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KOMISIJOS ATASKAITA 

 

Sektoriaus tyrimo dėl pajėgumų mechanizmų tarpinė ataskaita 

 

1. Įvadas 

2015 m. balandžio 29 d. Komisija pradėjo sektoriaus tyrimą dėl finansinės paramos, kurią ES 

valstybės narės teikia elektros energijos gamintojams ir vartotojams, siekdamos užtikrinti 

elektros energijos tiekimo saugumą (dėl pajėgumų mechanizmų). Ji nuogąstauja, kad 

pajėgumų mechanizmais gali būti nederamai suteiktas pranašumas tam tikriems gamintojams 

arba technologijoms ir kad jais gali būti sudaryta kliūčių prekiauti elektros energija 

tarpvalstybiniu mastu
1
.  

Pernai Komisija, norėdama išsiaiškinti, ar šie nuogąstavimai pagrįsti, surinko daug 

informacijos apie 11-oje valstybių narių taikomus ir planuojamus taikyti pajėgumų 

mechanizmus. Ji tyrė, kodėl valstybės narės įgyvendina pajėgumų mechanizmus, kaip šie 

mechanizmai yra sukurti ir koks jų poveikis konkurencijai ir prekybai elektros energijos 

vidaus rinkoje.  

Komisija atsižvelgs į vykstant tyrimui surinktą informaciją, vertindama, ar pajėgumų 

mechanizmai atitinka ES valstybės pagalbos taisykles
2
.  

Tyrimo rezultatai padės įgyvendinti Komisijos energetikos sąjungos strategiją, visų pirma – 

parengti teisės akto dėl naujo ES elektros energijos rinkos modelio pasiūlymą. 2016 m. kovo 

18 d. Europos Vadovų Taryba priminė visapusiškai veikiančios bei tarpusavyje sujungtos 

energijos rinkos svarbą
3
. Atliekant sektoriaus tyrimą įgyta patirtis padės suformuoti regioninį 

požiūrį į tiekimo saugumą, o taikomi pajėgumų mechanizmai turės tapti vis atviresni, kad 

juose galėtų dalyvauti užsienio subjektai.  

Šioje tarpinėje ataskaitoje ir prie jos pridėtame tarnybų darbiniame dokumente 

pateikiama Komisijos atliekant tyrimą nustatytų preliminarių faktų ir išvadų. 

Komisija ragina ES valstybes nares, elektros energijos sektoriaus suinteresuotuosius subjektus 

ir plačiąją visuomenę per kitas 12 savaičių pateikti pastabų dėl tarpinės ataskaitos ir prie jos 

pridėto tarnybų darbinio dokumento.  

Komisija iki metų pabaigos paskelbs galutinę sektoriaus tyrimo atskaitą. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_lt.htm 
2 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės (AEPG) (OL C 200, 2014 6 28, p. 1). 
3 2016 m. kovo 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos išvados http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-

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

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_lt.htm
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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2. Komisijos elektros energijos rinkos modelio kūrimo politika 

Europos elektros energijos sektorius kaip niekad keičiasi. Liberalizavimo ir priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimo politika iš esmės pakeitė elektros energijos gamybos, prekybos 

ir vartojimo modelį Europos Sąjungoje. Sparčiai augo atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

naudojimas. 26 % ES elektros energijos pagaminama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, o 

10 % visos elektros energijos gaunama iš kintamų energijos išteklių, pvz., vėjo ir saulės 

energijos
4
. 

Dėl masiškai diegiamų atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų, bendrai mažėjančios 

paklausos ir iškastinio kuro kainų sumažėjo tradicinių elektros energijos gamintojų 

pelningumas ir paskatos išlaikyti esamas elektrines arba investuoti į naujas. Daugelyje 

valstybių narių vykstant šiems pokyčiams vis labiau nuogąstauta dėl tiekimo saugumo. 

Valstybės narės nuogąstauja, kad elektros energijos rinka neteiks investavimo paskatų, kurių 

reikia elektros energijos gamybai iš skirtingų išteklių, galinčiai bet kuriuo metu patenkinti 

paklausą, užtikrinti. 

Todėl kai kurios valstybės narės ėmėsi priemonių, skirtų investicijoms į papildomus 

pajėgumus, kuriuos jos laikė būtinais norint užtikrinti tinkamą tiekimo saugumą, remti. Pagal 

šiuos pajėgumų mechanizmus esamus ir (arba) naujus pajėgumus teikiančioms įmonėms yra 

mokama už tų pajėgumų užtikrinimą. 

Kai tokie pajėgumų mechanizmai pradedami taikyti skubotai, tinkamai neidentifikavus 

problemos arba nekoordinuotai, taip pat neatsižvelgiant į tarpvalstybinių išteklių panaudojimo 

galimybę, kyla pavojus, kad tokie mechanizmai iškraipys tarpvalstybinę prekybą elektros 

energija ir konkurenciją. Pavyzdžiui, jais gali būti kompensuojamos naujos investicijos tik į 

tam tikrų rūšių elektros energijos gamybą arba neįtraukiamas paklausos valdymas. Be to, 

pajėgumų mechanizmais gali būti skatinamos nacionalinio masto investicijos tais atvejais, kai 

veiksmingiau būtų stiprinti tinklų jungtis ir prireikus elektros energiją importuoti. 

Komisija savo nuogąstavimus dėl elektros energijos tiekimo saugumo išreiškė Energetikos 

sąjungos pagrindų strategijoje
5
 ir paskelbė ketinanti siūlyti teisės aktą dėl elektros energijos 

rinkos modelio ir elektros energijos tiekimo saugumo. Siūlomame teisės akte bus nustatyti 

priimtinos tiekimo sutrikimų rizikos lygiai ir ES mastu taikomas, objektyvus ir faktais 

paremtas tiekimo saugumo vertinimo metodas, kuriuo atsižvelgiama į valstybėse narėse 

susiklosčiusią padėtį. Norėdama išgirsti suinteresuotųjų subjektų nuomonę dėl šių pasiūlymų, 

                                                            
4 Europos Komisijos „Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita“, 2015 m. birželio 15 d., 

COM(2015) 293. 
5 Komisijos komunikatas „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“, 

2015 m. vasario 25 d., COM(2015) 80. 
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Komisija pradėjo dvi viešas konsultacijas6. Sektoriaus tyrimas dėl pajėgumų mechanizmų – 

šios platesnės iniciatyvos dalis.  

3.  Sektoriaus tyrimas dėl pajėgumų mechanizmų 

Jeigu Komisija įtaria, kad privačių įmonių arba valdžios institucijų veiksmai daro poveikį 

konkurencijai, ji gali atlikti konkretaus sektoriaus tyrimą. Toks sektoriaus tyrimas valstybės 

pagalbos srityje yra atliekamas pirmą kartą
7
.  

Komisija pradėjo tyrimą kilus nuogąstavimams, kad taikomos arba planuojamos taikyti 

elektros energijos pajėgumams skirtos paramos schemos gali iškraipyti konkurenciją ir 

pakenkti vidaus energijos rinkai. 

Informacija, surinkta atliekant sektoriaus tyrimą, padės Komisijai geriau suprasti: 

• ar valstybėms narėms būtina teikti valstybės pagalbą, kad užtikrintų elektros energijos 

tiekimo saugumą, ir kokiu mastu ją būtina teikti; 

• kokių rūšių pajėgumų mechanizmai yra tinkamiausi norint užtikrinti elektros energijos 

tiekimo saugumą ir kokiomis sąlygomis pajėgumų mechanizmai gali iškraipyti pajėgumus 

teikiančių įmonių tarpusavio konkurenciją
8
 ir tarpvalstybinę prekybą; 

• kaip pajėgumų mechanizmais galima papildyti energijos vidaus rinką, o ne kenkti jos 

veikimui;  

• kokia tiekimo saugumo pajėgumų mechanizmų ir priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo tikslų tarpusavio sąveika ir 

• kaip galima užtikrinti, kad valstybės narės kurtų ir įgyvendintų pajėgumų mechanizmus 

laikydamosi valstybės pagalbos taisyklių. 

Todėl Komisija pirmiausia išnagrinėjo pajėgumų mechanizmų taikymo priežastis ir tų 

mechanizmų struktūrinius elementus. Ji išnagrinėjo keletą taikomų mechanizmų ir keletą 

valstybių narių planuojamų diegti mechanizmų. Tuos mechanizmus ji vertino atsižvelgdama į 

platesnį rinkos kontekstą, visų pirma į didėjančią atsinaujinančiosios energijos dalį.  

                                                            
6 COM(2015) 340 final. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf   
7 Nuo 2013 m., kai buvo persvarstytas Valstybės pagalbos procedūrų reglamentas, Komisija gali atlikti sektoriaus tyrimus 

tais atvejais, kai valstybės pagalbos priemonės gali iškraipyti konkurenciją keliose valstybėse narėse arba kai taikomos 

valstybės pagalbos priemonės nebėra suderinamos su energijos vidaus rinka. 
8 Pavyzdžiui, elektros energijos gamintojų ir paklausos valdymo operatorių tarpusavio konkurenciją. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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Šioje tarpinėje ataskaitoje Komisija pateikia surinkta informacija pagrįstų preliminarių 

nustatytų faktų ir išvadų. Ji ragina teikti pastabas dėl nustatytų faktų ir išvadų ir remdamasi 

tomis pastabomis ji parengs galutinę ataskaitą. Ši ataskaita bus paskelbta iki metų pabaigos.  

Šioje tarpinėje ataskaitoje nevertinama, ar valstybėse narėse taikomi arba planuojami taikyti 

pajėgumų mechanizmai atitinka ES valstybės pagalbos taisykles. 2014–2020 m. Valstybės 

pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairėse (AEPG) pateikiama pajėgumų mechanizmų 

vertinimo specialiųjų taisyklių. Komisija šias taisykles jau taikė Jungtinės Karalystės ir 

Prancūzijos pateiktiems pajėgumų mechanizmams
9
. Kaip ji tai jau darė minėtas atvejais, 

Komisija, taikydama valstybės pagalbos procedūras, įvertins pajėgumų mechanizmų 

suderinamumą su valstybės pagalbos taisyklėmis.  

4.  Procedūra 

Tyrime dalyvauja vienuolika valstybių narių: Belgija, Kroatija, Danija, Prancūzija, Vokietija, 

Airija, Italija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija. Komisija šias valstybes nares pasirinko 

remdamasi trimis kriterijais: i) taikomu pajėgumų mechanizmu arba planais pradėti jį taikyti, 

ii) poreikiu įtraukti įvairių ES taikomų arba planuojamų taikyti pajėgumų mechanizmų 

pavyzdžių ir iii) taikomų arba planuojamų taikyti pajėgumų mechanizmų tikėtinu poveikiu 

konkurencijai ir tarpvalstybinei prekybai.  

Kad parengtų šią tarpinę ataskaitą, Komisija išsiuntė išsamius klausimynus daugiau kaip 200 

viešųjų įstaigų, energetikos reguliavimo institucijų, tinklo operatorių ir rinkos dalyvių, 

vykdančių komercinę veiklą vienuolikoje tyrime dalyvaujančių valstybių narių. Ji gavo 124 

atsakymus.  

                                                            
9 Dėl Didžiosios Britanijos pajėgumų rinkos žr. 2014 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimą C(2014) 5083 final byloje 

SA.35980 (2014/N-2) – Jungtinė Karalystė – elektros energijos rinkos reforma – pajėgumų rinka. Vieša sprendimo versija 

pateikta adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. 2015 m. lapkričio 13 d. 

Komisija pradėjo oficialų tyrimą dėl Prancūzijos visos šalies mastu taikomo pajėgumų mechanizmo (SA.39621) ir su dujų 

elektrine Bretanėje susijusio konkurso (SA.40454). Žr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm. Sprendimo 

dėl visos šalies mastu taikomo pajėgumų mechanizmo vieša versija (prancūzų kalba) pateikta adresu 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf , o sprendimo dėl konkurso, susijusio su 

dujų elektrine Bretanėje, vieša versija pateikta adresu 

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

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://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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1 pav. Valstybių narių atsakymų apžvalga 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Komisija taip pat su valstybėmis narėmis surengė tris seminarus, kuriuose sprendė su 

pajėgumų mechanizmais susijusius, pvz., pakankamumo vertinimo, struktūrinių elementų ir 

tarpvalstybinio dalyvavimo pajėgumų mechanizmuose, klausimus
10

. Surengta dvišalių 

susitikimų su Europos įstaigomis ir asociacijomis, tarp jų su Energetikos reguliavimo 

institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), Europos elektros energijos perdavimo 

sistemos operatorių tinklu (ENTSO-E), Tarptautine energetikos agentūra (TEA) ir elektros 

energijos gamintojų, vartotojų, saugyklų operatorių ir paklausos valdymo paslaugų teikėjų 

asociacijomis. Be to, Komisija taip pat rėmėsi viešais informacijos šaltiniais, taip pat su šia 

tema susijusia dalykine literatūra bei leidiniais. 

5. Pridėto tarnybų darbinio dokumento struktūra 

Pridėtame tarnybų darbiniame dokumente išsamiau aptariami atliekant tyrimą nustatyti faktai 

dėl valstybių narių dabartinės pajėgumų mechanizmų svarstymo, tvirtinimo ir taikymo 

praktikos. Remiantis šia informacija padaryta keletas preliminarių išvadų.  

Pirmuosiuose dviejuose tarnybų darbinio dokumento skyriuose apibrėžiama darbo apimtis ir 

apibūdinamos aplinkybės, kuriomis kilo pajėgumų mechanizmų klausimas. 2 skyriuje 

apžvelgiama Europos elektros energijos rinka, daugiausia vienuolikoje tyrime dalyvavusių 

valstybių narių. Jame paaiškinama, kodėl daugelis valstybių narių nuogąstauja dėl nuolatinio 

savo elektros energijos sistemų pajėgumo patenkinti paklausą bet kuriuo metu ir todėl taiko 

arba numato pradėti taikyti pajėgumų mechanizmus. Jame taip pat vertinamos investicijų į 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  
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http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
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gamybos pajėgumus paskatos ir aprašomas rinkos nepakankamumas bei reguliavimo spragos, 

veikiančios investavimo sprendimus elektros energijos rinkoje. Šiame skyriuje taip pat 

nurodyta keletas rinkos ir reguliavimo reformų, galinčių padėti pagerinti elektros energijos 

vidaus rinkos veikimą ir taip sumažinti ar panaikinti pajėgumų mechanizmų poreikį. 

Galiausiai jame pripažįstama, kad esama likutinio rinkos nepakankamumo ir reguliavimo 

spragų, galinčių išlikti ir ateityje. 

Tolesniuose skyriuose nagrinėjama, kaip šis likutinis rinkos nepakankamumas ir reguliavimo 

spragos gali būti panaikinti pajėgumų mechanizmais. 3 skyriuje pajėgumų mechanizmai 

suskirstyti pagal skirtingas rūšis ir remiantis ta klasifikacija pagal kategorijas suskirstyti į 

sektoriaus tyrimą įtraukti pajėgumų mechanizmai. 4 skyriuje paaiškinama, kaip valstybės 

narės vertina savo elektros energijos gamybos pakankamumą
11

 ir koks vaidmuo atliekant tą 

vertinimą tenka patikimumo standartams
12

. 5 skyriuje aptariami į tyrimą įtrauktų pajėgumų 

mechanizmų struktūriniai elementai, nagrinėjant tokius klausimus kaip antai: kas gali 

dalyvauti schemoje, kaip vykdoma atranka ir kokios schemos dalyvių teisės ir pareigos. 

Remiantis nustatytais faktais, 6 skyriuje pateikiamos preliminarios išvados dėl kiekvienos 

rūšies pajėgumų mechanizmų tinkamumo norint užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą 

ir tų mechanizmų poveikio rinkai. 

6.  Preliminarūs nustatyti faktai ir išvados 

6.1. Nuogąstavimų dėl elektros energijos gamybos pakankamumo aplinkybės 

Pajėgumų mechanizmai nėra naujas išradimas. 1990–2001 m. Anglijos ir Velso elektros 

energijos rinkoje išmoka už pajėgumus buvo įtraukta kaip atskiras elektros energijos kainos 

elementas. Airijoje, Italijoje ir Ispanijoje išmokos už pajėgumus elektros energijos 

gamintojams mokamos jau daug metų, o Švedijoje nuo 2003 m. užtikrinami strateginiai 

rezervai. Tačiau pastaraisiais metais išaugus susidomėjimui pajėgumų mechanizmais 

planuojama taikyti ir patvirtinama daug naujų schemų.  

Priežastys, dėl kurių valstybės narės vėl susidomėjo pajėgumų mechanizmais, susijusios su 

pokyčiais elektros energijos sektoriuje. Kaip nurodyta tarnybų darbinio dokumento 2 skyriuje, 

gamybos pajėgumai ES per pastaruosius metus augo. Šis augimas daugiausia susijęs su 

elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių padidėjimu. Elektros 

energijos paklausa tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo. Ji sumažėjo iš dalies dėl 2008 m. ES 

ekonomikos krizės ir iš dalies dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis sutaupytos 

energijos. 

                                                            
11 Elektros energijos gamybos pakankamumas – gamybos pajėgumo lygis, kuris laikomas tinkamu valstybės 

narės paklausai bet kokiu konkrečiu laikotarpiu patenkinti (nustatytas remiantis įprastu statistiniu rodikliu). 
12 Terminas „patikimumo standartas“ šiame sektoriaus tyrime reiškia priimtinu laikomą elektros energijos 

gamybos pakankamumo lygį, kuriuo remiantis gali būti vykdoma intervencija. 
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Padidėjus gamybos pajėgumams ir sumažėjus paklausai, padidėjo didžiausios paklausos ir 

gamybos pajėgumų atotrūkis, t. y. atsirado perteklinių pajėgumų. Todėl 2011 m. pradėjo 

mažėti didmeninės elektros energijos kainos. Pavyzdžiui, Vokietijoje šiuo metu numatomos 

šių metų didmeninės kainos yra mažiausios per pastaruosius 14 metų. 

Naujų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų einamosios išlaidos paprastai 

yra mažesnės nei tradicinių akmens anglių ir dujų elektrinių. Todėl tradicinės elektrinės 

elektros energiją gamina ne taip dažnai kaip anksčiau, ypač rinkose, kuriose gaminama daug 

atsinaujinančiosios energijos. Dėl atsinaujinančiųjų elektros energijos išteklių kintamumo 

atsiranda su kainų šuolių dažnumu susijusio netikrumo, o tai padeda susigrąžinti tradicinių 

technologijų investicines sąnaudas. 2 pav. parodyta atsinaujinančiosios energijos dalies 

rinkoje ir energijos gamybos iš iškastinio kuro sąsaja: kuo daugiau atsinaujinančiosios 

energijos, tuo mažiau valandų eksploatuojamos tradicinės elektrinės.  

2 pav. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių poveikis tradicinių elektrinių naudojimo 

koeficientui 

 
Šaltinis: Europos Komisija, remdamasi Eurostato duomenimis 

Nors dabar ES elektros energijos rinkose tiekimo saugumo lygis yra aukštas (be kita ko, 

palyginti su kitomis pasaulio šalimis), daugelis valstybių narių nuogąstauja, kad šie pokyčiai 

turės įtakos jų elektros energijos gamybos išteklių pakankamumui ateityje. Daugelį 

nepelningų elektrinių planuojama sustabdyti arba uždaryti. Pastaraisiais metais tai tapo 

aktualu visų pirma lanksčioms dujų elektrinėms, kurias eksploatuoti apskritai pasidarė 

brangiau, palyginti su mažiau lanksčiomis lignito arba akmens anglių elektrinėmis. Be to, kai 

kuriose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje ir Kroatijoje akmens 

anglių elektrinės yra senos ir daugelis jų, kaip numato minėtos valstybės narės, artimiausiais 

metais bus uždarytos. Didėjant elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių, kyla ekonominis pavojus daugelio įsitvirtinusių energetikos bendrovių, 
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eksploatuojančių iškastinį kurą deginančius gamybos įrenginius, verslo modeliui. Perėjimas 

prie atsinaujinančiosios energijos gamybos yra planuotas, bet jeigu dėl to užsidarys lanksčios 

elektrinės arba išnyks paskatos investuoti į tokias elektrines, kurių vis dar reikia energijos 

gamybai iš kintamos atsinaujinančiosios vėjo ir saulės energijos papildyti, gali kilti pavojus 

tiekimo saugumui.  

Be to, nauji atsinaujinančiosios energijos gamybos įrenginiai ir vartojimo centrai įsikūrę 

skirtingose vietose. Pavyzdžiui, Vokietijoje dauguma atsinaujinančiosios energijos 

pagaminama šiaurėje, o daug tradicinių ir branduolinių elektrinių, kurios gali būti uždarytos 

trumpuoju arba vidutiniu laikotarpiu, pastatyta pietuose, kur įsikūrę dideli paklausos centrai. 

Tinklo plėtra atsilieka ir neatitinka kintančių pasiūlos arba paklausos tendencijų. Dar svarbiau 

yra tai, kad elektros energijos kainos neteikia tinkamų paskatų derinti vietos pasiūlą ir 

paklausą, nes Vokietija, Austrija ir Liuksemburgas sudaro vieną prekybos zoną, o tai reiškia, 

kad elektros energijos kaina didmeninėje rinkoje yra tokia pati visoje šioje zonoje.   

Iš principo, didmeninės elektros energijos rinkos (tik energijos rinkos) turėtų būti pajėgios 

siųsti kainų signalus, būtinus reikiamoms investicijoms paskatinti, jeigu didmeninėmis 

kainomis suteikiama galimybė susigrąžinti fiksuotąsias išlaidas. Šiuo metu diskutuojama, ar 

tik energijos rinkos modelis yra pajėgus tai padaryti praktiškai, kadangi šiandienos elektros 

energijos rinkose esama nemažai netikrumo, taip pat keletas rinkos nepakankamumo 

problemų ir reguliavimo spragų, veikiančių didmeninės rinkos kainų signalus. Tai: žemos 

didžiausių kainų ribos (jos gali būti laikomos piktnaudžiavimo įtaka rinkoje prevencijos 

priemone, tačiau jomis taip pat gali būti varžomas elektros energijos kainų augimas ir jos gali 

neatspindėti pajėgumų trūkumo ir vartotojų vertinimu pagrįsto patikimumo), kainų signalus 

iškraipančios atsinaujinančiųjų energijos išteklių paramos schemos, nenuspėjami pajėgumų 

trūkumo laikotarpiai, plataus masto dalyvavimo galimybę užtikrinančių trumpalaikių rinkų 

trūkumas ir aktyvaus paklausos valdymo operatorių dalyvavimo trūkumas. 

Šiomis aplinkybėmis valstybės narės gali nuspręsti įgyvendinti pajėgumų mechanizmus, o ne 

šalinti rinkos modelio trūkumus. Labai svarbu, kad valstybės narės kiek galėdamos stengtųsi 

pagerinti savo rinkų veikimą ir pašalintų pagrindines priežastis, dėl kurių pirmiausia atsirado 

su pakankamumu susijusių nuogąstavimų. Tikėtina, kad valstybės narės turės užtikrinti 

tinkamus kainų signalus, visų pirma pajėgumų trūkumo laikotarpiu, nes kainos skatina valdyti 

paklausą, užtikrinti lanksčius gamybos pajėgumus, taip pat importuoti ir eksportuoti elektros 

energijos vidaus rinkoje. 

Tačiau esama tam tikro likutinio rinkos nepakankamumo ir reguliavimo spragų, kuriuos 

sunku pašalinti arba kuriems deramai ištaisyti prireiks laiko. Pavyzdžiui, kad vartotojai galėtų 

dalyvauti, jie turi turėti reikiamą įrangą (pvz., pažangiuosius skaitiklius), tikralaikę 

informaciją ir būti sudarę sutartis, kurios leistų reaguoti į kainų padidėjimą ir atitinkamai 

pritaikyti savo elektros energijos suvartojimą. Be to, neįmanoma labai greitai visoje Europoje 

sukurti likvidžių ir konkurencingų trumpalaikių rinkų, galinčių padėti užtikrinti tiekimo 



 

 

10 

 

 

saugumą. Galiausiai, tinklo apribojimams panaikinti būtinų perdavimo linijų tiesimas gali 

trukti kelerius metus. 

Dėl šių priežasčių daugelis valstybių narių jau pradėjo taikyti arba planuoja pradėti taikyti 

pajėgumų mechanizmus. Šie mechanizmai iš esmės keičia elektros energijos rinkas, nes 

gamintojams ir kitiems pajėgumų teikėjams mokama ne tik už pagamintą elektros energiją, 

bet ir už jų pajėgumų užtikrinimą. 

Pajėgumų mechanizmais gali būti sukurta keletas konkurencijos problemų. Visoje ES taikomų 

mechanizmų įvairovė gali paveikti tarpvalstybinę prekybą ir iškraipyti investavimo paskatas 

palankesnius pajėgumų mechanizmus taikančių šalių naudai. Siekiant nacionaliniu lygmeniu 

nustatytų elektros energijos gamybos pakankamumo tikslinių rodiklių gali būti įsigyta 

pernelyg daug pajėgumų, jeigu nebus įskaičiuojamas visas importas. Pajėgumų mechanizmais 

gali būti sustiprinta įtaka rinkoje, pavyzdžiui, jeigu jais neleidžiama naujiems arba 

alternatyviems teikėjams įeiti į rinką. Prastai sukurtais ir nekonkurencingais pajėgumų 

mechanizmais taip pat gali būti pajėgumų teikėjams (dažnai rinkos senbuviams) suteikta per 

didelė kompensacija. Visos šios problemos gali pakenkti energijos vidaus rinkos veikimui; dėl 

jų taip pat gali padidėti energijos kainos vartotojams. 

6.2. Pajėgumų mechanizmai vienuolikoje valstybių narių 

Tyrime dalyvaujančios valstybės narės taiko labai įvairius pajėgumų mechanizmus. Prie šios 

tarpinės ataskaitos pridėtame tarnybų darbiniame dokumente jie suskirstyti į šešias rūšis: i) 

konkursai dėl naujų pajėgumų, ii) strateginiai rezervai, iii) tikslinės išmokos už pajėgumus, 

iv) centralizuoto pirkimo modeliai, v) decentralizuoti įpareigojimai ir vi) visos rinkos masto 

išmokos už pajėgumus13.
 
Šių rūšių pajėgumų mechanizmus galima suskirstyti į dvi plačias 

kategorijas: tikslinius mechanizmus, kuriais numatomos išmokos atrinktų kategorijų 

pajėgumų teikėjams, ir visos rinkos masto mechanizmus, kuriuose iš principo gali dalyvauti 

visų kategorijų pajėgumų teikėjai. Šių dviejų kategorijų mechanizmus galima suskirstyti į 

kiekiu pagrįstus mechanizmus ir kaina pagrįstus mechanizmus.  

                                                            
13 Klasifikacija išsamiau paaiškinta tarnybų darbinio dokumento 3.1 skyriuje. 
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3 pav. Pajėgumų mechanizmų klasifikacija 

 
Šaltinis: Europos Komisija 

Atliekant tyrimą iš viso nustatyti 28 taikomi arba planuojami taikyti pajėgumų mechanizmai 

11 valstybių narių (žr. 1 lentelę). Dažniausiai pasitaikanti pajėgumų mechanizmo forma – 

strateginiai rezervai. Strateginiai rezervai – tai elektrinės ir kiti pajėgumai, nedalyvaujantys 

didmeninėje rinkoje, o eksploatuojami tik kritiniais atvejais tinklo operatoriaus nurodymu.  

Į šią apibrėžtį taip pat įeina vadinamosios tiekimo pertraukiamumo schemos, pagal kurias 

tinklo operatorius gali pareikalauti pramoninių klientų sumažinti savo paklausą pajėgumų 

trūkumo atvejais, nes tokiomis schemomis taip pat užtikrinami tik tinklo operatoriaus 

prašymu naudotini pajėgumai. Strateginių rezervų esama aštuoniose valstybėse narėse, o 

Vokietijoje ir Lenkijoje tiekimo pertraukiamumo schemos taikomos kartu su kitų formų 

strateginiais rezervais. Ispanijoje šiuo metu taikoma daugiausia pajėgumų mechanizmų 

(keturi). 

Tiksliniai Visos rinkos masto

Pagrįsti kiekiu Pagrįsti kaina

1: Konkursas dėl

naujų pajėgumų

2: Rezervai 4: 

Centralizuotas 

pirkimas
5: 

Decentralizuotas 

įpareigojimas

6: Visos rinkos 

masto išmoka už 

pajėgumus

Pagrįsti kiekiu Pagrįsti kaina

3: Tikslinė 

išmoka už 

pajėgumus
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1 lentelė. Į sektoriaus tyrimą įtraukti pajėgumų mechanizmai 

 
Šaltinis: Europos Komisija, remdamasi atsakymais į sektoriaus tyrimo klausimus 

6.3. Pakankamumo vertinimas ir patikimumo standartai 

Atliekant sektoriaus tyrimą paaiškėjo, kad didžioji dauguma valdžios institucijų mano esant 

tikėtina, kad ateityje kils patikimumo problemų, nors dabar tokių problemų pasitaiko itin retai. 

Kad nustatytų, ar dėl šių nuogąstavimų būtina pradėti taikyti pajėgumų mechanizmus, 

valstybės narės visų pirma turi atlikti pakankamumo vertinimą. Tyrimas rodo, kad tokie 

valstybių narių atliekami vertinimai yra vis sudėtingesni. Tačiau skirtingų valstybių narių 

taikomą vertinimo metodiką sunku palyginti. Taikomi labai skirtingi metodai, pavyzdžiui, 

nagrinėjant klausimą, ar atsižvelgti į kitų šalių gamybą, taip pat scenarijus ir pagrindines 

prielaidas.  Todėl dauguma mechanizmų yra vis labiau nukreipiami į nacionalinius prioritetus 

ir nėra bendro požiūrio į pakankamumą, o tai rodo, kad galbūt reikia imtis (bendrų) ES arba 

regioninio masto veiksmų.  

Siekdamos nustatyti norimą tiekimo saugumo lygį, valstybės narės gali nustatyti patikimumo 

standartus, kuriuos taikydamos jos gali suderinti patikimumo teikiamą naudą ir to patikimumo 

užtikrinimo kainą. Tačiau atliekant tyrimą nustatyta, kad taikoma labai skirtinga patikimumo 

standartų nustatymo praktika. Ne visos valstybės narės nustato patikimumo standartus, o be jų 

nėra jokio objektyvaus kriterijaus, pagal kurį būtų galima nustatyti, ar reikia taikyti pajėgumų 

mechanizmą. Be to, preliminarios išvados rodo, kad net ir tais atvejais, kai patikimumo 

standartas nustatytas, jis retai yra pagrįstas faktiniu vartotojų sutikimu toleruoti elektros 

energijos pertrūkius (prarastos apkrovos vertė). Įrodymų, kad pajėgumų mechanizmus 

taikančios valstybės narės tinkamai susieja reikiamų pajėgumų kiekį su jų patikimumo 

standarte nustatytu pageidaujamu patikimumo lygmeniu, taip pat yra labai mažai. 

Konkursas dėl naujų pajėgumų Strateginiai rezervai Tikslinė išmoka už pajėgumus 

Belgija ** Belgija Italija

Prancūzija Danija ** Lenkija

Airija ** Vokietija *** Portugalija ***

Lenkija Ispanija ***

Švedija

Vokietija (tiekimo pertraukiamumo schema)

Airija (tiekimo pertraukiamumo schema)

Italija (tiekimo pertraukiamumo schema) *** 

Lenkija (tiekimo pertraukiamumo schema)

Portugalija (tiekimo pertraukiamumo schema)

Ispanija (tiekimo pertraukiamumo schema)

Centralizuotas pirkimas Decentralizuotas įpareigojimas Visos rinkos masto išmoka už pajėgumus 
Airija * Prancūzija * Airija

Italija *

* Planuojamas taikyti mechanizmas (arba įgyvendinamas)

** Ankstesnis mechanizmas (arba niekada neįgyvendintas)

*** Keletas tos pačios rūšies pajėgumų mechanizmų
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Kadangi nėra bendrų elektros energijos gamybos pakankamumo ir patikimumo standartų 

nustatymo metodų, sunku įvertinti, ar taikomi ir planuojami taikyti pajėgumų mechanizmai 

yra būtini; taip pat apsunkinamas tarpvalstybinis koordinavimas, nes valstybės narės skirtingai 

vertina pačią problemą. Taigi, sunku įvertinti ir jungčių statymo nustatytam pajėgumų 

poreikiui patenkinti galimybę. Be to, ne visada tinkamai atsižvelgiama į atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir paklausos valdymo indėlį užtikrinant sistemos tinkamumą. 

Todėl yra svarių priežasčių suderinti elektros energijos gamybos pakankamumo ir 

patikimumo standartų nustatymo metodus. Tikėtina, kad šis uždavinys bus labai svarbi 

Komisijos pateiksimos rinkos modelio iniciatyvos dalis
14

. Regionų ir visos ES mastu 

taikomos metodikos vis labiau tobulėja ir darosi patikimesnės, todėl jomis reikėtų vis daugiau 

remtis vertinant pajėgumų mechanizmų taikymo poreikį, visų pirma pagal ES valstybės 

pagalbos taisykles. 

6.4. Pajėgumų mechanizmų struktūriniai elementai 

Valstybės narės, įvertinusios savo elektros energijos gamybos pakankamumą ir padariusios 

išvadą, kad būtina paremti gamybos pajėgumus, turi nemažai pasirinkimo galimybių sukurti 

tinkamą nustatytai problemai spręsti skirtą pajėgumų mechanizmą. Tarnybų darbiniame 

dokumente pateikiamos svarbiausios trijų kategorijų struktūrinės pasirinkimo galimybės: 

a) tinkamumas. Kas gali dalyvauti pajėgumų mechanizme? Ar mechanizme gali dalyvauti 

įvairių rūšių pajėgumų teikėjai, naujų pajėgumų teikėjai, paklausos valdymo operatoriai, 

elektros energijos saugyklų operatoriai ir (arba) pajėgumų teikėjai iš kitų valstybių narių? 

b) paskirstymas. Kaip atliekama remtinų pajėgumų teikėjų atranka ir kaip nustatomas 

kompensacijos už pajėgumus dydis? 

c) pajėgumų produkto struktūra. Kokie reikalavimai turi būti nustatyti pagal mechanizmą 

remiamiems pajėgumų teikėjams ir kokios jiems nustatytų įpareigojimų nevykdymo 

pasekmės? 

6.4.1. Tinkamumas 

Kad būtų užtikrinta optimali pajėgumų teikėjų atranka, kuria siekiama spręsti nustatytą 

tiekimo saugumo problemą, svarbu parengti tinkamus tinkamumo kriterijus. Tačiau 

preliminarūs nustatyti faktai rodo, kad daugumoje taikomų pajėgumų mechanizmų gali 

dalyvauti tik ribotas pajėgumų teikėjų skaičius. Kai kuriais atvejais tam tikriems pajėgumų 

teikėjams dalyvauti aiškiai neleidžiama arba galimybė dalyvauti aiškiai suteikiama tik tam 

tikriems teikėjams. Kitais atvejais valstybės narės nustato tokį patį poveikį turinčius 

                                                            
14 COM(2015) 340. 
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reikalavimus, taip netiesiogiai apribodamos tinkamumo kriterijus atitinkančių pajėgumų 

teikėjų rūšį arba skaičių. Tokie reikalavimai – tai, pvz., dydžio reikalavimai, aplinkosaugos 

standartai, su techninėmis charakteristikomis susiję reikalavimai, parengties reikalavimai 

(apkrovos sumažinimas), mechanizmu nustatytas pasirengimo laikotarpis, t. y. laikotarpis tarp 

pajėgumų sutarties skyrimo ir pajėgumų užtikrinimo įpareigojimo galiojimo pradžios, ir 

pajėgumų teikėjams siūloma sutarties galiojimo trukmė. Daugelio pajėgumų mechanizmų 

atveju pasirengimo laikotarpis yra trumpesnis nei vieneri metai – per tokį trumpą laiką 

pajėgumų teikėjams sunku parengti pajėgumų pasiūlymus, kuriems reikalingas ilgesnis 

planavimo ir įgyvendinimo laikotarpis, visų pirma pasiūlymus dėl naujų elektrinių statybos. 

Todėl nustatant trumpą pasirengimo laikotarpį netiesiogiai panaikinama dalyvavimo galimybė 

naujiems gamybos pajėgumų teikėjams ir, kiek mažiau, naujiems paklausos valdymo 

operatoriams. 

Atliekant tyrimą įvertintos įvairių rūšių gamybos technologijų, paklausos valdymo operatorių, 

saugyklų operatorių ir naujų bei esamų pajėgumų tinkamumo sąlygos. Taip pat tirti vietos 

tinkamumo reikalavimai. Į didžiąją daugumą taikomų ir planuojamų taikyti pajėgumų 

mechanizmų neįtrauktos tam tikros elektros energijos gamybos technologijos. Nors beveik 

visos valstybės narės remia paklausos valdymą kokių nors formų kompensacijomis už 

pajėgumus, paklausos valdymo operatoriai ne visada konkuruoja vienodomis sąlygomis su 

kitais pajėgumų teikėjais.  

Kiek tai susiję su naujų ir esamų pajėgumų įtraukimu, atliekant sektoriaus tyrimą paaiškėjo, 

kad valstybės narės dažnai dėmesį sutelkia tik į vieną iš dviejų tikslų – arba pritraukti naujų 

pajėgumų, arba išsaugoti esamus pajėgumus, – o ne į abu. Į tyrimą įtraukti pajėgumų 

mechanizmai iš esmės taikomi bet kokioje valstybės narės vietoje įrengtiems pajėgumams, 

nors saloms dažnai taikomos atskiros taisyklės.  

Atliekant sektoriaus tyrimą paaiškėjo, kad tuo atveju, kai taikomi atrankieji mechanizmai, 

siekiant kompensuoti į tokius mechanizmus neįtrauktų pajėgumų išteklius gali būti kuriami 

papildomi mechanizmai. Geras tokio „sniego gniūžtės“ efekto pavyzdys – nedarnus išmokų 

už pajėgumus mechanizmų taikymas Ispanijoje. 1997 m. Ispanijos elektrinės pradėjo gauti 

tikslines kompensacijas už pajėgumus. Tačiau to nepakako elektros energijos gamybos 

pakankamumo problemoms išspręsti, todėl nuo 2007 m. šią schemą papildė tiekimo 

pertraukiamumo schema, o 2010 m. – vietos išteklių (akmens anglių) energijos lengvatinio 

skirstymo schema. 

Atliekant tyrimą taip pat paaiškėjo, kad taikant pernelyg atrankius pajėgumų mechanizmus jų 

dalyviams gali būti teikiamos per didelės kompensacijos, nes paskirstymo procedūroje 

dalyvaujant ribotam dalyvių skaičiui konkurencinis spaudimas yra silpnesnis. Todėl pajėgumų 

teikėjai turi paskatų siūlyti didesnes kainas, nei jiems iš tikrųjų reikia pajėgumų užtikrinimo 

paslaugai teikti. Tai matyti iš Jungtinės Karalystės pajėgumų aukciono rezultatų: jeigu 
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aukcione nebūtų galėję dalyvauti kurios nors rūšies tinkamumo kriterijus atitinkantys 

pajėgumų teikėjai, pajėgumų kaina būtų didesnė. 

Atliekant sektoriaus tyrimą taip pat paaiškėjo, kad vis dažniau renkamasi mechanizmus, 

kuriuose gali dalyvauti įvairesni pajėgumų teikėjai. Pavyzdžiui, 2014 m. Jungtinė Karalystė 

pradėjo taikyti Didžiosios Britanijos visos rinkos masto centralizuoto pirkimo mechanizmą, o 

2015 m. Prancūzija pasiūlė visos rinkos masto decentralizuotą pajėgumų mechanizmą. Kai 

dalyvauja įvairūs pajėgumų teikėjai, labiau tikėtina, kad bus išvengta per didelių 

kompensacijų ir užkirstas kelias įvairių pajėgumų teikėjų tarpusavio konkurencijos valstybėje 

narėje ir tarpvalstybinės prekybos iškraipymams.  

6.4.2. Tarpvalstybinis dalyvavimas pajėgumų mechanizmuose 

Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad nors kai kurios šalys įskaičiuoja importo iš kitų šalių indėlį 

užtikrinant tiekimo saugumą kritiniais atvejais, tik kelios iš tyrime dalyvavusių vienuolikos 

valstybių narių leidžia kitų valstybių narių pajėgumų (užsienio pajėgumų) teikėjams dalyvauti 

savo pajėgumų mechanizmuose. Vis dėlto, padėtis keičiasi ir vis daugiau valstybių narių 

siekia, kad toks dalyvavimas būtų leidžiamas. Pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė į 2015 m. 

pajėgumų aukcioną įtraukė jungtis (tarpvalstybines perdavimo linijas), o Prancūzija ir Airija 

rengia planus leisti tarpvalstybinį dalyvavimą savo mechanizmuose. Tarpvalstybinio 

dalyvavimo įtraukimas taip pat atitinka energetikos sąjungos tikslą užtikrinti visapusiškai 

veikiančią bei tarpusavyje sujungtą energijos rinką. 

Valdant pajėgumų mechanizmus labai svarbu įskaičiuoti importą, nes taip užtikrinama, kad 

nebūtų įsigyta pernelyg daug brangiai kainuojančių pajėgumų, o taip ir atsitiktų, jeigu 

kiekviena valstybė narė, siekdama pati apsirūpinti elektros energija, taikytų pajėgumų 

mechanizmą. Leidžiant užsienio pajėgumų teikėjams dalyvauti pajėgumų mechanizmuose taip 

pat panaikinami palankesnius pajėgumų mechanizmus taikančioms šalims ir rinkos 

senbuviams naudingi investavimo paskatų iškraipymai. Taip pat sukuriama paskatų toliau 

investuoti į jungtis. 

Įtraukti užsienio pajėgumus į pajėgumų mechanizmą yra techniškai sudėtinga. 2015 m. 

birželio mėn. valstybių narių darbo grupė susitiko aptarti tarpvalstybinio dalyvavimo 

pajėgumų mechanizmuose klausimą. Šios darbo grupės rezultatai, kaip informacinis 

dokumentas, skirtas diskusijoms šia tema paskatinti, pateikti tarnybų darbinio dokumento, 

pridėto prie sektoriaus tyrimo ataskaitos, 2 priede. Tame priede pateikta informacija nėra 

oficiali Komisijos pozicija ir šio sektoriaus tyrimo rezultatas, tačiau viešų konsultacijų 

respondentai kviečiami pateikti savo pastabas dėl jos turinio 

6.4.3. Paskirstymo procedūra 

Jeigu paskirstymo procedūra yra tinkamai parengta, juo iš tinkamumo kriterijus atitinkančių 

pajėgumų teikėjų atrenkami ekonomiškai efektyviausi ir nustatoma kaina, užtikrinanti, kad 
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nebūtų suteikta per didelė kompensacija. Atliekant tyrimą nustatyta, kad taikoma įvairių 

paskirstymo būdų. Svarbiausia atskirti paskirstymą administracine ir konkurso tvarka. Taikant 

paskirstymo administracine tvarka procedūrą visi tinkamumo kriterijus atitinkantys teikėjai 

atrenkami be konkurencijos ir kompensacija už pajėgumus iš anksto nustatoma valstybių 

narių valdžios institucijų arba valstybės narės ir pajėgumų teikėjo dvišaliu susitarimu. O 

taikant paskirstymo konkurso tvarka procedūrą tinkamumo kriterijus atitinkantys pajėgumų 

teikėjai dalyvauja konkurse ir kompensaciją už pajėgumus nulemia procedūros rezultatai. 11-

oje tyrime dalyvaujančių valstybių narių administracinė ir konkurso procedūros pasirenkamos 

vienodai dažnai, tačiau pastaraisiais metais pradėtų taikyti mechanizmų atveju dažniau 

pasirinkta konkurso procedūra. Jungtinė Karalystė  pajėgumų aukcionus rengia nuo 2014 m. 

Prancūzija kuria pajėgumų sertifikatų prekybos rinką. Airija ir Italija vis rečiau renkasi 

paskirstymo administracine tvarka procedūrą ir ketina skirstyti pajėgumų produktus 

aukcionuose. 

Atliekant sektoriaus tyrimą įrodyta, kad taikant paskirstymo administracine tvarka procedūrą 

tikroji pajėgumų vertė veikiausiai nebus atskleista, todėl vargu, ar tokia procedūra bus 

ekonomiškai efektyvi. Pavyzdžiui, Ispanijoje pradėjus rengti konkurencinius aukcionus 

tiekimo pertraukiamumo paslaugos kaina sumažėjo beveik perpus. Taikant paskirstymo 

konkurso tvarka procedūrą iš principo geriau atsiskleidžia tikroji pajėgumų vertė, tačiau 

patirtis rodo, kad tik tada, kai paskirstymo procedūros modeliu ir rinkos struktūra sudaromos 

sąlygos realiai konkurencijai. Mažai tikėtina, kad paskirstymo procedūra, neatskleidžianti 

tikrosios pajėgumų vertės, teiktų tinkamas investavimo paskatas. Jeigu kompensacija už 

pajėgumus yra per didelė, pajėgumų mechanizmu rinkoje išlaikomi nereikalingi pajėgumai 

arba netgi perteklinių pajėgumų atveju sukuriami nauji pajėgumai. Kita vertus, jeigu 

kompensacija yra per maža, veikiančios elektrinės pasitrauks iš rinkos arba nebus 

investuojama į naujus pajėgumus. 

Pagal pajėgumų mechanizmą taikomos paskirstymo procedūros modelis taip pat gali paveikti 

konkurenciją elektros energijos rinkoje. Pavyzdžiui, atliekant tyrimą nustatyta, kad 

koncentruotose rinkose decentralizuoti pajėgumų mechanizmai (t. y., kai atskiri tiekėjai turi 

įvertinti ir įsigyti reikiamus pajėgumus), kaip antai Prancūzijoje kuriamas mechanizmas, gali 

tapti kliūtimi patekti į rinką. Taip atsitinka dėl to, kad nauji rinkos dalyviai negali taip tiksliai 

įvertinti savo būsimų pajėgumų poreikių kaip didelę it stabilią klientų bazę turinčios 

bendrovės. 

6.4.4. Pajėgumų produktas 

Visais pajėgumų mechanizmais nustatomi tam tikri įpareigojimai, kuriuos pajėgumų teikėjai 

turi įvykdyti, kad gautų kompensaciją. Šie įpareigojimai apima tiek palyginti elementarų 

įpareigojimą pastatyti ir eksploatuoti elektrinę, tiek su tinklo operatoriaus nurodymu vykdymu 

susijusius įpareigojimus (pvz., įjungti įrenginius ir gaminti elektros energiją), tiek 
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sudėtingesnius įpareigojimus (pvz., su patikimumu susiję pasirinkimo sandoriai, kuriais 

reikalaujama grąžinti sumokėtas lėšas, jeigu referencinė kaina viršija vykdymo kainą). 

Į klausimą, kas bus, jeigu pajėgumų teikėjas neįvykdys įpareigojimų (dėl sankcijų), taip pat 

atsakoma labai įvairiai. Kai kuriais mechanizmais pajėgumų teikėjams paprasčiausiai 

sustabdomi būsimi mokėjimai, tačiau dauguma mechanizmų reikalaujama grąžinti gautas 

išmokas ir dar sumokėti baudą. 

Atliekant tyrimą nustatyta, kad tais atvejais, kai įpareigojimai yra riboti, o sankcijos už jų 

nevykdymą nedidelės, elektrinės neturi pakankamai paskatų būti patikimos. Atliekant tyrimą 

taip pat nustatyta, kad pajėgumų mechanizmu nustatyta veiksminga sankcijų tvarka gali daryti 

nepageidaujamą poveikį rinkos veikimui. Politikos formuotojai gali vadovautis pajėgumų 

mechanizmu nustatytomis sankcijomis, o ne elektros energijos kainomis pajėgumų trūkumo 

atvejais. Ir sankcijos, ir elektros energijos kainos pajėgumų trūkumo atvejais teikia gamybos 

arba paklausos mažinimo paskatas. Tačiau tik elektros energijos kainos, bet ne pajėgumų 

mechanizmu nustatytos sankcijos skatina importą vidaus rinkoje. Todėl valstybės narės turėtų 

stengtis užtikrinti, kad elektros energijos kainų signalai nebūtų pakeisti pajėgumų 

mechanizmais. 

Taip pat nustatyta, kad mechanizmais, į kuriuos įtrauktas paklausos valdymas, paklausos 

valdymo operatoriams paprastai nustatomi kitokie įpareigojimai nei elektros energijos 

gamintojams. Norint sudaryti sąlygas plėtoti paklausos valdymą, skirtingų įpareigojimų ir 

sankcijų taikymas elektros energijos gamintojams ir paklausos valdymo operatoriams gali būti 

pateisinamas (bent jau trumpuoju laikotarpiu). 

6.5. Preliminarios įvairių rūšių pajėgumų mechanizmų vertinimo išvados 

Remdamasi minėtais nustatytais faktais, Komisija daro tokias preliminarias išvadas dėl to, ar 

pajėgumų mechanizmai gali užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir kaip pajėgumų 

mechanizmai veikia ES energijos vidaus rinkos veikimą. 

 Suderinti ir skaidresni elektros energijos gamybos pakankamumo lygio ir patikimumo 

standartų nustatymo metodai padėtų objektyviau įvertinti skirtingų lygių intervencijos 

poreikį ir pagerinti tarpvalstybinį palyginamumą.  

 

 Šešių skirtingų rūšių pajėgumų mechanizmai (žr. pirmiau pateiktą klasifikaciją) nėra 

vienodai tinkami pajėgumų problemoms spręsti. Optimalus pasirinkimas priklauso nuo 

spręstinos elektros energijos gamybos pakankamumo problemos pobūdžio (visos rinkos 

masto ar vietinė, ilgalaikė ar laikina) ir valstybės narės elektros energijos rinkos struktūros 

(koncentracijos lygio). 
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 Dviejų rūšių pajėgumų mechanizmais iš šešių (t. y. kaina pagrįsti mechanizmai, pagal 

kuriuos teikiamos visos rinkos masto arba tikslinės išmokos už pajėgumus) pajėgumų 

teikėjams gali būti suteikta per didelė kompensacija, nes tie mechanizmai grindžiami 

kainų nustatymu administracine tvarka, o ne paskirstymo konkurso tvarka procedūromis. 

 

 Likusių keturių rūšių pajėgumų mechanizmų, kuriais gali būti sprendžiamos konkrečios 

elektros energijos gamybos pakankamumo problemos, atveju kompensacijos permokos 

rizika yra mažesnė. Kuris modelis tinkamiausiais, priklauso nuo konkrečios spręstinos 

pakankamumo problemos: 

 

 Konkursai dėl naujų pajėgumų ir strateginių rezervų gali būti tinkama priemonė 

pereinamojo laikotarpio pajėgumų problemai spręsti. Konkursu suteikiama galimybė 

vykdyti naujas investicijas, o strateginių rezervų mechanizmai paprastai taikomi tam, 

kad neužsidarytų veikiančios elektrinės. Nė vienu iš šių dviejų modelių 

nepanaikinamos svarbiausios rinkos nepakankamumo problemos, tačiau abiem jais 

gali būti sumažintas pajėgumų trūkumas, kol bus įvykdytos rinkos reformos, kad 

elektros energijos rinka galėtų teikti pakankamai paskatų investuoti, arba kol bus 

priimtas tinkamesnis ilgesnio laikotarpio pajėgumų mechanizmas. Todėl šie modeliai 

turėtų būti taikomi tik turint patikimą ateities planą. 

 

 Centralizuoto pirkimo mechanizmai ir decentralizuoti įpareigojimų mechanizmai 

galėtų būti tinkama priemonė ilgesnio laikotarpio ir bendresnėms pakankamumo 

problemoms spręsti, priklausomai nuo konkurencijos pagrindinėje rinkoje. Šių dviejų 

rūšių pajėgumų mechanizmais lengviau pritraukti naujų pajėgumų ir sudaryti sąlygas 

gamintojams ir paklausos valdymo operatoriams tiesiogiai tarpusavyje konkuruoti – 

taip paaštrėja konkurencija dėl kompensacijos už pajėgumus ir atsiskleidžia tikroji 

pajėgumų ekonominė vertė. 

 

 Visais atvejais pajėgumų mechanizmai turi būti kuriami apdairiai, daug dėmesio skiriant 

skaidrioms ir atviroms dalyvavimo taisyklėms ir elektros energijos rinkos veikimui 

nekenkiančiam pajėgumų produktui. Visų pirma, elektros energijos kainos ir toliau turėtų 

parodyti pajėgumų trūkumą, kad elektros energija tinkamu laiku būtų importuota iš kitų 

valstybių narių.   

Šiose preliminariose išvadose daugiausia dėmesio skiriama klausimui, ar įvairiais pajėgumų 

mechanizmais galima išspręsti elektros energijos tiekimo saugumo problemas ekonomiškai 

efektyviausiu ir kuo mažiau rinką iškraipančiu būdu. Tačiau pajėgumų mechanizmai gali 

turėti įtakos elektros energijos gamybai iš skirtingų išteklių ir todėl turėti sąsają su politikos 

priemonėmis, kuriomis siekiama skatinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. Kaip 
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pripažinta Energetikos ir aplinkos apsaugos pagalbos gairėse
15

, rengiant pajėgumų 

mechanizmus turėtų būtų atsižvelgiama į šį poveikį siekiant prisidėti prie bendros ES 

energetikos politikos elektros energijos rinkose darnos.  

Komisija kviečia vykstant viešoms konsultacijoms teikti pastabas dėl šių preliminarių išvadų. 

Tvirtesnes išvadas Komisija pateiks galutinėje ataskaitoje, kuri padės valstybėms narėms ir 

rinkos dalyviams geriau suprasti, kaip ji taikys ES valstybės pagalbos taisykles, vertindama 

pajėgumų mechanizmus ateityje. 

7. Tolesni veiksmai 

Šia tarpine ataskaita ir prie jos pridėtu tarnybų darbiniu dokumentu Komisijos teikia 

preliminarius faktus ir išvadas, nustatytas atliekant sektoriaus tyrimą dėl pajėgumų 

mechanizmų, sektoriaus ir valstybių narių konsultacijoms. Ji artimiausiais mėnesiais aktyviai 

bendradarbiaus su suinteresuotaisiais subjektais, siekdama iki metų pabaigos parengti galutinę 

ataskaitą. Komisija naudos galutinę ataskaitą vertindama pajėgumų mechanizmus, apie 

kuriuos pranešama pagal valstybės pagalbos taisykles, ir rengdama teisės aktų dėl 

persvarstyto elektros energijos rinkos modelio pasiūlymus. 

                                                            
15 AEPG 233 punkto e papunktyje nurodyta: „priemone [...] turėtų būti teikiama pirmenybė mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas naudojantiems gamintojams lygiaverčių techninių ir ekonominių parametrų 

atveju“, o 220 punkte nurodyta: „[p]agalba elektros energijos gamybos pakankamumui užtikrinti gali trukdyti 

siekti tikslo laipsniškai nutraukti aplinkosaugos požiūriu žalingas subsidijas, be kita ko, iškastiniam kurui. Todėl 

valstybės narės visų pirma turėtų svarstyti alternatyvius būdus užtikrinti elektros energijos gamybos 

pakankamumą, kurie neturi neigiamo poveikio tikslui laipsniškai nutraukti aplinkosaugos ar ekonomikos 

požiūriu žalingas subsidijas, pvz., supaprastinti paklausos valdymą ir didinti jungčių pajėgumus.“ 
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