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KOMISIJAS ZIŅOJUMS 

 

Nozares apsekojuma par jaudas mehānismiem starpposma ziņojums 

 

1. Ievads 

2015. gada 29. aprīlī Komisija uzsāka nozares apsekojumu par finansiālo atbalstu, ko ES 

dalībvalstis sniedz elektroenerģijas ražotājiem un patērētājiem, lai nodrošinātu energoapgādes 

drošību (jaudas mehānismi). Tai ir bažas, ka jaudas mehānismi var radīt nepamatotas 

priekšrocības konkrētiem ražotājiem vai tehnoloģijām un ka tie var radīt šķēršļus pārrobežu 

elektroenerģijas tirdzniecībā
1
. 

Lai pārbaudītu šīs bažas, Komisija pēdējā gada laikā ir apkopojusi lielu informācijas 

daudzumu par esošajiem un plānotajiem jaudas mehānismiem 11 dalībvalstīs. Tā ir veikusi 

pārbaudi, kāpēc dalībvalstis izveido jaudas mehānismus, kā šie mehānismi ir izstrādāti un kā 

tie ietekmē konkurenci un tirdzniecību iekšējā elektroenerģijas tirgū. 

Komisija izmantos apsekojuma ietvaros apkopoto informāciju, novērtējot, vai jaudas 

mehānismi atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu
2
. 

Apsekojums tiks ņemts vērā Komisijas Enerģētikas savienības stratēģijā, jo īpaši atbalstot 

tiesību akta priekšlikuma izstrādi par jaunu elektroenerģijas tirgus modeli ES. Eiropadome 

2016. gada 18. martā atgādināja par pilnībā funkcionējoša un savienota enerģētikas tirgus 

nozīmi
3
. Nozares apsekojumā gūtās atziņas tiks ņemtas vērā, izstrādājot vairāk uz reģionālo 

līmeni vērstus risinājumus, jo izmantotie jaudas mehānismi arvien vairāk būs jāizstrādā tā, lai 

padarītu iespējamu pārrobežu dalību. 

Šajā starpposma ziņojumā un pievienotajā Komisijas dienestu darba dokumentā ir 

izklāstīti Komisijas sākotnējie konstatējumi un provizoriskie secinājumi, kas izriet no šā 

apsekojuma. 

Komisija aicina ES dalībvalstis, elektroenerģijas nozares ieinteresētās personas un 

iedzīvotājus iesniegt piezīmes par starpposma ziņojumu un pievienoto Komisijas dienestu 

darba dokumentu nākamo 12 nedēļu laikā. 

Komisija publicēs nozares apsekojuma galīgo ziņojumu vēlāk šajā gadā. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_en.htm 
2 Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.–2020. gadam (“VEAP”) (OV C 200, 28.6.2014., 

1. lpp.). 
3 Eiropadomes 2016. gada 17.–18. marta secinājumi, http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2016/03/18-

european-council-conclusions/. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/


 

 

3 

 

2. Komisijas politika elektroenerģijas tirgus modeļa jomā 

Eiropas elektroenerģijas nozare piedzīvo vēl nepieredzētu izmaiņu periodu. Liberalizācijas un 

dekarbonizācijas politika ir būtiski mainījusi elektroenerģijas ražošanu, tirdzniecību un 

patērēšanu Eiropas Savienībā. Ir strauji audzis atjaunojamo energoresursu īpatsvars. Pašlaik 

26 % no ES elektroenerģijas tiek iegūti no atjaunojamiem energoresursiem un 10 % no kopējā 

elektroenerģijas apjoma — no nepastāvīgiem avotiem, piemēram, vēja un saules enerģijas
4
. 

Atjaunojamo energoresursu plašā izmantošana apvienojumā ar fosilā kurināmā vispārējā 

pieprasījuma un izmaksu samazināšanos ir izraisījusi tradicionālo enerģijas ražotāju 

rentabilitātes kritumu un vājinājusi stimulus uzturēt esošās spēkstacijas un ieguldīt jaunās. 

Daudzās dalībvalstīs šīs tendences izraisījušas pieaugošas bažas par energoapgādes drošību. 

Dalībvalstīm ir bažas, ka elektroenerģijas tirgus nedos nepieciešamos ieguldījumu signālus, 

lai nodrošinātu tādu elektroenerģijas ražošanas resursu sadalījumu, kas vienmēr varētu 

apmierināt pieprasījumu. 

Dažas dalībvalstis ir reaģējušas, īstenojot pasākumus, kuri paredzēti, lai atbalstītu 

ieguldījumus papildu jaudas izveidē, kuru tās uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu 

pieņemamu energoapgādes drošības līmeni. Šo jaudas mehānismu ietvaros esošās un/vai 

jaunās enerģijas ražošanas jaudas nodrošinātāji saņem maksājumus par tās nodrošināšanu. 

Ieviešot jaudas mehānismus priekšlaicīgi, ja nav precīzi noteikta problēma vai ieviešana 

notiek nekoordinēti un nav ņemti vērā pārrobežu resursi, pastāv risks, ka tie var izkropļot 

pārrobežu elektroenerģijas tirdzniecību un konkurenci. Piemēram, tie var atbalstīt jaunus 

ieguldījumus tikai noteiktos enerģijas ražošanas veidos vai izslēgt pieprasījuma reakciju. Tie 

var arī veicināt ieguldījumus valstu robežās gadījumos, kad efektīvāks risinājums būtu uzlabot 

starpsavienojumus un nepieciešamības gadījumā importēt elektroenerģiju. 

Komisija ir paudusi savas bažas par energoapgādes drošību Enerģētikas savienības ietvaros
5
, 

un ir paziņojusi par plāniem ierosināt tiesību aktus par elektroenerģijas tirgus modeli un 

energoapgādes drošību. Tiesību akta priekšlikumā būtu noteikti vairāki pieņemama riska 

līmeņi attiecībā uz piegādes pārtraukumiem un objektīvs un uz faktiem balstīts ES mēroga 

energoapgādes drošības novērtējums saistībā ar situāciju dalībvalstīs. Lai uzzinātu ieinteresēto 

personu viedokli par šīm idejām, Komisija ir uzsākusi divas sabiedriskās apspriešanas
6
. 

Nozares apsekojums par jaudas mehānismiem ir šīs plašākās iniciatīvas sastāvdaļa. 

                                                            
4 Eiropas Komisijas “Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju”, 2015. gada 15. jūnijs, COM(2015)293. 
5 Komisijas paziņojums “Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku”, 

2015. gada 25. februāris, 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.  Nozares apsekojums par jaudas mehānismiem 

Komisija var veikt konkrētu nozaru apsekojumus, ja tai ir aizdomas, ka privātu uzņēmumu vai 

valsts iestāžu veiktie pasākumi ietekmē konkurenci. Šis ir pirmais īstenotais nozares 

apsekojums valsts atbalsta jomā
7
. 

Komisija uzsāka apsekojumu saistībā ar bažām, ka esošās vai plānotās atbalsta shēmas 

elektroenerģijas ražošanas jaudu jomā var radīt konkurences kropļojumus un traucēt iekšējā 

enerģijas tirgus darbību. 

Nozares apsekojuma ietvaros apkopotā informācija sniegs Komisijai labāku izpratni par 

šādiem jautājumiem: 

• vai un kādā mērā dalībvalstīm ir jāsniedz valsts atbalsts, lai nodrošinātu energoapgādes 

drošību, 

• kādi ir piemērotākie jaudas mehānismu tipi energoapgādes drošības nodrošināšanai un 

kādos apstākļos jaudas mehānismi var radīt jaudas nodrošinātāju savstarpējās 

konkurences
8
 un pārrobežu tirdzniecības kropļojumus, 

• kā jaudas mehānismi var papildināt iekšējo enerģijas tirgu tā vietā, lai traucētu tā darbību, 

• kāda ir energoapgādes drošībai paredzēto jaudas mehānismu mijiedarbība ar 

dekarbonizācijas mērķiem, 

• kā var nodrošināt atbilstību noteikumiem par valsts atbalstu, dalībvalstīm izstrādājot un 

īstenojot jaudas mehānismus. 

Tāpēc Komisija pirmkārt izvērtēja pamatojumu, uz kura balstās jaudas mehānismu ieviešana, 

un to modeļu parametrus. Tā ir izvērtējusi vairākus esošos mehānismus, kā arī vairākus 

mehānismus, kurus dalībvalstis ir paredzējušas ieviest. Komisija apskatīja šos mehānismus 

plašākā tirgus kontekstā, īpaši ņemot vērā arvien pieaugošo atjaunojamo energoresursu 

īpatsvaru. 

Šajā starpposma ziņojumā Komisija sniedz sākotnējos konstatējumus un provizoriskos 

secinājumus, kas izriet no apkopotās informācijas. Tā aicina iesniegt piezīmes par 

konstatējumiem un secinājumiem un izmantos tās kā pamatu galīgajam ziņojumam, kurš tiks 

publicēts vēlāk šajā gadā. 

Starpposma ziņojumā nav sniegts novērtējums attiecībā uz to, vai esošie vai plānotie jaudas 

mehānismi dalībvalstīs atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu. Pamatnostādnēs par valsts 

                                                            
7 Kopš Valsts atbalsta procedūras regulas pārskatīšanas 2013. gadā Komisija var veikt nozares apsekojumus gadījumos, ja 

valsts atbalsta pasākumi var radīt konkurences kropļojumus vairākās dalībvalstīs vai ja esošie valsts atbalsta pasākumi vairs 

nav saderīgi ar iekšējo enerģijas tirgu. 
8 Piemēram, starp enerģijas ražotājiem un pieprasījuma reakcijas operatoriem. 
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atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.–2020. gadam (“VEAP”) ir ietverti īpaši 

noteikumi jaudas mehānismu novērtēšanai. Komisija jau ir izmantojusi šos noteikumus 

attiecībā uz Apvienotās Karalistes un Francijas paziņotajiem jaudas mehānismiem
9
. Tāpat kā 

minētajos gadījumos, Komisija novērtēs jaudas mehānismu atbilstību noteikumiem par valsts 

atbalstu valsts atbalsta procedūru kontekstā. 

4.  Process 

Apsekojums attiecas uz 11 dalībvalstīm: Beļģiju, Dāniju, Franciju, Horvātiju, Itāliju, Īriju, 

Poliju, Portugāli, Spāniju Vāciju un Zviedriju. Komisija izvēlējās šīs dalībvalstis, 

pamatojoties uz trīs apsvērumiem: i) jaudas mehānisma esamība vai plāni ieviest mehānismu, 

ii) nepieciešamība aptvert dažādus ES esošo vai plānoto jaudas mehānismu modeļus un 

iii) esošo vai plānoto jaudas mehānismu iespējamā ietekme uz konkurenci un pārrobežu 

tirdzniecību. 

Lai sagatavotu šo starpposma ziņojumu, Komisija nosūtīja detalizētas anketas vairāk nekā 

200 valsts iestādēm, energoregulatoriem, tīkla operatoriem un tirgus dalībniekiem, kuri veic 

saimniecisko darbību 11 dalībvalstīs, uz kurām attiecas apsekojums. Tā saņēma 124 atbildes. 

1. attēls. Pārskats par atbildēm pēc dalībvalsts 

 
Avots: Eiropas Komisija 

                                                            
9 Lēmumu par Apvienotās Karalistes jaudas mehānismu skatīt Komisijas 2014. gada 23. jūlija Lēmumā C (2014) 5083 final 

lietā SA.35980 (2014/N0-2) – Apvienotā Karaliste – Electricity market reform – Capacity market. Lēmuma publiskā versija 

ir pieejama šādā vietnē: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Komisija 

2015. gada 13. novembrī uzsāka oficiālas izmeklēšanas saistībā ar Francijas valsts mēroga jaudas mehānismu (SA.39621) un 

piedāvājumu ar gāzi darbināmai spēkstacijai Bretaņā (SA.40454). Sk. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

6077_en.htm. Lēmumu publiskās versijas (franču valodā) saistībā ar valsts mēroga jaudas mehānismu ir pieejamas vietnē 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf un saistībā ar piedāvājumu ar gāzi 

darbināmai spēkstacijai Bretaņā —vietnē http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf. 
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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://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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Komisija arī organizēja trīs darbseminārus ar attiecīgajām dalībvalstīm saistībā ar jaudas 

mehānismiem, piemēram, par pietiekamības novērtējumiem, modeļu parametriem un 

pārrobežu dalību jaudas mehānismos
10

. Tika rīkotas divpusējās sanāksmes ar Eiropas 

iestādēm un asociācijām, ieskaitot Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER), 

elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-E), Starptautisko 

Enerģētikas aģentūru (IEA) un elektroenerģijas ražotāju, patērētāju, akumulācijas operatoru 

un pieprasījuma reakcijas sniedzēju asociācijas. Turklāt Komisija izmantoja publiskus 

informācijas avotus, kā arī specializēto literatūru un izdevumus par šo tematu. 

5. Pievienotā Komisijas dienestu darba dokumenta struktūra 

Pievienotajā Komisijas dienestu darba dokumentā ir sīkāk izklāstīti apsekojuma konstatējumi 

attiecībā uz pašreizējo dalībvalstu praksi, saskaņā ar kuru tās apsver, pieņem un izmanto 

jaudas mehānismu. Pamatojoties uz šo informāciju, ir izdarīti vairāki provizoriski secinājumi. 

Pirmajās divas Komisijas dienestu darba dokumenta nodaļās ir noteikta darbības joma un ir 

paskaidroti apstākļi, kuros radies jautājums par jaudas mehānismiem. Dokumenta 2. nodaļā ir 

sniegts pārskats par Eiropas elektroenerģijas tirgus stāvokli, īpašu uzmanību pievēršot 

11 dalībvalstīm, uz kurām attiecas apsekojums. Tajā ir paskaidrots, kāpēc daudzām 

dalībvalstīm ir bažas par to elektroenerģijas sistēmu spēju vienmēr apmierināt pieprasījumu, 

un tādēļ tās izmanto jaudas mehānismus vai apsver to ieviešanu. Pēc tam ir sniegts 

novērtējums attiecībā uz apstākļiem, kuri veicina ieguldījumus ražošanas jaudā, un aprakstīti 

tirgus un regulatīvie trūkumi, kas ietekmē lēmumus par ieguldījumiem elektroenerģijas tirgū. 

Minētajā nodaļā ir noteiktas vairākas tirgus un regulatīvās reformas, kas var palīdzēt uzlabot 

iekšējā elektroenerģijas tirgus darbību un tādējādi samazināt vai vispār likvidēt 

nepieciešamību pēc jaudas mehānismiem. Visbeidzot, tajā ir atzīts, ka pastāv vēl neatrisināti 

tirgus un regulatīvie trūkumi, kas, iespējams, pastāvēs vēl ilgu laiku. 

Turpmākajās nodaļās ir izvērtēta jaudas mehānismu spēja novērst šos atlikušos tirgus un 

regulatīvos trūkumus. 3. nodaļā jaudas mehānismi ir iedalīti dažādos tipos un, pamatojoties uz 

šo taksonomiju, ir klasificēti jaudas mehānismi, uz kuriem attiecas nozares apsekojums. 

4. nodaļā ir paskaidrots, kā dalībvalstis novērtē ražošanas pietiekamību
11

 un drošuma 

standartu nozīmi
12

 attiecīgajā novērtējumā. 5. nodaļā ir izklāstīti apsekojumā ietverto jaudas 

mehānismu modeļu raksturlielumi, pievēršot uzmanību šādiem jautājumiem: personas, kuras 

var piedalīties shēmā, atlases kārtība un shēmas dalībnieku tiesības un pienākumi. 

Pamatojoties uz šiem konstatējumiem, 6. nodaļā ir izdarīti provizoriski secinājumi attiecībā uz 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  
11 “Ražošanas pietiekamība” ir ražošanas jaudas līmenis, ko uzskata par pietiekamu, lai apmierinātu dalībvalsts 

pieprasījuma līmeņus jebkurā konkrētā laikposmā (pamatojoties uz parasto statistikas rādītāju). 
12 Termins “drošuma standarts” nozares apsekojuma ietvaros attiecas uz ražošanas pietiekamības līmeni, kas 

uzskatāms par piemērotu un uz kuru var būt balstīta intervence. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
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katra jaudas mehānismu tipa piemērotību, lai nodrošinātu elektroapgādes drošību, kā arī par to 

ietekmi uz tirgu. 

6.  Sākotnējie konstatējumi un provizoriskie secinājumi 

6.1. Apstākļi, kuros radušās bažas par ražošanas pietiekamību 

Jaudas mehānismi nav nesens izgudrojums. Laikposmā no 1990. līdz 2001. gadam Anglijas 

un Velsas elektroenerģijas tirgū bija paredzēts jaudas maksājums kā atsevišķs elektroenerģijas 

cenas elements. Īrija, Itālija un Spānija vairākus gadus ir veikušas jaudas maksājumus 

enerģijas ražotājiem, un Zviedrijā stratēģiskās rezerves pastāv kopš 2003. gada. Tomēr 

pēdējos gados aizvien lielāka interese par jaudas mehānismiem ir izraisījusi daudzu jaunu 

shēmu plānošanu un ieviešanu. 

Iemesli, kāpēc dalībvalstīs ir atjaunojusies interese par jaudas mehānismiem, ir atrodami 

elektroenerģijas nozares attīstībā. Kā minēts Komisijas dienestu darba dokumenta 2. nodaļā, 

ražošanas jauda Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā ir palielinājusies. Šo pieaugumu 

galvenokārt izraisījis no atjaunojamiem energoresursiem ražotās elektroenerģijas apjoma 

palielinājums. Tajā pašā laikā ir samazinājies elektroenerģijas pieprasījums. Samazinājumu 

var daļēji skaidrot ar ekonomikas krīzi Eiropas Savienībā kopš 2008. gada un daļēji ar 

enerģijas ietaupījumiem, kuri radušies energoefektivitātes pasākumu rezultātā. 

Ražošanas jaudas pieaugums un pieprasījuma samazinājums ir izraisījuši starpības 

palielinājumu starp maksimālo slodzi un ražošanas jaudu, kas norāda uz jaudas pārpalikumu. 

Tas savukārt ir izraisījis elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenu samazinājumu kopš 

2011. gada. Piemēram, Vācijā nākamā gada vairumtirdzniecības cenas pašlaik sasniegušas 

zemāko līmeni pēdējo 14 gadu laikā. 

Atjaunojamo energoresursu ražošanas jaudu ekspluatācijas izmaksas parasti ir zemākas nekā 

tradicionālo ar oglēm vai gāzi darbināmo spēkstaciju gadījumā. Līdz ar to tradicionālo 

spēkstaciju izmantošana ir samazinājusies, sevišķi tirgos, kuros ir augsts atjaunojamo 

energoresursu īpatsvars. Elektroenerģijas atjaunojamo resursu nepastāvīgais raksturs rada 

nenoteiktību attiecībā uz cenu lēcienu biežumu, kas tradicionālo tehnoloģiju izmantotājiem 

palīdz atpelnīt ieguldījumu izmaksas. 2. attēls norāda uz korelāciju starp atjaunojamo 

energoresursu īpatsvaru tirgū un to, kādā mērā tiek izmantoti fosilā kurināmā avoti — jo 

lielāks atjaunojamo energoresursu īpatsvars, jo mazāks tradicionālo spēkstaciju darba stundu 

skaits.  
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2. attēls. Atjaunojamo energoresursu ietekme uz tradicionālo spēkstaciju izmantošanas 

līmeni 

 
Avots: Eiropas Komisija, pamatojoties uz Eurostat datiem 

Lai gan pašlaik ES elektroenerģijas tirgū ir raksturīgs augsts energoapgādes drošības līmenis, 

arī salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem, daudzām dalībvalstīm ir bažas, ka šīs tendences 

ietekmēs elektroapgādes struktūras pietiekamību nākotnē. Daudzas nerentablas spēkstacijas ir 

paredzēts iekonservēt vai slēgt. Pēdējos gados šī problēma īpaši skārusi elastīgas ar gāzi 

darbināmas spēkstacijas, kuru ekspluatācija kopumā ir kļuvusi dārgāka salīdzinājumā ar 

tādiem neelastīgākiem resursiem kā brūnogles vai akmeņogles. Turklāt dažās dalībvalstīs, 

piemēram, Apvienotajā Karalistē, Polijā un Horvātijā, ir vairākas novecojošas ar oglēm 

darbināmas spēkstacijas, un paredzams, ka daudzas no tām turpmākajos gados tiks slēgtas. 

Tendence, ka arvien vairāk enerģijas ražo no atjaunojamiem energoresursiem, ir ekonomisks 

pārbaudījums daudziem jau sen strādājošiem energouzņēmumiem, kuri ražošanā izmanto 

fosilo kurināmo. Kaut arī pāreja uz enerģijas lielāku ražošanu no atjaunojamiem 

energoresursiem ir apzināta, tā var nelabvēlīgi ietekmēt energoapgādes drošību, ja rezultātā 

tiek slēgtas elastīgās spēkstacijas vai zūd stimuli ieguldīt tajās, jo tās joprojām ir vajadzīgas kā 

rezerve tādiem nepastāvīgiem atjaunojamiem energoresursiem kā vēja un saules enerģija. 

Tāpat atjaunojamo energoresursu iekārtu un patēriņa centru atrašanās vietas atšķiras. Kā vienu 

no piemēriem var minēt Vāciju, kur lielākā atjaunojamās enerģijas daļa tiek iegūta ziemeļos, 

savukārt daudzas tradicionālās spēkstacijas un kodolspēkstacijas, kuras var tikt slēgtas 

īstermiņā vai vidējā termiņā, ir dienvidos, kur atrodas svarīgi patēriņa centri. Energotīkla 

attīstība atpaliek no šīm piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņām. Vēl svarīgāk ir tas, ka 

elektroenerģijas cenas nedod pareizos signālus vietējā pieprasījuma un piedāvājuma 

saskaņošanai, jo Vācija kopā ar Austriju un Luksemburgu ir vienota tirdzniecības zona, un 

tādēļ elektroenerģijas cena vairumtirdzniecības tirgū ir vienāda visā šajā zonā. 

Principā vairumtirdzniecības elektroenerģijas tirgiem (tirgiem, kuros maksā tikai par 

piegādāto enerģiju (energy-only)) jāspēj nodrošināt cenas signālus, kas vajadzīgi, lai stimulētu 

nepieciešanos ieguldījumus, ja vien vairumtirdzniecības cenas nosedz fiksētās izmaksas. 
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Tomēr pašlaik daudz tiek diskutēts par to, vai šāds tīrais elektroenerģijas tirgus to spēj faktiski 

nodrošināt, jo mūsdienu elektroenerģijas tirgiem ir raksturīga nenoteiktība, kā arī vairāki 

tirgus un regulatīvie trūkumi, kuri ietekmē vairumtirdzniecības tirgu cenu signālus. Tie ietver 

šādus trūkumus: zemi cenu griesti (kas, no vienas puses, ir instruments, ar ko novērst tirgus 

varas ļaunprātīgu izmantošanu, taču var arī ierobežot cenu iespēju kāpt, lai atspoguļotu 

deficītu un vērtību, kādu patērētāji piešķir drošumam), tādu īstermiņa tirgu trūkums, kas 

nodrošinātu plašu līdzdalību, un pieprasījuma reakcijas operatoru aktīvas līdzdalības trūkums. 

Šajā kontekstā dalībvalstis var nolemt ieviest jaudas mehānismus tā vietā, lai censtos novērst 

tirgus modeļu nepilnības. Ir būtiski, lai dalībvalstis pēc iespējas uzlabotu tirgu darbību un 

risinātu cēloņus, kuri izraisīja bažas par ražošanas pietiekamību. Šajā nolūkā dalībvalstīm, 

visticamāk, būs jānodrošina atbilstoši cenu signāli (sevišķi deficīta brīžos), jo šīs cenas 

stimulē pieprasījuma reakciju, elastīgu ražošanas jaudu un importu un eksportu iekšējā 

elektroenerģijas tirgū. 

Tomēr pastāv atsevišķi vēl neatrisināti tirgus un regulatīvie trūkumi, kuru novēršana ir 

apgrūtināta vai kuru pienācīgai atrisināšanai ir nepieciešams laiks. Piemēram, pieprasījuma 

puses iesaistei ir nepieciešams, lai patērētājiem būtu iekārtas (piemēram, viedie skaitītāji), 

reāllaika informācija un līgumi, kuri tiem ļautu reaģēt uz cenas pieaugumu un attiecīgi 

pielāgot savu elektroenerģijas patēriņu. Turklāt likvīdus un konkurencē balstītus īstermiņa 

tirgus, kas veicinātu energoapgādes drošību, nav iespējams visā Eiropā izveidot ļoti īsā laikā. 

Visbeidzot, var būt vajadzīgi vairāki gadi, lai uzbūvētu elektropārvades līnijas, kas 

nepieciešamas energotīklu ierobežojumu novēršanai. 

Tādēļ daudzas dalībvalstis ir ieviesušas vai ir paredzējušas ieviest jaudas mehānismus. Ar 

šiem mehānismiem tiek ieviestas būtiskas izmaiņas elektroenerģijas tirgos, jo enerģijas 

ražotāji un citi jaudas nodrošinātāji saņem maksājumus ne tikai par ražoto elektroenerģiju, bet 

arī par tās pieejamību. 

Jaudas mehānismi var izraisīt vairākas konkurences problēmas. Dažādie mehānismi visā 

Eiropas Savienībā var ietekmēt pārrobežu tirdzniecību un izkropļot ieguldījumu signālus par 

labu valstīm, kurās ir dāsnāki jaudas mehānismi. Valstu noteiktie ražošanas pietiekamības 

mērķi var izraisīt pārmērīgu jaudas iepirkumu, ja netiks pilnībā ņemts vērā imports. Jaudas 

mehānismi var stiprināt tirgus varu, piemēram, ja tie liedz jauniem vai alternatīviem 

nodrošinātājiem iespēju ienākt tirgū. Ja jaudas mehānismi ir nepārdomāti veidoti un nav 

balstīti konkurencē, tie arī var izraisīt pārmērīgu kompensāciju jaudas nodrošinātājiem, bieži 

vien par labu vēsturiskajiem jaudas nodrošinātājiem. Visi šie aspekti var nelabvēlīgi ietekmēt 

iekšējā enerģijas tirgus darbību un paaugstināt enerģijas izmaksas patērētājiem. 

6.2. Jaudas mehānismi 11 dalībvalstīs 

Dalībvalstīs, uz kurām attiecas apsekojums, tiek izmantoti dažādi jaudas mehānismi. Šim 

starpposma ziņojumam pievienotajā Komisijas dienestu darba dokumentā tie ir klasificēti 

sešos tipos: i) jaunu jaudu piedāvājumi, ii) stratēģiskās rezerves, iii) mērķveidīgi jaudas 
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maksājumi, iv) centrālā pircēja modeļi, v) decentralizētas saistības un vi) tirgu aptveroši 

jaudas maksājumi
13

. Izšķir šādas divas plašas jaudas mehānismu grupas: mērķveidīgie 

mehānismi, kas paredz maksājumus vienīgi noteiktām jaudas nodrošinātāju kategorijām, un 

tirgu aptverošie mehānismi, kuros piedalīties principā var visas jaudas nodrošinātāju 

kategorijas. Šajās divās grupās iespējams izdalīt uz apjomu balstītus mehānismus un uz cenu 

balstītus mehānismus. 

2. attēls. Jaudas mehānismu taksonomija 

 
Avots: Eiropas Komisija 

Kopumā apsekojumā ietvertajās 11 dalībvalstīs tika apzināti 28 esoši vai plānoti jaudas 

mehānismi (sk. 1. tabulu). Izplatītākais jaudas mehānismu veids ir stratēģiskās rezerves. 

Stratēģiskajās rezervēs ietilpst spēkstacijas un citas enerģijas ražošanas jaudas, kuras 

nepiedalās vairumtirdzniecības tirgū, bet kuras tiek nodalītas, lai tīklu operators tās izmantotu 

ārkārtas gadījumos. 

Tā sauktās “padeves nepārtrauktības shēmas”, kuru ietvaros tīkla operators var lūgt 

rūpnieciskajiem patērētājiem samazināt patēriņu enerģijas deficīta gadījumos, arī ir iekļautas 

šajā definīcijā, jo tās arī nodrošina jaudu, kas tiek izmantota tikai pēc tīkla operatora 

pieprasījuma. Stratēģiskās rezerves ir astoņās dalībvalstīs, un Vācijā un Polijā tiek izmantota 

gan padeves nepārtrauktības shēma, gan cits stratēģisko rezervju veids. Spānijā pašlaik ir 

augstākais jaudas mehānismu skaits (četri). 

1. tabula. Jaudas mehānismi nozares apsekojumā 

 

Jaunu jaudu 
piedāvājums Stratēģiskās rezerves 

Mērķveidīgs jaudas 
maksājums 

Beļģija ** Beļģija Itālija 

Francija Dānija ** Polija 

                                                            
13 Sk. sīkāku taksonomijas paskaidrojumu Komisijas dienestu darba dokumenta 3.1. nodaļā. 

Mērķveidīgi Tirgu aptveroši

Uz apjomu balstīti Uz cenu balstīti

1. Jaunas 

jaudas 

piedāvājums

2. Rezerve 4. Centrālais 

pircējs

5.

Decentralizētas 

saistības

6. Tirgu aptverošs 

jaudas 

maksājums

Uz apjomu balstīti Uz cenu balstīti

3. Mērķveidīgs 

jaudas 

maksājums
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Īrija ** Vācija *** Portugāle *** 

  Polija Spānija *** 

  Zviedrija   

  Vācija (padeves nepārtrauktības shēma)   

  Īrija (padeves nepārtrauktības shēma)   

  Itālija (padeves nepārtrauktības shēma) ***    

  Polija (padeves nepārtrauktības shēma)   

  Portugāle (padeves nepārtrauktības shēma)   

  Spānija (padeves nepārtrauktības shēma)   

Centrālais pircējs Decentralizētas saistības 
Tirgu aptverošs jaudas 
maksājums 

Īrija * Francija * Īrija 

Itālija *     

* Plānots mehānisms (vai tiek īstenots) 
** Agrāk izmantots mehānisms (vai neīstenots) 
*** Vairāki viena tipa jaudas mehānismi 

 

Avots: Eiropas Komisija, pamatojoties uz atbildēm uz nozares apsekojumu 

6.3. Pietiekamības novērtējumi un drošuma standarti 

Nozares apsekojums liecina, ka valsts iestāžu izteikts vairākums paredz drošuma problēmas 

nākotnē, lai gan šobrīd tās rodas ļoti reti. 

Lai noteiktu, vai saistībā ar šīm bažām nepieciešams ieviest jaudas mehānismus, dalībvalstīm 

vispirms jāveic pietiekamības novērtējums. Apsekojums liecina, ka dalībvalstis veic šādus 

novērtējumus, turklāt to sarežģītības pakāpe kļūst arvien augstāka. Tomēr dažādās dalībvalstīs 

izmantotās metodikas ir salīdzināmas tikai retos gadījumos. Metodes ievērojami atšķiras, 

piemēram, jautājumā par to, vai tiek ņemtas vērā citu valstu ražošanas jaudas, kā arī attiecībā 

uz scenārijiem un pamatpieņēmumiem. Tas padara lielāko mehānismu daļu vēl vairāk vērstu 

uz valsts līmeni un liedz izveidot kopainu attiecībā uz ražošanas pietiekamību, kas norāda uz 

iespējamo (kopīgu) pasākumu nepieciešamību ES vai reģionālā līmenī. 

Lai noteiktu vēlamo energoapgādes drošības līmeni, dalībvalstis var paredzēt “drošuma 

standartus”, kas ļautu tām panākt kompromisu starp drošuma sniegtajiem ieguvumiem un tā 

nodrošināšanas izmaksām. Tomēr apsekojumā tika konstatēts, ka drošuma standartu 

noteikšanas prakse ievērojami atšķiras. Ne visas dalībvalstis nosaka drošuma standartus, un 

drošuma standartu neesamības gadījumā nav objektīvu kritēriju, kurus varētu izmantot, lai 

noteiktu jaudas mehānisma nepieciešamību. Turklāt pagaidu konstatējumi liecina, ka pat 

drošuma standarta esamības gadījumā tas reti balstās uz patērētāju faktisko gatavību paciest 

enerģijas padeves pārtraukumus (“energoapgādes drošības vērtība” jeb “VOLL”). Ir arī maz 

pierādījumu, kas liecinātu, ka dalībvalstis, kurās darbojas jaudas mehānisms, pareizi izveido 

saikni starp nepieciešamo jaudas daudzumu un vēlamo drošuma līmeni, kas atspoguļojas 

attiecīgajā drošuma standartā. 



 

 

12 

 

Vienotu metožu neesamība attiecībā uz ražošanas pietiekamības un drošuma standartu 

noteikšanu apgrūtina esošo un plānoto jaudas mehānismu nepieciešamības novērtējumu un 

apgrūtina pārrobežu koordināciju, jo dalībvalstis atšķirīgi uztver faktisko problēmu. Tas 

savukārt traucē novērtēt starpsavienojumu iespēju nodrošināt noteikto nepieciešamo jaudu. 

Turklāt sistēmas piemērotībā ne vienmēr ir pienācīgi ņemts vērā atjaunojamo energoresursu 

un pieprasījuma reakcijas pienesums. 

Tādēļ ir pārliecinošs pamats labākai metožu saskaņošanai, kuras tiek izmantotas ražošanas 

pietiekamības un drošuma standartu noteikšanai. Visticamāk, ka tas būs nozīmīgs elements 

gaidāmajā Komisijas tirgus modeļa iniciatīvā
14

. Reģionālā un ES līmeņa metodikām attīstoties 

un kļūstot uzticamākām, tās arī pastiprināti būtu jāizmanto kā pamats jaudas mehānismu 

ieviešanas nepieciešamības novērtējumam, sevišķi saskaņā ar ES noteikumiem par valsts 

atbalstu. 

6.4. Jaudas mehānismu modeļu parametri 

Pēc tam, kad dalībvalstis ir novērtējušas ražošanas pietiekamību un secinājušas, ka 

nepieciešams atbalstīt ražošanas jaudu, tām ir pieejamas vairākas izvēles iespējas, kā izstrādāt 

atbilstošu jaudas mehānismu noteiktās problēmas risināšanai. Komisijas dienestu darba 

dokumentā ir minēti svarīgākie aspekti attiecībā uz mehānismu izstrādi šādās trīs kategorijās. 

a) Atbilstība: kas var iesaistīties jaudas mehānismā? Vai mehānisms ir pieejams dažādiem 

jaudas nodrošinātājiem, jaunu jaudu, pieprasījuma reakcijas, elektroenerģijas 

akumulācijas un/vai jaudas nodrošinātājiem citās dalībvalstīs? 

b) Piešķiršana: kā tiek izvēlēti jaudas nodrošinātāji, kuriem tiek piešķirts atbalsts, un kā tiek 

noteikts jaudas atlīdzības līmenis? 

c) Produktu izstrāde: kādas ir prasības attiecībā uz jaudas nodrošinātājiem, kuriem tiek 

piešķirts atbalsts, un kas notiek, ja tie nepilda savus pienākumus? 

6.4.1. Atbilstība 

Skaidri noteikti atbilstības kritēriji ir svarīgi optimālas jaudas nodrošinātāju izvēles 

nodrošināšanai un apzinātās energoapgādes drošuma problēmas novēršanai. Tomēr sākotnējie 

konstatējumi liecina, ka lielākā esošo jaudas mehānismu daļa ir pieejama tikai ierobežotam 

jaudas nodrošinātāju skaitam. Dažos gadījumos konkrēti jaudas nodrošinātāji ir nepārprotami 

izslēgti no dalības vai iespējamo dalībnieku grupā nepārprotami ir iekļauti tikai daži 

nodrošinātāji. Citos gadījumos dalībvalstis nosaka prasības, kurām ir līdzvērtīga ietekme – 

netieši samazināt to jaudas nodrošinātāju veidus vai skaitu, kuri var pretendēt uz dalību 

mehānismā. Piemēram, šādi nosacījumi ir prasības par apjomu, vides standarti, tehnisko 

raksturlielumu prasības, pieejamības prasības (jaudas samazināšana), mehānisma 

                                                            
14 COM (2015) 340. 
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sagatavošanās laiks, t. i., laiks no jaudas līguma slēgšanas līdz pieejamības saistību spēkā 

stāšanās brīdim, un jaudas nodrošinātājiem piedāvātā līguma ilgums. Ievērojamam jaudas 

mehānismu skaitam sagatavošanās laiks ir mazāks par vienu gadu, kas traucē jaudas 

nodrošinātājiem izstrādāt jaudas piedāvājumus, kuriem nepieciešams ilgāks plānošanas un 

īstenošanas laiks, sevišķi jaunu spēkstaciju būvniecībai. Līdz ar to īss sagatavošanās laiks 

netieši izslēdz jaunas ražošanas jaudas un mazākā mērā arī jaunus pieprasījuma reakcijas 

sniedzējus. 

Nozares apsekojuma ietvaros ir īpaši apskatīti atbilstības nosacījumi attiecībā uz dažādām 

ražošanas tehnoloģijām, pieprasījuma reakcijas operatoriem, akumulācijas nodrošinātājiem un 

jaunām un esošajām ražošanas jaudām. Tika pārbaudītas arī atrašanās vietas atbilstības 

prasības. Lielākā daļa esošo un plānoto jaudas mehānismu izslēdz noteiktas ražošanas 

tehnoloģijas. Vairākums dalībvalstu atbalsta pieprasījuma reakciju, izmantojot kādu no jaudas 

atlīdzību veidiem, tomēr tā ne vienmēr var līdzvērtīgi konkurēt ar citiem jaudas 

nodrošinātājiem. 

Attiecībā uz jaunu un esošu ražošanas jaudu iekļaušanu nozares apsekojums liecina, ka 

dalībvalstis bieži vien pilnībā pievērš uzmanību jaunu ražošanas jaudu piesaistei vai esošo 

ražošanas jaudu slēgšanas novēršanai, nevis abiem jautājumiem. Jaudas mehānismi, uz 

kuriem attiecas apsekojums, pārsvarā ir pieejami ražošanas jaudām neatkarīgi no to atrašanās 

vietas dalībvalstī, lai gan uz salām bieži vien attiecas citi noteikumi. 

Nozares apsekojums liecina, ka selektīvi mehānismi var izraisīt papildu mehānismu attīstību, 

lai kompensētu sākotnēji neiekļautos jaudas avotus. Labs šī “lavīnas efekta” piemērs ir jaudas 

maksājumu mehānismu sadrumstalotība Spānijā. 1997. gadā Spānijā esošas spēkstacijas sāka 

saņemt mērķveidīgas jaudas atlīdzības. Tomēr tas nebija pietiekami, lai atrisinātu ražošanas 

pietiekamības problēmas, jo 2007. gadā shēma tika papildināta ar padeves nepārtrauktības 

shēmu un pēc tam 2010. gadā — ar prioritāras pieejas shēmu attiecībā uz pašmāju avotiem 

(oglēm). 

Apsekojumā arī tika konstatēts, ka pārāk selektīvi jaudas mehānismi var izraisīt pārmērīgu 

kompensāciju dalībniekiem, jo konkurences spiediens ir vājāks, ja dalība piešķiršanas procesā 

ir ierobežota. Tādēļ jaudas nodrošinātāji ir motivēti izteikt augstāku cenas piedāvājumu par 

finansējumu, kas faktiski nepieciešams pieejamības pakalpojumu nodrošināšanai. To 

apliecina Apvienotās Karalistes jaudas izsoles rezultāti, kas norāda, ka, izslēdzot no izsoles 

kādu jaudas nodrošinātāju veidu, kas var pretendēt uz dalību mehānismā, palielinājās 

ražošanas jaudas cena. 

Tajā pašā laikā nozares apsekojumā ir konstatēta augoša tendence attiecībā uz tādu 

mehānismu izmantošanu, kas ir pieejami plašākai iespējamo jaudas nodrošinātāju grupai. 

Piemēram, 2014. gadā Apvienotajā Karalistē tika ieviests Lielbritānijas tirgu aptverošs 

centrālā pircēja mehānisms un 2015. gadā Francijā tika ierosināts tirgu aptverošs 

decentralizēts jaudas mehānisms. Dažādu jaudas nodrošinātāju dalība sniegtu lielākas iespējas 
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izvairīties no pārmērīgas kompensācijas un novērst kropļojumus dažādu jaudas nodrošinātāju 

starpā dalībvalsts ietvaros un pārrobežu tirdzniecībā. 

6.4.2. Pārrobežu dalība jaudas mehānismos 

Apsekojumā tika konstatēts, ka, neraugoties uz to, ka dažas valstis ņem vērā devumu, ko 

nodrošina imports no citām valstīm spriedzes situācijās, tikai dažas no 11 dalībvalstīm, uz 

kurām attiecas apsekojums, ļauj citu dalībvalstu jaudas nodrošinātājiem (ārvalstu ražošanas 

jaudām) piedalīties to jaudas mehānismos. Tomēr, tā kā arvien lielāks dalībvalstu skaits strādā 

pie tā, lai atļautu šādu dalību, situācija mainās. Piemēram, Apvienotā Karaliste iekļāva 

starpsavienojumus (pārrobežu elektropārvades līnijas) 2015. gada jaudas izsolē, un Francija 

un Īrija izstrādā plānus, lai atļautu pārrobežu dalību to mehānismos. Pārrobežu dalības 

iestrādāšana turklāt saskan ar Enerģētikas savienības mērķi nodrošināt pilnībā funkcionējošu 

un savienotu enerģētikas tirgu. 

Izmantojot jaudas mehānismus, ir ļoti svarīgi ņemt vērā importu, jo tas novērš dārgu 

pārmērīgas jaudas iepirkumu, kas rastos, ja visas dalībvalstis izmantotu jaudas mehānismu, lai 

nodrošinātu pašpietiekamību. Atļaujot ārvalstu ražošanas jaudu dalību jaudas mehānismos, 

tiek novērsti arī ieguldījumu signālu kropļojumi, kas būtu labvēlīgi valstīm ar dāsnākiem 

jaudas mehānismiem un vēsturiskajiem jaudas nodrošinātājiem. Tas arī veicina turpmākus 

ieguldījumus starpsavienojumos. 

Ārvalstu ražošanas jaudas iekļaušana jaudas mehānismos ir tehniski sarežģīta. Lai izskatītu 

jautājumu par pārrobežu dalību jaudas mehānismos, 2015. gada jūnijā kopā sanāca dalībvalstu 

darba grupa. Šīs darba grupas darba rezultāts – priekšlikumu dokuments diskusiju sekmēšanai 

šajā jautājumā – ir pievienots nozares apsekojuma ziņojumam pievienotā dienestu darba 

dokumenta 2. pielikumā. Minētajā pielikumā iekļautais materiāls neatspoguļo oficiālo 

Komisijas nostāju, un tas nav traktējams kā šā nozares apsekojuma iznākums, taču 

sabiedriskās apspriešanas dalībnieki ir laipni aicināti izteikt piezīmes par tā saturu. 

6.4.3. Piešķiršanas process 

Ja piešķiršanas process ir atbilstoši izveidots, tā ietvaros tiks izvēlēts izmaksu ziņā 

efektīvākais no piemērotajiem jaudas nodrošinātajiem un jaudas cena tiks noteikta tā, lai 

netiktu pieļauta pārmērīga kompensācija. Apsekojumā ir konstatētas dažādas pieejas attiecībā 

uz piešķiršanu. Svarīgākā atšķirība ir starp administratīvajiem piešķiršanas procesiem un 

piešķiršanas procesiem konkursa kārtībā. Administratīvajā piešķiršanas procesā visi jaudas 

nodrošinātāji, kuri var pretendēt uz dalību mehānismā, tiek izvēlēti ārpus konkursa, un jaudas 

atlīdzību iepriekš nosaka dalībvalsts iestādes vai par to divpusēji vienojas dalībvalsts un 

jaudas nodrošinātājs. Turpretī, īstenojot piešķiršanas procesu konkursa kārtībā, jaudas 

nodrošinātāji, kuri var pretendēt uz dalību mehānismā, piedalās piedāvājumu iesniegšanas 

procesā, un jaudas atlīdzība tiek noteikta šā procesa rezultātā. Apsekojumā ietvertajās 

11 dalībvalstīs ir vienlīdz izplatīts gan administratīvais piešķiršanas process, gan piešķiršanas 

process konkursa kārtībā, taču pēdējos gados ieviestajos mehānismos arvien biežāk tiek 
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izmantota piedāvājumu iesniegšana konkursa kārtībā. Apvienotā Karaliste rīko jaudas izsoles 

kopš 2014. gada. Francija pašreiz veido tirgu jaudas sertifikātu tirdzniecībai. Īrija un Itālija 

pakāpeniski atsakās no administratīvā piešķiršanas procesa izmantošanas un ir paredzējušas 

veikt jaudas produktu piešķiršanu izsolēs. 

Nozares apsekojumā ir konstatēts, ka administratīvie piešķiršanas procesi, visticamāk, 

neatspoguļotu patieso jaudas vērtību un līdz ar to nebūtu izmaksu ziņā lietderīgi. Piemēram, 

Spānijā padeves nepārtrauktības pakalpojumu cena samazinājās gandrīz uz pusi pēc tam, kad 

tika ieviestas uz konkurenci balstītas izsoles. Piešķiršanas procesi konkursa kārtībā labāk 

atspoguļo patieso jaudas vērtību, taču pieredze rāda, ka tas ir spēkā tikai gadījumos, ja 

piešķiršanas procesa modelis un tirgus struktūra nodrošina reālu konkurenci. Piešķiršanas 

process, kas neatspoguļo patieso jaudas vērtību, visticamāk, arī neraidīs atbilstošus 

ieguldījumu signālus. Ja jaudas atlīdzība ir pārāk augsta, jaudas mehānisma ietekmē 

saglabājas nevajadzīga jauda vai pat tiek radīta jauna jauda pārmērīgas jaudas apstākļos. No 

otras puses, ja atlīdzība ir pārāk maza, esošās spēkstacijas pametīs tirgu vai arī nebūs 

ieguldījumu jaunas jaudas nodrošināšanai. 

Piešķiršanas procesa modelis jaudas mehānisma ietvaros var ietekmēt arī konkurenci 

elektroenerģijas tirgū. Piemēram, apsekojumā tika konstatēts, ka koncentrētos tirgos tādi 

decentralizēti jaudas mehānismi (t. i., kad par nepieciešamās jaudas novērtēšanu un iegādi ir 

atbildīgi individuāli piegādātāji) kā mehānisms, kurš tiek izstrādāts Francijā, var būt barjera 

iekļūšanai tirgū. Tas ir tāpēc, ka jauniem tirgus dalībniekiem ir grūtāk aplēst nākotnes jaudas 

prasības nekā jau sen strādājošiem uzņēmumiem ar lielu un stabilu klientu bāzi. 

6.4.4. Jaudas produkts 

Visi jaudas mehānismi paredz noteiktus pienākumus, kuri jaudas nodrošinātājiem ir jāizpilda 

apmaiņā pret atlīdzības saņemšanu. Tajos ietilpst tāds principā standartpienākums kā izbūvēt 

un pārvaldīt spēkstaciju, pienākumi saistībā ar tīkla operatora sniegto norādījumu izpildi 

(piemēram, ieslēgt iekārtas un ražot elektroenerģiju), kā arī sarežģītāki pienākumi (piemēram, 

drošuma iespējas līgumi, saskaņā ar kuriem jāveic atmaksa, ja atsauces cena pārsniedz 

norunas cenu). 

Pastāv dažādas atbildes uz jautājumu par to, kas notiks, ja jaudas nodrošinātāji nepildīs 

pienākumus (sankciju jautājums). Dažos mehānismos jaudas nodrošinātāji vienkārši tiek 

izslēgti no turpmāku maksājumu saņemšanas, taču lielākā to daļa paredz nopelnīto 

maksājumu atgriešanu vai papildu naudas soda samaksu. 

Apsekojumā tika konstatēts, ka ierobežoti pienākumi un nelielas sankcijas par neatbilstību 

nenodrošina pietiekamu motivāciju spēkstaciju drošumam. Apsekojumā arī tika konstatētas 

arī zināmas pretrunas starp efektīvu jaudas mehānisma sankciju režīmu un nevēlamu ietekmi 

uz tirgus darbību. Politikas veidotāji varētu apsvērt jaudas mehānismu sankcijas kā 

elektroenerģijas deficīta cenas aizstājēju. Abi varianti sniedz signālus ražošanai vai 

pieprasījuma samazināšanai deficīta apstākļos. Tomēr signālu importēšanai iekšējā tirgus 
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ietvaros sniedz tikai elektroenerģijas cenas, nevis jaudas mehānisma sankcijas. Tādēļ 

dalībvalstīm ir jānodrošina, lai jaudas mehānismi neaizstātu elektroenerģijas cenu signālus. 

Tika arī konstatēts, ka mehānismos, kuros ir ietverta pieprasījuma reakcija, pieprasījuma 

reakcijas nodrošinātājiem salīdzinājumā ar enerģijas ražotājiem parasti ir paredzēti atšķirīgi 

pienākumi. Pienākumu un sankciju diferenciācija attiecībā uz ražošanu un pieprasījuma 

reakciju var būt pamatota, vismaz īstermiņā, lai nodrošinātu pieprasījuma reakcijas attīstību. 

6.5. Provizoriskie secinājumi par dažādu jaudas mehānismu tipu novērtējumu 

Pamatojoties uz minētajiem konstatējumiem, Komisija izdara šādus provizoriskos 

secinājumus par to, vai jaudas mehānismi var nodrošināt energoapgādes drošību, un to, kā 

jaudas mehānismi ietekmē ES iekšējā enerģijas tirgus darbību. 

 Saskaņota un pārredzamāka ražošanas pietiekamības līmeņu un drošuma standartu 

noteikšana padarītu objektīvāku nepieciešamību attiecībā uz dažādiem intervences 

līmeņiem un uzlabotu pārrobežu salīdzināmību. 

 Seši dažādie mehānismu tipi (sk. iepriekš sniegto taksonomiju) nav vienādi piemēroti 

jaudas problēmu risināšanai. Piemērotākā izvēle ir atkarīga no ražošanas pietiekamības 

problēmas veida, kuru paredzēts risināt (tirgu aptveroša vai vietēja, ilgtermiņa vai 

pārejoša), un dalībvalsts elektroenerģijas tirgus struktūras (koncentrācijas līmenis). 

 No sešiem jaudas mehānismu tipiem divu mehānismu (t. i., uz cenu balstītie mehānismi, 

kuri nodrošina tirgu aptverošus vai mērķveidīgus jaudas maksājumus) gadījumā pastāv 

risks, ka jaudas nodrošinātāji saņems pārmērīgu kompensāciju, jo to pamatā ir 

administratīvā cenas noteikšana, nevis piešķiršanas procesi konkursa kārtībā. 

 Pārējiem četriem jaudas mehānismu tipiem pārmērīgas kompensācijas risks ir mazāks, un 

tie var atrisināt noteiktas ražošanas pietiekamības problēmas. Piemērotākā modeļa izvēle 

ir atkarīga no konkrētās ražošanas pietiekamības problēmas, kuru paredzēts atrisināt: 

 konkursa procedūras par jaunām jaudām un stratēģiskās rezerves var būt piemērotas 

īslaicīgu jaudas problēmu risināšanai. Konkursa procedūras sniedz jaunu ieguldījumu 

iespēju, savukārt stratēģiskās rezerves parasti tiek izmantotas, lai novērstu esošo 

spēkstaciju slēgšanu. Neviens no šiem diviem modeļiem neatrisina pamatā esošās 

tirgus problēmas, taču var samazināt jaudas iztrūkumu, līdz tiek veiktas tirgus 

reformas, kas ļauj tirgum nodrošināt pietiekamu ieguldījumu veicināšanu, vai līdz tiek 

ieviests piemērotāks ilgtermiņa jaudas mehānisms. Tādēļ šiem modeļiem ir 

nepieciešams pievienot turpmākai rīcībai izstrādātu ticamu plānu; 

 

 centrālā pircēja mehānismi un decentralizētu saistību mehānismi var būt piemēroti, lai 

risinātu ilgtermiņa un vispārīgās pietiekamības problēmas atkarībā no konkurences 

līmeņa attiecīgajā tirgū. Šie divi jaudas mehānismu tipi spēj labāk piesaistīt jaunas 

jaudas un nodrošina tiešu konkurenci starp ražošanu un pieprasījuma reakciju, tādējādi 

radot spēcīgāku konkurenci par jaudas atlīdzību un atspoguļojot patieso jaudas 

ekonomisko vērtību. 
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 Visos gadījumos jaudas mehānismi ir rūpīgi jāizstrādā, pievēršot īpašu uzmanību 

pārskatāmiem un atklātiem dalības noteikumiem un jaudas produktam, kurš nekropļo 

elektroenerģijas tirgus darbību. Konkrētāk, elektroenerģijas cenām būtu jāturpina raidīt 

deficīta signālu, lai attiecīgajos brīžos elektroenerģija tiktu importēta no citām 

dalībvalstīm. 

Šajos provizoriskajos secinājumos uzmanība galvenokārt pievērsta dažādu jaudas mehānismu 

spējai atrisināt elektroapgādes drošības problēmas tādā veidā, kas ir izmaksu ziņā 

vislietderīgākais un vismazāk kropļo tirgu. Tomēr jaudas mehānismi var ietekmēt ražošanas 

resursu sadalījumu un tādējādi radīt noteiktu mijiedarbību ar politikas instrumentiem 

dekarbonizācijas veicināšanas jomā. Kā atzīts vides un enerģētikas atbalsta pamatnostādnēs
15

, 

nolūkā veicināt ES enerģētikas politikas vispārējo konsekvenci elektroenerģijas tirgu jomā šī 

ietekme būtu jāņem vērā jaudas mehānismu izstrādē. 

Komisija aicina sniegt piezīmes par šiem provizoriskajiem secinājumiem sabiedriskās 

apspriešanas ietvaros. Tā izdarīs noteiktākus secinājumus galīgajā ziņojumā, kas sniegs 

dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem lielāku skaidrību par to, kā tā piemēros ES noteikumus 

par valsts atbalstu, turpmāk novērtējot jaudas mehānismus. 

7. Turpmākā gaita 

Šajā starpposma ziņojumā un pievienotajā Komisijas dienestu darba dokumentā Komisija 

nozares pārstāvjiem un dalībvalstīm sniedz apspriešanai sākotnējos konstatējumus un 

provizoriskos secinājumus par nozares apsekojumu par jaudas mehānismiem. Tā aktīvi 

sadarbosies ar ieinteresētajām personām turpmākajos mēnešos ar mērķi publicēt galīgo 

ziņojumu vēlāk šajā gadā. Komisija izmantos galīgo ziņojumu, lai novērtētu jaudas 

mehānismus, par kuriem paziņots saistībā ar valsts atbalstu, un lai izstrādātu tiesību aktu 

priekšlikumus attiecībā uz pārskatīto elektroenerģijas tirgus modeli. 

                                                            
15 Skatīt VEAP 233. punkta e) apakšpunktu “līdzvērtīgu tehnisko un ekonomisko rādītāju gadījumā būtu jādod 

priekšroka ražotājiem, kuri rada zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni” un 220. punktu “Atbalsts ražošanas 

pietiekamībai var būt pretrunā mērķim pakāpeniski pārtraukt videi kaitīgu subsīdiju piešķiršanu, tostarp attiecībā 

uz fosilo kurināmo. Tāpēc dalībvalstīm vispirms būtu jāapsver alternatīvi veidi, kā panākt tādu ražošanas 

pietiekamību, kam nebūtu negatīvas ietekmes uz mērķi pakāpeniski pārtraukt videi vai ekonomikai kaitīgo 

subsīdiju piešķiršanu, piemēram, sekmējot pieprasījuma pārvaldību un palielinot starpsavienojuma jaudu.” 
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