jagama enampakkumiste kaudu. 

Sektoriuuring näitas, et administratiivsed jaotamisprotsessid ei aita üldjuhul leida võimsuse 

tegelikku väärtust ega ole seetõttu kulutõhusad. Näiteks Hispaanias langes katkestatava 

võimsuse teenuse hind pärast enampakkumise kasutuselevõttu pea poole võrra. Teiselt poolt 

on konkureerivad jaotamisprotsessid üldiselt võimsuse tegeliku väärtuse leidmiseks paremad, 

ent kogemuse kohaselt on see nii vaid juhul, kui jaotamisprotsessi korraldus ja turu struktuur 

võimaldavad reaalset konkurentsi. Jaotamismenetlus, millega ei leita võimsuse tegelikku 

väärtust, ei saada üldjuhul ka õigeid investeerimissignaale. Kui võimsuse eest makstav tasu on 

liiga suur, hoiab võimsuse tagamise mehhanism turul mittevajalikku võimsust või toob isegi 

võimsuse ülejäägi tingimustes kaasa lisavõimsuse loomise. Kui aga tasu on liiga väike, 

lahkuvad olemasolevad elektrijaamad turult ning puudub motivatsioon lisavõimsusse 

investeerimiseks. 

Viis, kuidas jaotamismenetlust võimsuse tagamise mehhanismis korraldatakse, võib mõjutada 

ka konkurentsi elektriturul. Nii selgus uuringust, et kontsentreeritud turgudel võivad 

detsentraliseeritud võimsuse tagamise mehhanismid, nagu Prantsusmaal parajasti välja 

töötatav mehhanism (kus vajaliku võimsuse hindamise ja hankimise eest vastutavad üksikud 

pakkujad), toimida turule sisenemise tõkkena. See on nii, kuna uued turuletulijad ei suuda 

enda tuleviku võimsusvajadust hinnata sama täpselt kui juba tegutsevad suure ja stabiilse 

kliendibaasiga ettevõtjad. 

6.4.4. Võimsustoode 

Kõik võimsuse tagamise mehhanismid sisaldavad teatavaid kohustusi, mida tootmisvõimsuse 

pakkujad peavad tasu saamiseks täitma. Need ulatuvad suhteliselt lihtsatest kohustustest nagu 

elektrijaama ehitamine ja käitamine või võrguettevõtja juhiste täitmisega seotud kohustused 

(nt sisselülitamine ja elektri tootmine) keerukamate kohustusteni (nt varustuskindluse 

võimalused, millega kaasnevad tagasimaksed tingimustes, kus võrdlushind ületab 

täitmishinda). 

Palju erinevaid lahendusi on kasutusel ka juhuks, kui tootmisvõimsuse pakkuja rikub oma 

kohustusi (sanktsioonid). Mõne mehhanismi puhul välistab see lihtsalt edaspidised maksed 

tootmisvõimsuse pakkujale, ent enamiku puhul nõutakse neilt saadu tagasimaksmist või 

lisatrahvide maksmist. 
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Uuring näitas, et kui kohustused on piiratud ja rikkumise puhuks ette nähtud sanktsioonid 

nõrgad, on elektrijaamade töökindluse tagamise motivatsioon madal. Uuringust ilmnes ka, et 

võimsuse tagamise mehhanismi tõhusal sanktsioonisüsteemil võib olla ebasoovitav mõju turu 

toimimisele. Poliitikakujundajad võivad kaaluda ebapiisava pakkumise korral rakenduvate 

elektrihindade asendamist võimsuse tagamise mehhanismiga seotud sanktsioonidega. 

Mõlemad annavad ebapiisava pakkumise korral signaali asuda tootma või vähendada 

nõudlust. Ent üksnes elektrihinnad – ja mitte võimsuse tagamise süsteemiga seotud 

sanktsioonid – annavad signaali siseturult importimiseks. Seepärast tuleks liikmesriikidel 

hoolitseda, et võimsuse tagamise mehhanismid ei summutaks elektrienergia hinnasignaale. 

Lisaks leiti, et nõudlusele reageerimist hõlmavates mehhanismides on energiavahendajate 

kohustused üldjuhul teistsugused kui tootjatel. Teatavad kohustuste ja sanktsioonide 

erinevused tootmise ja energiavahenduse vahel võivad olla põhjendatud, vähemalt 

lühiajaliselt, et võimaldada nõudlusele reageerimise arenemist. 

6.5. Esialgsed järeldused võimsuse tagamise mehhanismide eri liikide kohta 

Eespool osutatud tulemuste põhjal teeb komisjon järgmised esialgsed järeldused selle kohta, 

kas võimsuse tagamise mehhanismidega saab tagada elektri varustuskindlust ning kuidas 

mõjutavad võimsuse tagamise mehhanismid ELi energia siseturu toimimist. 

 Tootmise piisavuse tasemete määramine ja varustuskindluse normide kehtestamine 

ühtlustatud ja läbipaistvamal viisil aitaks erinevaid sekkumisvajadusi objektiivsemalt 

hinnata ja parandada piiriülest võrreldavust.  

 

 Kuus eri liiki võimsuse tagamise mehhanismi (vt liigitus eespool) ei sobi 

võimsusprobleemide lahendamiseks võrdselt hästi. Optimaalne lahendus sõltub sellest, 

missugust tootmise piisavuse probleemi soovitakse sellega lahendada (kogu turgu 

hõlmavat või lokaalset; pikaajalist või ajutist), ning liikmesriigi elektrituru struktuurist 

(koondumise tasemest). 

 

 Kuuest võimsuse tagamise mehhanismi liigist kahe (st hinnapõhised mehhanismid kogu 

turgu hõlmavate või sihipäraste võimsustasudega) puhul on oht, et tootmisvõimsuse 

pakkujatele võidakse maksta ülemäärast hüvitist, kuna need põhinevad hindade 

administratiivsel kehtestamisel, mitte konkureerivatel jaotamismenetlustel. 

 

 Ülemäärase hüvitamise risk on väiksem ülejäänud nelja liiki võimsuse tagamise 

mehhanismide puhul, millega võidakse lahendada konkreetseid tootmise piisavuse 

probleeme. Sobivaima mudeli valik sõltub sellest, missugust piisavusega seotud 

probleemi täpselt lahendatakse. 
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 Ajutiste võimsusprobleemide lahendamiseks võivad sobida uute võimsuste hanked ja 

strateegilised reservid. Hange võimaldab uusi investeeringuid, samas kui strateegilist 

reservi kasutatakse üldjuhul olemasolevate elektrijaamade sulgemise vältimiseks. 

Kumbki neist kahest lahendusest ei kõrvalda sügavamaid turutõrkeid, kuid mõlemad 

võivad aidata katta võimsuse puudujääki, kuni elektriturul on teostatud reformid, mille 

tulemusena elektrienergia turul tekivad piisavad investeerimisstiimulid, või sobivama 

pikaajalise võimsuse tagamise mehhanismi kehtestamiseni. Seetõttu peaks nende 

mudelitega kaasnema usaldusväärne tulevikuplaan. 

 

 Keskse ostjaga mehhanismid ja detsentraliseeritud kohustustega mehhanismid võivad 

sobida pikemaajalise ja üldisema piisavusprobleemi lahendamiseks, olenevalt 

konkurentsi tasemest vastaval turul. Need kaks võimsuse tagamise mehhanismi liiki 

soosivad uute võimsuste loomist ning võimaldavad tootjate ja energiavahendajate 

vahetut konkurentsi, tugevdades seeläbi konkurentsi võimsustasudele ja aidates leida 

võimsuse tegeliku majandusliku väärtuse. 

 

 Võimsuse tagamise mehhanismid tuleb igal juhul hoolikalt korraldada, pöörates erilist 

tähelepanu läbipaistvatele ja avatud osalemisreeglitele ning sellele, et võimsustoode ei 

takistaks elektrituru toimimist. Eelkõige peaksid elektrihinnad ka edaspidi andma 

ebapiisava pakkumise korral signaali, et vajalikel aegadel imporditaks elektrienergiat 

teistest liikmesriikidest.  

Need esialgsed järeldused keskenduvad eelkõige erinevate võimsuse tagamise mehhanismide 

suutlikkusele tagada elektri varustuskindlust kõige kulutõhusamal ja turgu kõige vähem 

moonutaval viisil. Samas võivad võimsuse tagamise mehhanismid mõjutada tootmise 

struktuuri ning seeläbi mõjutada CO2-heite vähendamisele suunatud poliitikavahendeid. Nagu 

keskkonna- ja energiaalase abi suunistes15 märgitakse, peaksid võimsuse tagamise 

mehhanismid neid mõjusid arvesse võtma, et toetada ELi energiapoliitika üldist sidusust 

elektriturgudel.  

Komisjon kutsub nimetatud esialgsete järelduste kohta avaliku arutelu käigus märkusi 

esitama. Kindlamad järeldused esitab komisjon lõpparuandes, mis annab liikmesriikidele ja 

                                                            
15 Vt punkti 233 alapunkt e: „[meede] peaks andma samaväärsete tehniliste ja majanduslike parameetrite korral 

eelise vähese CO2-heitega elektritootjatele” ja punkt 220: „Tootmise piisavuse tagamiseks antav abi võib minna 

vastuollu eesmärgiga kaotada järk-järgult keskkonnale kahjulikud toetused, sh toetused fossiilkütustele. 

Liikmesriigid peaksid seetõttu esmajoones kaaluma võimalusi saavutada tootmise piisavus peamiselt 

alternatiivsetel viisidel, mis ei lähe vastuollu eesmärgiga kaotada järk-järgult keskkonnale või majandusele 

kahjulikud toetused, näiteks nõudluse juhtimise hõlbustamise ning ülekandevõimsuse suurendamisega”. 
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turuosalistele selgemalt teada, kuidas komisjon tulevikus võimsuse tagamise mehhanismide 

hindamisel ELi riigiabi eeskirju kohaldab. 

7. Järgmised sammud 

Käesolevas vahearuandes ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumendis esitab komisjon 

võimsuse tagamise mehhanismide sektoriuuringu esialgsed järeldused ja tulemused sektorile 

ja liikmesriikidele arutamiseks. Komisjon suhtleb järgmistel kuudel aktiivselt 

sidusrühmadega, et esitada hiljem sel aastal lõpparuanne. Lõpparuandes hindab komisjon 

teatatud võimsuse tagamise mehhanisme riigiabi kontekstis ning valmistab ette elektrituru 

korraldust muutvate õigusaktide eelnõud. 
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