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VERSLAG VAN DE COMMISSIE 

 

Tussentijds verslag van het sectoronderzoek naar capaciteitsmechanismen 

 

1. Inleiding 

Op 29 april 2015 heeft de Commissie een sectoronderzoek geopend naar de financiële steun 

die EU-lidstaten verlenen aan elektriciteitsproducenten en -verbruikers om de 

elektriciteitsvoorziening te waarborgen (capaciteitsmechanismen). Zij vreest dat 

capaciteitsmechanismen bepaalde producenten of technologieën onrechtmatig kunnen 

bevoordelen en belemmeringen kunnen vormen voor de grensoverschrijdende handel in 

elektriciteit
1
.  

Om deze bezwaren te toetsen, heeft de Commissie het voorbije jaar in elf lidstaten een grote 

hoeveelheid informatie over bestaande en geplande capaciteitsmechanismen verzameld. Zij 

heeft onderzocht waarom lidstaten capaciteitsmechanismen in het leven roepen, hoe deze 

mechanismen ontworpen zijn en welke de gevolgen ervan zijn voor de mededinging en het 

handelsverkeer op de interne elektriciteitsmarkt.  

De Commissie zal zich baseren op de informatie die tijdens het onderzoek is verzameld om te 

beoordelen of capaciteitsmechanismen aan de EU-staatssteunregels voldoen
2
.  

Het onderzoek zal bijdragen tot de strategie voor de energie-unie van de Commissie, met 

name omdat het de ontwikkeling van een wetgevingsvoorstel voor een nieuwe opzet van de 

elektriciteitsmarkt in de EU ondersteunt. Op 18 maart 2016 herinnerde de Europese Raad aan 

het belang van een volledig functionerende en onderling verbonden energiemarkt
3
. De lessen 

die uit het sectoronderzoek worden getrokken, zullen de ontwikkeling van een meer regionale 

benadering van de voorzieningszekerheid ondersteunen; waar capaciteitsmechanismen 

worden gebruikt, zullen die steeds meer opengesteld moeten worden zodat deelname over de 

nationale grenzen heen mogelijk wordt.  

In dit tussentijdse verslag en het bijgevoegde werkdocument van de diensten van de 

Commissie zet de Commissie haar voorlopige bevindingen en de voorzichtige conclusies van 

het onderzoek uiteen. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_nl.htm 
2 Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (PB C 200 van 28.6.2014, blz. 1). 
3 Conclusies van de Europese Raad, 17-18 maart 2016, http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/03/18-

european-council-conclusions/  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_nl.htm
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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De Commissie verzoekt de EU-lidstaten, belanghebbenden in de elektriciteitssector en het 

grote publiek om binnen 12 weken opmerkingen in te dienen over het tussentijdse verslag en 

het bijgevoegde werkdocument van de diensten van de Commissie.  

De Commissie zal later dit jaar een eindverslag over het sectoronderzoek publiceren. 

2. Beleid van de Commissie op het gebied van de opzet van de elektriciteitsmarkt 

De Europese elektriciteitssector bevindt zich in een periode van nooit eerder geziene 

veranderingen. Een beleid van liberalisering en het koolstofarm maken van de economie heeft 

de manier waarop elektriciteit in de Europese Unie wordt geproduceerd, verhandeld en 

verbruikt, grondig gewijzigd. Het aandeel hernieuwbare energiebronnen is snel gegroeid. 

26 % van de energie in de EU wordt vandaag opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en 

10 % van de totale elektriciteit is afkomstig uit variabele bronnen, zoals wind- en zonne-

energie
4
. 

De grootschalige uitrol van hernieuwbare energie in combinatie met de algemene afname van 

de vraag en de dalende kosten voor fossiele brandstoffen hebben de winstgevendheid van 

conventionele producenten ingeperkt en hebben de stimulansen verminderd om de bestaande 

elektriciteitscentrales te onderhouden of in nieuwe te investeren. In veel lidstaten gingen deze 

ontwikkelingen gepaard met een toenemende bezorgdheid over de voorzieningszekerheid. De 

lidstaten vrezen dat de elektriciteitsmarkt niet de investeringssignalen zal afgeven die nodig 

zijn om een energiemix voor elektriciteitsopwekking te garanderen waarmee te allen tijde aan 

de vraag kan worden voldaan. 

Sommige lidstaten hebben gereageerd met maatregelen ter ondersteuning van investeringen in 

extra capaciteit die volgens hen nodig is om voor een aanvaardbaar niveau van 

voorzieningszekerheid te zorgen. Met deze capaciteitsmechanismen worden aanbieders van 

bestaande en/of nieuwe capaciteit betaald om die beschikbaar te maken. 

Als capaciteitsmechanismen voortijdig, zonder degelijke probleemidentificatie of op 

ongecoördineerde wijze en zonder rekening te houden met de bijdrage van 

grensoverschrijdende bronnen worden ingevoerd, bestaat het risico dat ze de 

grensoverschrijdende elektriciteitshandel en de mededinging verstoren. Het is bijvoorbeeld 

mogelijk dat ze alleen nieuwe investeringen in bepaalde vormen van energieproductie belonen 

of vraagrespons uitsluiten. Deze mechanismen kunnen ook investeringen binnen de nationale 

grenzen aanmoedigen, ook al zou het doeltreffender zijn om de interconnectie te versterken en 

elektriciteit in te voeren wanneer dat nodig is. 

                                                            
4 Europese Commissie, "Voortgangsverslag hernieuwbare energie", 15 juni 2015, COM(2015) 293 final. 
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De Commissie heeft in het kader van de energie-unie haar bezorgdheid geuit over de 

zekerheid van de elektriciteitsvoorziening
5
 en plannen aangekondigd om wetgeving voor te 

stellen over de opzet van de elektriciteitsmarkt en de zekerheid van de 

elektriciteitsvoorziening. In het wetgevingsvoorstel zou een reeks aanvaardbare risiconiveaus 

van verstoringen van de voorziening worden vastgesteld, alsook een objectieve, EU-brede, op 

feiten gebaseerde evaluatie worden gemaakt van de voorzieningszekerheid in de diverse 

lidstaten. Om de standpunten van de belanghebbenden over deze ideeën te verzamelen, heeft 

de Commissie twee openbare raadplegingen gehouden6. Het sectoronderzoek naar 

capaciteitsmechanismen maakt deel uit van dit ruimere initiatief.  

3.  Sectoronderzoek naar capaciteitsmechanismen 

De Commissie kan onderzoek doen naar bepaalde sectoren als zij vermoedt dat de 

mededinging ongunstig wordt beïnvloed door maatregelen van particuliere ondernemingen of 

overheidsinstanties. Dit sectoronderzoek is het allereerste op het gebied van staatssteun
7
.  

De Commissie heeft het onderzoek geopend omdat zij zich zorgen maakt dat bestaande of 

geplande steunregelingen voor elektriciteitscapaciteit de mededinging dreigen te verstoren en 

de interne energiemarkt kunnen ondermijnen. 

Dankzij de informatie die tijdens het sectoronderzoek wordt verzameld, zal de Commissie een 

beter inzicht kunnen krijgen in: 

• of, en in hoeverre, het noodzakelijk is dat lidstaten staatssteun verlenen om de 

elektriciteitsvoorziening te garanderen; 

• welke soorten capaciteitsmechanismen het meest geschikt zijn om de 

elektriciteitsvoorziening te garanderen en onder welke voorwaarden 

capaciteitsmechanismen de mededinging tussen de aanbieders van capaciteit
8
 en de 

grensoverschrijdende handel dreigen te verstoren; 

• hoe capaciteitsmechanismen een aanvulling kunnen vormen op de interne energiemarkt in 

plaats van de werking ervan te ondermijnen;  

                                                            
5 Mededeling van de Commissie, "Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid 

inzake klimaatverandering", 25 februari 2015, COM(2015) 80 final. 
6 COM(2015) 340 final. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf   
7 Sinds de herziening van de procedureverordening op het gebied van staatssteun in 2013 kan de Commissie 

sectoronderzoeken instellen wanneer staatssteunmaatregelen de mededinging in meerdere lidstaten kunnen verstoren of 

wanneer bestaande staatssteunmaatregelen niet langer verenigbaar zijn met, in dit geval, de interne energiemarkt. 
8 Bijvoorbeeld tussen energieproducenten en vraagresponsoperatoren. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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• hoe capaciteitsmechanismen voor de voorzieningszekerheid interageren met de 

doelstellingen van een koolstofarme economie; en 

• hoe de naleving van de staatssteunregels kan worden gewaarborgd wanneer de lidstaten 

capaciteitsmechanismen ontwerpen en instellen. 

Daartoe heeft de Commissie als eerste stap de redenen achter de invoering van 

capaciteitsmechanismen en de ontwerpkenmerken ervan onderzocht. Zij heeft zich gebogen 

over een aantal bestaande mechanismen en een aantal mechanismen die lidstaten van plan zijn 

in te voeren. Zij heeft deze mechanismen binnen de ruimere marktcontext bekeken en heeft 

met name rekening gehouden met het toenemende aandeel van hernieuwbare energie.  

In dit tussentijdse verslag presenteert de Commissie haar voorlopige bevindingen en 

voorzichtige conclusies op basis van de verzamelde informatie. Zij verzoekt om opmerkingen 

over de bevindingen en conclusies en zal deze gebruiken als basis voor het eindverslag dat 

later dit jaar wordt gepubliceerd.  

In dit tussentijdse verslag wordt niet beoordeeld of bestaande of geplande 

capaciteitsmechanismen in de lidstaten stroken met de EU-staatssteunregels. De richtsnoeren 

staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 bevatten specifieke 

regels voor de beoordeling van capaciteitsmechanismen. De Commissie heeft deze regels al 

toegepast op capaciteitsmechanismen die het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben 

aangemeld
9
. Evenals in die gevallen zal de Commissie in staatssteunprocedures nagaan of de 

capaciteitsmechanismen verenigbaar zijn met de staatssteunregels.  

4.  Procedure 

Het onderzoek heeft betrekking op elf lidstaten: België, Kroatië, Denemarken, Frankrijk, 

Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Spanje en Zweden. De Commissie heeft deze 

lidstaten op basis van drie overwegingen geselecteerd: i) het bestaan van een 

capaciteitsmechanisme of plannen om zo'n mechanisme in het leven te roepen, ii) de behoefte 

om verschillende modellen van capaciteitsmechanismen die in de EU bestaan of gepland zijn, 

                                                            
9 Voor het besluit betreffende de Britse capaciteitsmarkt, zie Besluit C(2014) 5083 final van de Commissie van 23 juli 2014 

betreffende steunmaatregel SA.35980 (2014/N-2) – Verenigd Koninkrijk – Hervorming elektriciteitsmarkt – 

Capaciteitsmarkt. De openbare versie van het besluit is beschikbaar op 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. De Commissie heeft op 13 november 

2015 formele onderzoeken geopend naar het Franse capaciteitsmechanisme voor het hele land (SA.39621) en de 

aanbesteding voor een gasgestookte elektriciteitscentrale in Bretagne (SA.40454). Zie http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-6077_en.htm. Voor het capaciteitsmechanisme voor het hele land zijn de openbare versies van deze besluiten 

(in het Frans) te vinden op http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf en voor de 

aanbesteding voor een gasgestookte elektriciteitscentrale in Bretagne op 

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://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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te onderzoeken, en iii) het te verwachten effect van het bestaande of geplande 

capaciteitsmechanisme op de mededinging en de grensoverschrijdende handel.  

Ter voorbereiding van dit tussentijdse verslag heeft de Commissie gedetailleerde vragenlijsten 

gezonden aan meer dan 200 overheidsinstanties, energieregulators, netwerkbeheerders en 

marktdeelnemers die commercieel actief zijn in de elf lidstaten waarop het onderzoek 

betrekking heeft. Zij heeft 124 antwoorden ontvangen.  

Figuur 1: Overzicht van de antwoorden per lidstaat 

 
Bron: Europese Commissie 

Voorts organiseerde de Commissie drie workshops met de lidstaten over kwesties in verband 

met capaciteitsmechanismen, bijvoorbeeld over beoordelingen van de toereikendheid, 

ontwerpkenmerken en grensoverschrijdende deelname aan capaciteitsmechanismen
10

. Er 

werden bilaterale bijeenkomsten gehouden met Europese instanties en verenigingen, 

waaronder het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), het 

Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSB-E), het 

Internationaal Energieagentschap (IEA) en verenigingen van elektriciteitsproducenten, 

verbruikers, beheerders van opslagcapaciteit en aanbieders van vraagrespons. Daarenboven 

heeft de Commissie ook gebruik gemaakt van publieke informatiebronnen en van 

vakliteratuur en publicaties over dit onderwerp. 

5. Structuur van het bijgevoegde werkdocument van de diensten van de Commissie 

In het bijgevoegde werkdocument van de diensten van de Commissie worden de bevindingen 

van het onderzoek over hoe de lidstaten momenteel capaciteitsmechanismen overwegen, 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  
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vaststellen en beheren, in detail gepresenteerd. Uit die informatie wordt een aantal 

voorzichtige conclusies getrokken.  

In de eerste twee hoofdstukken van het werkdocument van de diensten van de Commissie 

wordt het bereik van het onderzoek omschreven en wordt een beschrijving gegeven van de 

context waarin het probleem van de capaciteitsmechanismen is gerezen. Hoofdstuk 2 geeft 

een overzicht van de situatie op de Europese elektriciteitsmarkt, waarbij de nadruk ligt op de 

elf lidstaten waarop het onderzoek betrekking heeft. Daarin wordt uitgelegd waarom veel 

lidstaten bezorgd zijn over de vraag of hun elektriciteitssysteem te allen tijde aan de vraag zal 

kunnen blijven voldoen en daarom capaciteitsmechanismen gebruiken of overwegen op te 

zetten. Vervolgens wordt nagegaan waardoor investeringen in opwekkingscapaciteit worden 

getriggerd en worden de tekortkomingen van de markt en van de regelgeving beschreven die 

de investeringsbeslissingen op de elektriciteitsmarkt beïnvloeden. In dat hoofdstuk wordt ook 

melding gemaakt van een aantal hervormingen van de markt en van de regelgeving die de 

werking van de interne elektriciteitsmarkt kunnen helpen verbeteren en zo de behoefte aan 

capaciteitsmechanismen kunnen verminderen of wegnemen. Ten slotte wordt erkend dat er 

nog steeds tekortkomingen van de markt en van de regelgeving zijn die mogelijk tot ver in de 

toekomst zullen blijven bestaan. 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op het vermogen van capaciteitsmechanismen 

om deze resterende tekortkomingen van de markt en van de regelgeving aan te pakken. 

Hoofdstuk 3 deelt de capaciteitsmechanismen in verschillende soorten in en categoriseert, op 

basis van die taxonomie, de capaciteitsmechanismen waarop het sectoronderzoek betrekking 

heeft. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe de lidstaten hun toereikendheid van de 

elektriciteitsopwekking
11

 beoordelen en welke rol betrouwbaarheidsnormen
12

 bij die 

beoordeling spelen. In hoofdstuk 5 worden de ontwerpkenmerken uiteengezet van de 

capaciteitsmechanismen waarop het onderzoek betrekking heeft. Hiervoor worden vragen 

behandeld als: wie mag deelnemen aan de regeling, hoe vindt de selectie plaats en welke zijn 

de rechten en verplichtingen van de deelnemers aan de regeling? Op basis van deze 

bevindingen worden in hoofdstuk 6 voorzichtige conclusies getrokken over de geschiktheid 

van elk soort capaciteitsmechanisme om de elektriciteitsvoorziening te garanderen en over de 

gevolgen ervan voor de markt. 

                                                            
11 "Toereikendheid van de elektriciteitsopwekking" betekent het volume productievermogen dat toereikend 

wordt geacht om op elk moment te voldoen aan de vraag in de lidstaat (gebaseerd op een conventionele 

statistische indicator). 
12 In het kader van het sectoronderzoek verwijst de term "betrouwbaarheidsnorm" naar het niveau van de 

toereikendheid van de elektriciteitsopwekking dat aanvaardbaar wordt geacht en dat de basis kan vormen voor 

ingrepen. 
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6.  Voorlopige bevindingen en voorzichtige conclusies 

6.1. De context waarin er twijfels rijzen over de toereikendheid van de 

elektriciteitsopwekking 

Capaciteitsmechanismen zijn geen recente uitvinding. Tussen 1990 en 2001 vormde een 

capaciteitsbetaling een afzonderlijk onderdeel van de elektriciteitsprijs op de 

elektriciteitsmarkt in Engeland en Wales. In Ierland, Italië en Spanje zijn gedurende vele jaren 

capaciteitsbetalingen gedaan aan elektriciteitsproducenten en in Zweden bestaan sinds 2003 

strategische reserves. Niettemin heeft een verhoogde belangstelling voor 

capaciteitsmechanismen er de voorbije jaren toe geleid dat een groot aantal nieuwe regelingen 

werd ontworpen en ingevoerd.  

De redenen voor de hernieuwde belangstelling van de lidstaten voor capaciteitsmechanismen 

zijn te vinden in de ontwikkeling van de elektriciteitssector. Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 van 

het werkdocument van de diensten van de Commissie is de opwekkingscapaciteit in de EU de 

afgelopen jaren gestegen. Deze stijging is voornamelijk te danken aan de grotere productie 

van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Tegelijkertijd is de vraag naar elektriciteit 

gedaald. De daling is deels toe te schrijven aan de economische crisis in de EU sinds 2008 en 

deels aan energiebesparingen door energie-efficiëntiemaatregelen. 

De grotere opwekkingscapaciteit en de dalende vraag hebben geleid tot steeds grotere 

verschillen tussen de piekvraag en de opwekkingscapaciteit, wat op overcapaciteit wijst. Dit 

heeft op zijn beurt geleid tot dalende groothandelsprijzen voor elektriciteit sinds 2011. In 

Duitsland bijvoorbeeld liggen de year-aheadgroothandelsprijzen momenteel op het laagste 

niveau in 14 jaar. 

Voor de opwekkingscapaciteit van nieuwe hernieuwbare energiebronnen zijn de 

exploitatiekosten doorgaans lager dan voor conventionele kolen- of gasgestookte 

elektriciteitscentrales. Daardoor produceren de conventionele elektriciteitscentrales niet meer 

zo vaak als in het verleden, met name op markten met een groot aandeel hernieuwbare 

energie. Door het variabele karakter van de hernieuwbare bronnen voor elektriciteit is het 

onzeker hoe vaak prijspieken zich voordoen waarmee conventionele technologieën de 

investeringskosten kunnen terugverdienen. Uit figuur 2 blijkt dat er een verband bestaat 

tussen het aandeel hernieuwbare energie op de markt en de mate waarin fossiele brandstoffen 

voor energieopwekking worden gebruikt: hoe meer hernieuwbare energie, hoe lager het aantal 

bedrijfsuren van conventionele elektriciteitscentrales.  
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Figuur 2: Impact van hernieuwbare energie op de benuttingsgraad van conventionele 

elektriciteitscentrales 

EU28
BE

DK

DE

IE

ES

FR HR

IT

PL

PT

SW

R² = 0.5313
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-40% -20% 0% 20% 40%

St
ij

gi
n

g 
aa

n
d

e
e

l e
n

e
rg

ie
 u

it
 

h
e

rn
ie

u
w

b
ar

e
 b

ro
n

n
e

n
 2

00
0-

20
13

Evolutie gebruik van brandstoffen 2000-2013

 
Bron: Europese Commissie, op basis van gegevens van Eurostat 

Hoewel de huidige situatie op de elektriciteitsmarkten in de EU wordt gekenmerkt door een 

hoge mate van voorzieningszekerheid, ook in vergelijking met andere delen van de wereld, 

zijn veel lidstaten bezorgd dat deze ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor de 

toereikendheid van hun elektriciteitsmix in de toekomst. Veel verlieslatende 

elektriciteitscentrales zijn van plan om hun activiteiten stil te leggen of te sluiten. De voorbije 

jaren is dit vooral voor flexibele gasgestookte elektriciteitscentrales een probleem geworden, 

omdat die over het algemeen duurder zijn om te exploiteren dan minder flexibele bruinkool- 

en steenkoolcentrales. Bovendien hebben een aantal lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk, 

Polen en Kroatië, een verouderend bestand van kolengestookte centrales waarvan er in de 

komende jaren naar verwachting veel gaan sluiten. De tendens om meer energie uit 

hernieuwbare bronnen op te wekken, vormt een economische uitdaging voor het 

bedrijfsmodel van veel gevestigde energieondernemingen met productie-installaties op basis 

van fossiele brandstoffen. Hoewel de verschuiving in de richting van een hogere productie 

van hernieuwbare energie een gewenste ontwikkeling is, vormt deze een uitdaging voor de 

voorzieningszekerheid als het resultaat ervan is dat flexibele elektriciteitscentrales, die nog 

altijd nodig zijn als back-up voor de variabele opwekking uit hernieuwbare bronnen als de 

wind en de zon, worden gesloten of als er niet voldoende stimulansen zijn om erin te 

investeren.  

Ook sluiten de locaties van de nieuwe installaties voor hernieuwbare energie niet aan op de 

verbruikscentra. Een voorbeeld hiervan is Duitsland, waar de meeste hernieuwbare energie 

wordt geproduceerd in het noorden, terwijl veel van de conventionele en nucleaire 

elektriciteitscentrales die mogelijk op korte of middellange termijn zullen sluiten in het zuiden 

liggen, waar grote vraagcentra zijn. De ontwikkeling van het net houdt geen gelijke tred met 
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deze veranderende structuur van vraag en aanbod. Nog belangrijker: de elektriciteitsprijzen 

geven niet de juiste signalen af om de lokale vraag en het lokale aanbod op elkaar af te 

stemmen, omdat Duitsland, samen met Oostenrijk en Luxemburg, één biedzone vormt, wat 

betekent dat de prijs van elektriciteit op de groothandelsmarkt dezelfde is voor heel dat 

gebied. 

In principe moeten de groothandelsmarkten voor elektriciteit (de "energy only"-markt) de 

nodige prijssignalen kunnen afgeven om de nodige investeringen op gang te brengen, op 

voorwaarde dat met de groothandelsprijzen de vaste kosten kunnen worden gerecupereerd. Er 

bestaat momenteel discussie over de vraag of dit in de praktijk mogelijk is met het "energy 

only"-marktmodel, omdat de huidige elektriciteitsmarkten gekenmerkt worden door 

onzekerheden en een aantal tekortkomingen van de markt en van de regelgeving die de 

marktprijssignalen van de groothandelsmarkt beïnvloeden. Het betreft onder meer lage 

tariefplafonds (die kunnen worden gezien als een instrument om misbruik van marktmacht te 

voorkomen, maar die ook de mogelijkheid van elektriciteitsprijzen om te stijgen en om de 

schaarste en de consumentenwaardering van de betrouwbaarheid te weerspiegelen, beperken), 

steunregelingen voor hernieuwbare energie die prijssignalen verstoren, onvoorspelbare 

periodes van schaarste, een gebrek aan kortetermijnmarkten die een brede deelname toelaten 

en een gebrek aan actieve deelname van vraagresponsoperatoren. 

In deze omstandigheden is het mogelijk dat lidstaten ervoor kiezen capaciteitsmechanismen in 

het leven te roepen in plaats van tekortkomingen van de opzet van de markt aan te pakken. 

Het is van fundamenteel belang dat de lidstaten zoveel als mogelijk de werking van hun 

markten verbeteren en in de eerste plaats de diepere oorzaken aanpakken van hun problemen 

met de toereikendheid. Hiervoor is het wellicht nodig dat de lidstaten passende prijssignalen 

garanderen – vooral in tijden van schaarste – aangezien die prijzen stimulansen bieden voor 

vraagrespons, flexibele opwekkingscapaciteit en in- en uitvoer binnen de interne 

elektriciteitsmarkt. 

Er zijn echter enkele resterende tekortkomingen van de markt en van de regelgeving die 

moeilijk te verhelpen zijn of veel tijd vergen om ze naar behoren aan te pakken. Voor 

deelname van de vraagzijde is het bijvoorbeeld nodig dat verbruikers over de apparatuur (bv. 

slimme meters), de realtime-informatie en de contracten beschikken die hen in staat stellen te 

reageren op prijsverhogingen en hun elektriciteitsverbruik daaraan aan te passen. Bovendien 

is het niet mogelijk om van de ene op de andere dag in heel Europa liquide en concurrerende 

kortetermijnmarkten, die beter tot de voorzieningszekerheid kunnen bijdragen, te 

verwezenlijken. Ten slotte kan het jaren duren om de transmissielijnen aan te leggen die nodig 

zijn om de netwerkrestricties weg te nemen. 

Om deze redenen hebben veel lidstaten capaciteitsmechanismen ingevoerd of zijn zij van plan 

deze in te voeren. Deze mechanismen wijzigen de elektriciteitsmarkten fundamenteel, omdat 



 

 

11 

 

 

producenten en andere aanbieders van capaciteit niet langer enkel betaald worden voor de 

elektriciteit die zij hebben geproduceerd, maar ook voor beschikbaarheid ervan. 

Capaciteitsmechanismen kunnen een aantal mededingingsbezwaren veroorzaken. De 

lappendeken van mechanismen in de hele EU kan gevolgen hebben voor de 

grensoverschrijdende handel en de investeringssignalen verstoren ten gunste van landen met 

"gunstiger" capaciteitsmechanismen. Op nationaal niveau vastgestelde doelstellingen op het 

gebied van de toereikendheid van de elektriciteitsopwekking kunnen leiden tot een te grote 

aankoop van capaciteit, tenzij de invoer ten volle in aanmerking wordt genomen. 

Capaciteitsmechanismen kunnen marktmacht versterken wanneer ze bijvoorbeeld verhinderen 

dat nieuwe of alternatieve aanbieders de markt betreden. Capaciteitsmechanismen leiden 

waarschijnlijk ook tot overcompensatie van de aanbieders van capaciteit – vaak in het 

voordeel van gevestigde aanbieders – als ze slecht ontworpen en niet-concurrerend zijn. Al 

deze kwesties kunnen de werking van de interne energiemarkt ondermijnen en leiden tot 

hogere energiekosten voor de consument. 

6.2. Capaciteitsmechanismen in de elf lidstaten 

De lidstaten waarop het onderzoek betrekking heeft, passen een breed scala 

capaciteitsmechanismen toe. In het werkdocument van de diensten van de Commissie dat bij 

dit tussentijdse verslag is gevoegd, worden ze in zes soorten ingedeeld: i) aanbestedingen 

voor nieuwe capaciteit, ii) strategische reserves, iii) gerichte capaciteitsbetalingen, 

iv) gecentraliseerde inkoopmodellen, v) gedecentraliseerde verplichtingen, en vi) marktbrede 

capaciteitsbetalingen13.
 

Deze soorten capaciteitsmechanismen kunnen in twee grote 

categorieën worden ingedeeld: gerichte mechanismen, waarbij alleen specifieke categorieën 

aanbieders van capaciteit betalingen ontvangen, en marktbrede mechanismen, waaraan in 

principe alle categorieën aanbieders van capaciteit kunnen deelnemen. Binnen deze twee 

categorieën kan een onderscheid worden gemaakt tussen op volume gebaseerde mechanismen 

en op prijzen gebaseerde mechanismen.  

                                                            
13 Zie het werkdocument van de diensten van de Commissie, hoofdstuk 3.1, voor nadere toelichting bij de 

taxonomie. 
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Figuur 3: Een taxonomie van capaciteitsmechanismen 

 
Bron: Europese Commissie 

In totaal werden in het onderzoek 28 bestaande of geplande capaciteitsmechanismen in de elf 

lidstaten vastgesteld (zie tabel 1). De meest voorkomende vorm van capaciteitsmechanisme is 

de strategische reserve. Strategische reserves omvatten elektriciteitscentrales en andere 

capaciteit die niet aan de groothandelsmarkt deelnemen, maar stand-by worden gehouden om 

alleen in noodsituaties door de netwerkbeheerder te worden ingezet.  

De zogenaamde "regelingen voor onderbreekbaarheid", waarbij de netwerkbeheerder 

industriële afnemers kan verzoeken hun vraag te verminderen in situaties van schaarste, vallen 

ook onder deze definitie, omdat ze ook capaciteit leveren die alleen wordt geactiveerd op 

verzoek van de netwerkbeheerder. Er zijn strategische reserves in acht lidstaten, waarbij 

Duitsland en Polen zowel een regeling voor onderbreekbaarheid als een andere vorm van 

strategische reserve hebben. Spanje heeft momenteel het hoogste aantal 

capaciteitsmechanismen (vier). 
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Tabel 1: Capaciteitsmechanismen in het sectoronderzoek 

 
Bron: Europese Commissie, op basis van de antwoorden op het sectoronderzoek 

6.3. Beoordelingen van de toereikendheid en betrouwbaarheidsnormen 

Uit het sectoronderzoek is gebleken dat het merendeel van de overheden verwacht dat zich in 

de toekomst betrouwbaarheidsproblemen zullen voordoen, hoewel er vandaag slechts zeer 

zelden sprake is van zulke problemen. 

Om te bepalen of deze problemen de invoering van een capaciteitsmechanisme vereisen, 

moeten de lidstaten eerst een beoordeling van de toereikendheid uitvoeren. Het onderzoek 

toont aan dat de lidstaten zulke beoordelingen steeds verfijnder uitvoeren. De methoden zijn 

echter zelden vergelijkbaar tussen de lidstaten. Ze lopen sterk uiteen, bijvoorbeeld wat betreft 

de vraag of rekening moet worden gehouden met elektriciteitsopwekking uit andere landen, 

maar ook wat betreft scenario's en onderliggende aannames. Dit versterkt de nationale focus 

van de meeste mechanismen en verhindert de vorming van een algemeen beeld van de 

toereikendheid waaruit een eventuele behoefte aan (gezamenlijke) maatregelen op Europees 

of regionaal niveau naar voor kan komen.  

Om het gewenste niveau van voorzieningszekerheid te bepalen, kunnen de lidstaten 

"betrouwbaarheidsnormen" vaststellen waarmee zij een afweging kunnen maken tussen de 

voordelen van de betrouwbaarheid en de kosten om die te garanderen. Uit het onderzoek 

bleek echter dat de praktijken om betrouwbaarheidsnormen vast te stellen aanzienlijk 

verschillen. Niet alle lidstaten stellen betrouwbaarheidsnormen vast, en zonder 

betrouwbaarheidsnorm is er geen objectieve benchmark waaraan kan worden afgemeten of 

een capaciteitsmechanisme nodig is. In de tussentijdse bevindingen wordt voorts 

gesuggereerd dat, zelfs als er een betrouwbaarheidsnorm bestaat, deze maar zelden gebaseerd 

is op de daadwerkelijke bereidheid van consumenten om stroomonderbrekingen te tolereren 

Aanbesteding voor nieuwe capaciteit Strategische reserve Gerichte capaciteitsbetaling 

België ** België Italië

Frankrijk Denemarken ** Polen

Ierland ** Duitsland *** Portugal ***

Polen Spanje ***

Zweden

Duitsland (regeling voor onderbreekbaarheid)

Ierland (regeling voor onderbreekbaarheid)

Italië (regeling voor onderbreekbaarheid) *** 

Polen (regeling voor onderbreekbaarheid)

Portugal (regeling voor onderbreekbaarheid)

Spanje (regeling voor onderbreekbaarheid)

Gecentraliseerde inkoop Gedecentraliseerde verplichting Marktbrede capaciteitsbetaling 

Ierland * Frankrijk * Ierland

Italië *

* Gepland mechanisme (of dat wordt uitgevoerd)

** Mechanisme uit het verleden (of dat nooit is uitgevoerd)

*** Meerdere capaciteitsmechanismen van dezelfde soort
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("waarde van de verloren last"). Er bestaat eveneens weinig bewijs waaruit zou blijken dat 

lidstaten met een capaciteitsmechanisme een duidelijk verband leggen tussen de capaciteit die 

zij nodig hebben en de gewenste mate van betrouwbaarheid zoals die in hun 

betrouwbaarheidsnorm wordt uitgedrukt. 

Het gebrek aan gemeenschappelijke methoden voor het bepalen van de toereikendheid van de 

elektriciteitsopwekking en betrouwbaarheidsnormen maakt het moeilijk om te beoordelen of 

de bestaande en geplande capaciteitsmechanismen nodig zijn en bemoeilijkt de 

grensoverschrijdende coördinatie omdat de lidstaten een verschillend beeld hebben van het 

eigenlijke probleem. Daardoor is het moeilijk om na te gaan of het mogelijk is dat 

interconnectoren de benodigde capaciteit invullen. Bovendien wordt de bijdrage van 

hernieuwbare energie en vraagrespons aan de toereikendheid van het systeem niet altijd 

voldoende in aanmerking genomen. 

Er zijn dus gegronde redenen voor een betere afstemming van de methoden voor het bepalen 

van de toereikendheid van de elektriciteitsopwekking en betrouwbaarheidsnormen. Dit zal 

wellicht een belangrijk element zijn van het geplande initiatief van de Commissie met 

betrekking tot de opzet van de markt
14

. Aangezien regionale en de hele EU omvattende 

methoden zich verder ontwikkelen en betrouwbaarder worden, moeten ze ook steeds vaker 

worden gebruikt als basis om na te gaan of het nodig is capaciteitsmechanismen in te voeren, 

met name in het kader van de EU-staatssteunregels. 

6.4. Ontwerpkenmerken van capaciteitsmechanismen 

Zodra de lidstaten hun situatie met betrekking tot de toereikendheid van de 

elektriciteitsopwekking beoordeeld hebben en geconcludeerd hebben dat het nodig is de 

opwekkingscapaciteit te ondersteunen, hebben zij een aantal keuzes om een geschikt 

capaciteitsmechanisme te ontwerpen om het vastgestelde probleem aan te pakken. In het 

werkdocument van de diensten van de Commissie worden de belangrijkste ontwerpkeuzes in 

drie categorieën voorgesteld: 

a) Wie komt in aanmerking?: wie mag deelnemen aan het capaciteitsmechanisme? Staat het 

mechanisme open voor diverse types aanbieders van capaciteit, nieuwe capaciteit, 

vraagrespons, opslag van elektriciteit en/of aanbieders van capaciteit in andere lidstaten? 

b) Toewijzing: hoe verloopt de procedure voor het selecteren van de aanbieders van 

capaciteit die voor steun in aanmerking komen en hoe wordt het niveau van de 

capaciteitsvergoeding bepaald? 

                                                            
14 COM(2015) 340. 
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c) Productontwerp: wat wordt verlangd van aanbieders van capaciteit die door het 

mechanisme ondersteund worden en wat gebeurt er als zij hun verplichtingen niet 

nakomen? 

6.4.1. Wie komt in aanmerking? 

Goed vormgegeven ontvankelijkheidscriteria zijn belangrijk om te zorgen voor een optimale 

selectie van aanbieders van capaciteit om het vastgestelde probleem op het gebied van 

voorzieningszekerheid op te lossen. Uit de voorlopige bevindingen blijkt echter dat de meeste 

bestaande capaciteitsmechanismen maar voor een beperkt aantal aanbieders van capaciteit 

openstaan. In sommige gevallen worden bepaalde aanbieders van capaciteit uitdrukkelijk van 

deelname uitgesloten of wordt de groep van potentiële deelnemers expliciet beperkt tot 

bepaalde aanbieders. In andere gevallen stellen de lidstaten eisen die hetzelfde effect hebben, 

waarmee zij impliciet de soorten of het aantal in aanmerking komende aanbieders van 

capaciteit beperken. Voorbeelden daarvan zijn omvangvereisten, milieunormen, technische 

prestatiecriteria, beschikbaarheidseisen (gereduceerde beschikbaarheid), de aanloopperiode 

van het mechanisme, d.w.z. de tijd tussen de toekenning van het capaciteitscontract en het 

begin van de beschikbaarheidsverplichting, en de contractduur die aan aanbieders van 

capaciteit wordt aangeboden. Bij een aanzienlijk aantal capaciteitsmechanismen is de 

aanloopperiode minder dan een jaar, wat het voor aanbieders moeilijk maakt om 

capaciteitsaanbiedingen te ontwikkelen waarvoor de planning en de uitvoering, met name de 

bouw van nieuwe elektriciteitscentrales, meer tijd vergen. Korte aanloopperiodes sluiten 

daarom vaak impliciet nieuwe productiecapaciteit en, in mindere mate, nieuwe aanbieders van 

vraagrespons uit. 

In het sectoronderzoek werd in het bijzonder gekeken naar de voorwaarden waaraan 

verschillende soorten opwekkingstechnologieën, vraagresponsoperatoren, aanbieders van 

opslag, en nieuwe en bestaande capaciteit moeten voldoen om in aanmerking te komen. 

Locatievereisten om in aanmerking te komen werden eveneens onderzocht. Het merendeel 

van de bestaande en geplande capaciteitsmechanismen sluit bepaalde 

opwekkingstechnologieën uit. Hoewel bijna alle lidstaten de vraagrespons ondersteunen door 

middel van een soort capaciteitsvergoeding, concurreert deze niet altijd op gelijke voet met 

andere aanbieders van capaciteit.  

Wat betreft het opnemen van nieuwe en bestaande capaciteit is uit het sectoronderzoek 

gebleken dat de lidstaten vaak ofwel volledig gericht zijn op het aantrekken van nieuwe 

capaciteit ofwel op het vermijden van de sluiting van bestaande capaciteit, in plaats van op 

beide. De capaciteitsmechanismen waarop het onderzoek betrekking heeft, staan in het 

algemeen open voor capaciteit, ongeacht de ligging ervan binnen de lidstaat, hoewel vaak 

aparte regels van toepassing zijn op eilanden.  
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Het sectoronderzoek heeft aangetoond dat selectieve mechanismen ertoe kunnen leiden dat 

aanvullende mechanismen worden ontwikkeld ter compensatie van capaciteitsbronnen die 

oorspronkelijk waren weggelaten. Een goed voorbeeld van dit "sneeuwbaleffect" is de 

versnippering van de mechanismen voor capaciteitsbetaling in Spanje. In 1997 kregen 

Spaanse elektriciteitscentrales voor het eerst een gerichte capaciteitsvergoeding. Dit bleek 

echter niet voldoende om de problemen met de toereikendheid van de elektriciteitsopwekking 

op te lossen, aangezien de regeling in 2007 werd aangevuld met een regeling voor 

onderbreekbaarheid en later, in 2010, met een regeling voor voorkeurslevering voor 

binnenlandse energiebronnen (steenkool). 

Uit het onderzoek is ook gebleken dat al te selectieve capaciteitsmechanismen 

overcompensatie van de deelnemers kunnen veroorzaken, omdat de concurrentiedruk zwakker 

is bij een beperkt aantal deelnemers aan de toewijzingsprocedure. De aanbieders van 

capaciteit worden dus gestimuleerd om hoger te bieden dan de financiering die zij feitelijk 

nodig hebben om de beschikbaarheidsdiensten te leveren. Dit wordt geïllustreerd door de 

resultaten van de Britse capaciteitsveiling, waaruit blijkt dat het van de veiling uitsluiten van 

eender welke van de in aanmerking komende soorten aanbieders van capaciteit tot een hogere 

capaciteitsprijs zou hebben geleid. 

Tegelijkertijd heeft het sectoronderzoek aangetoond dat er een groeiende tendens is in de 

richting van mechanismen die openstaan voor een grotere groep potentiële aanbieders van 

capaciteit. In 2014 heeft het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld het marktbrede mechanisme 

voor gecentraliseerde inkoop geïntroduceerd en in 2015 stelde Frankrijk een marktbreed 

decentraal capaciteitsmechanisme voor. De deelname van de verschillende aanbieders van 

capaciteit helpt waarschijnlijk om overcompensatie te voorkomen en verstoringen te 

vermijden tussen de verschillende aanbieders van capaciteit binnen een lidstaat en bij 

grensoverschrijdende handel.  

6.4.2. Grensoverschrijdende deelname aan capaciteitsmechanismen 

Hoewel sommige landen rekening houden met de bijdrage van de invoer uit andere landen 

aan hun voorzieningszekerheid in stresssituaties, bleek uit het onderzoek dat zeer weinig van 

de elf lidstaten waarop het onderzoek betrekking heeft, toestaan dat aanbieders van capaciteit 

uit andere lidstaten (buitenlandse capaciteit) aan hun capaciteitsmechanismen deelnemen. 

Deze situatie is echter aan het veranderen, aangezien een toenemend aantal lidstaten ernaar 

streeft een dergelijke deelname toe te laten. Het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld 

interconnectoren (grensoverschrijdende transmissielijnen) opgenomen in de capaciteitsveiling 

voor 2015, en Frankrijk en Ierland ontwikkelen plannen om grensoverschrijdende deelname 

aan hun mechanismen toe te staan. De opname van grensoverschrijdende deelname is ook in 

overeenstemming met de doelstelling van de energie-unie om te zorgen voor een volledig 

functionerende en onderling verbonden energiemarkt. 
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Het is van essentieel belang om bij het beheer van capaciteitsmechanismen rekening te 

houden met de invoer, aangezien daarmee wordt voorkomen dat op te grote schaal dure 

capaciteit wordt ingekocht, wat zou gebeuren als elke lidstaat een capaciteitsmechanisme zou 

gebruiken om zijn energieautonomie te garanderen. Door buitenlandse capaciteit deel te laten 

nemen aan een capaciteitsmechanisme worden ook verstoringen van de investeringssignalen 

weggenomen, waardoor landen met gunstiger capaciteitsmechanismen en gevestigde 

exploitanten in het voordeel zouden zijn. Zo worden verdere investeringen in interconnectie 

ook gestimuleerd. 

Het is technisch ingewikkeld om buitenlandse capaciteit in capaciteitsmechanismen op te 

nemen. In juni 2015 kwam een werkgroep met de lidstaten bijeen om de kwestie van 

grensoverschrijdende deelname aan capaciteitsmechanismen te onderzoeken. De bevindingen 

van de werkgroep zijn in de vorm van een inputpaper als bijlage 2 gevoegd bij het 

werkdocument van de diensten van de Commissie dat het verslag over het sectoronderzoek 

vergezelt, om een discussie over dit onderwerp op gang te brengen. De inhoud van die bijlage 

is noch een formeel standpunt van de Commissie, noch een resultaat van dit sectoronderzoek, 

maar opmerkingen van de respondenten van de openbare raadpleging erop zijn welkom. 

6.4.3. Toewijzingsprocedure 

Als een toewijzingsprocedure goed is opgezet, wordt daarmee de meest kosteneffectieve optie 

gekozen uit de in aanmerking komende aanbieders van capaciteit en wordt een capaciteitsprijs 

bepaald waarmee overcompensatie wordt vermeden. Het onderzoek heeft aangetoond dat 

toewijzing op vele wijzen kan gebeuren. Het belangrijkste onderscheid bestaat tussen 

administratieve en concurrerende toewijzingsprocedures. Bij een administratieve 

toewijzingsprocedure worden alle in aanmerking komende aanbieders van capaciteit 

geselecteerd zonder met elkaar te concurreren en wordt de vergoeding voor de capaciteit 

vooraf vastgesteld door de autoriteiten van de lidstaat of bilateraal overeengekomen tussen de 

lidstaat en de aanbieder van capaciteit. Bij een concurrerende toewijzingsprocedure nemen de 

in aanmerking komende aanbieders van capaciteit daarentegen deel aan een 

aanbestedingsprocedure en is de capaciteitsvergoeding het resultaat van die procedure. 

Administratieve en concurrerende procedures komen even vaak voor in de elf lidstaten 

waarop het onderzoek betrekking heeft, maar de afgelopen jaren zijn de mechanismen steeds 

vaker gebaseerd op concurrerende aanbestedingsprocedures. Het Verenigd Koninkrijk houdt 

sinds 2014 capaciteitsveilingen. Frankrijk creëert momenteel een markt voor het verhandelen 

van capaciteitscertificaten. Ierland en Italië stappen af van de administratieve 

toewijzingsprocedure en zijn van plan capaciteitsproducten via veilingen toe te wijzen. 

Het sectoronderzoek heeft aangetoond dat administratieve toewijzingsprocedures de 

werkelijke waarde van de capaciteit waarschijnlijk niet aan het licht brengen en daarom 

waarschijnlijk niet kosteneffectief zijn. In Spanje bijvoorbeeld is de prijs voor een dienst voor 

onderbreekbaarheid bijna gehalveerd sinds een concurrerende veiling werd ingevoerd. 
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Concurrerende toewijzingsprocedures daarentegen zijn in principe geschikter om de 

werkelijke waarde van de capaciteit aan te tonen, maar de ervaring heeft geleerd dat dit alleen 

geldt wanneer het ontwerp van de toewijzingsprocedure en de marktstructuur echte 

concurrentie mogelijk maken. Een toewijzingsprocedure die niet de werkelijke waarde aan het 

licht brengt, zal wellicht ook niet de juiste investeringssignalen afgeven. Als de 

capaciteitsvergoeding te hoog is, houdt het capaciteitsmechanisme onnodige capaciteit op de 

markt of stelt het zelfs nieuwe capaciteit beschikbaar in geval van overcapaciteit. Anderzijds, 

als de vergoeding te laag is, zullen bestaande installaties de markt verlaten of zal er niet in 

nieuwe capaciteit worden geïnvesteerd. 

Het ontwerp van het toewijzingsproces in een capaciteitsmechanisme kan ook gevolgen 

hebben voor de mededinging op de elektriciteitsmarkt. In het onderzoek werd bijvoorbeeld 

ook vastgesteld dat capaciteitsmechanismen die gedecentraliseerd zijn (d.w.z. wanneer de 

individuele leveranciers verantwoordelijk zijn voor het schatten en aankopen van de 

benodigde capaciteit), zoals het mechanisme dat in Frankrijk wordt ontwikkeld, op 

geconcentreerde markten de markttoegang kunnen belemmeren. Dit komt doordat 

nieuwkomers hun toekomstige capaciteitsbehoeften minder goed kunnen inschatten dan 

gevestigde ondernemingen met een groot en stabiel klantenbestand. 

6.4.4. Capaciteitsproduct 

Alle capaciteitsmechanismen omvatten bepaalde verplichtingen waaraan aanbieders van 

capaciteit moeten voldoen om een vergoeding te ontvangen. Deze variëren van de relatief 

elementaire verplichting om een energiecentrale te bouwen en te exploiteren, tot 

verplichtingen die verband houden met het nakomen van instructies van de netwerkbeheerder 

(bv. opstarten en elektriciteit opwekken), en tot verplichtingen die complexer zijn (bv. 

betrouwbaarheidsopties die terugbetalingen vereisen als de referentieprijs de uitoefenprijs 

overschrijdt). 

Er zijn ook veel verschillende antwoorden op de vraag wat er gebeurt wanneer de aanbieders 

van capaciteit hun verplichtingen niet nakomen (sancties). In sommige mechanismen worden 

aanbieders van capaciteit simpelweg uitgesloten van toekomstige betalingen, maar in de 

meeste moeten de ontvangen betalingen terugbetaald worden of moet een extra boete worden 

betaald. 

Uit het onderzoek is ook gebleken dat, als de verplichtingen beperkt zijn en de boetes voor het 

niet naleven ervan laag zijn, centrales onvoldoende gestimuleerd worden om betrouwbaar te 

zijn. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat er een spanningsveld bestaat tussen een 

doeltreffende sanctieregeling in een capaciteitsmechanisme en de ongewenste effecten op de 

werking van de markt. Beleidsmakers zouden sancties in capaciteitsmechanismen kunnen 

beschouwen als een vervanging van schaarsteprijzen voor elektriciteit. Beide zijn in situaties 

van schaarste het signaal voor opwekking of vraagreductie. Alleen de elektriciteitsprijzen — 
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en niet de sancties in capaciteitsmechanismen — zijn echter een signaal voor invoer binnen de 

interne markt. Daarom moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de prijssignalen van elektriciteit 

niet worden vervangen door capaciteitsmechanismen. 

Een verdere bevinding is dat mechanismen die vraagrespons omvatten gewoonlijk 

verschillende verplichtingen inhouden voor aanbieders van vraagrespons en voor 

producenten. Een zekere mate van differentiatie in verplichtingen en sancties tussen productie 

en vraagrespons kan gerechtvaardigd zijn, althans op korte termijn, om de ontwikkeling van 

de vraagrespons mogelijk te maken. 

6.5. Voorzichtige conclusies van de beoordeling van de verschillende soorten 

capaciteitsmechanismen 

Op grond van de bovenstaande bevindingen komt de Commissie tot de volgende voorzichtige 

conclusies over de vraag of capaciteitsmechanismen de elektriciteitsvoorziening kunnen 

garanderen en hoe capaciteitsmechanismen negatieve gevolgen voor de werking van de 

interne energiemarkt van de EU kunnen hebben. 

 Geharmoniseerde en transparantere methoden voor het bepalen van de niveaus van 

toereikendheid van de elektriciteitsopwekking en betrouwbaarheidsnormen zouden 

bijdragen tot de objectivering van de noodzaak van verschillende interventieniveaus en de 

grensoverschrijdende vergelijkbaarheid verbeteren.  

 

 De zes verschillende soorten capaciteitsmechanismen (zie de taxonomie hierboven) zijn 

niet even geschikt om capaciteitsproblemen aan te pakken. Wat de beste keuze is, hangt af 

van de aard van het probleem inzake toereikendheid van de elektriciteitsopwekking dat 

moet worden aangepakt (marktbreed of lokaal; langdurig of tijdelijk) en van de structuur 

van de elektriciteitsmarkt van de lidstaat (mate van concentratie). 

 

 Van de zes soorten capaciteitsmechanismen bestaat bij twee mechanismen (namelijk op 

prijzen gebaseerde mechanismen die marktbrede of gerichte capaciteitsbetalingen bieden) 

het risico dat aanbieders van capaciteit overgecompenseerd worden, omdat ze uitgaan van 

administratieve prijzen en niet van concurrerende toewijzingsprocedures. 

 

 Het risico op overcompensatie is kleiner bij de andere vier soorten 

capaciteitsmechanismen, die specifieke problemen met de toereikendheid van de 

elektriciteitsopwekking kunnen aanpakken. De keuze voor het meest geschikte model 

hangt af van het precieze probleem inzake toereikendheid dat moet worden opgelost: 

 

 aanbestedingen voor nieuwe capaciteit en strategische reserves kunnen geschikt zijn 

om een tijdelijk capaciteitsprobleem aan te pakken. Bij een offerte zijn nieuwe 
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investeringen mogelijk, terwijl een strategische reserve gewoonlijk wordt gebruikt om 

te voorkomen dat bestaande centrales sluiten. Geen van deze twee modellen verhelpt 

onderliggend marktfalen, maar ze kunnen beide een capaciteitstekort overbruggen tot 

markthervormingen zijn uitgevoerd waardoor de elektriciteitsmarkt voldoende 

investeringsstimulansen kan bieden, of totdat een geschikter capaciteitsmechanisme 

voor de lange termijn is ingevoerd. Deze modellen moeten daarom vergezeld gaan van 

een geloofwaardig plan voor de toekomst; 

 

 mechanismen met gecentraliseerde inkoop en mechanismen met gedecentraliseerde 

verplichtingen kunnen passende opties zijn om een langduriger en meer algemeen 

probleem inzake toereikendheid aan te pakken, al naar gelang de mate van 

concurrentie op de onderliggende markt. Deze twee soorten capaciteitsmechanismen 

kunnen beter nieuwe capaciteiten aantrekken en maken rechtstreekse concurrentie 

mogelijk tussen productie en vraagrespons, waardoor meer concurrentie ontstaat voor 

de capaciteitsvergoeding en waaruit de werkelijke economische waarde van de 

capaciteit blijkt. 

 

 In alle gevallen moeten capaciteitsmechanismen zorgvuldig worden ontworpen, met 

bijzondere aandacht voor transparante en open regels voor deelname en een 

capaciteitsproduct dat geen afbreuk doet aan de werking van de elektriciteitsmarkt. Met 

name de elektriciteitsprijzen moeten een signaal voor schaarste blijven vormen, zodat 

elektriciteit op het juiste moment uit andere lidstaten wordt ingevoerd.   

Deze voorzichtige conclusies zijn vooral gericht op het vermogen van de verschillende 

capaciteitsmechanismen om problemen inzake de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening 

op de meest kosteneffectieve en de minst marktverstorende wijze op te lossen. 

Capaciteitsmechanismen kunnen echter de mix voor elektriciteitsopwekking beïnvloeden en 

dus interageren met beleidsinstrumenten die erop gericht zijn de economie koolstofarm te 

maken. Volgens de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie
15

 

moet bij het ontwerpen van capaciteitsmechanismen rekening worden gehouden met deze 

effecten om bij te dragen tot een samenhangend EU-energiebeleid op het gebied van 

elektriciteitsmarkten.  

                                                            
15 Zie punt 233, onder e), van de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie: "De 

maatregel [...] dient bij gelijkwaardige technische en economische parameters de voorkeur te geven aan 

koolstofarme producenten" en punt 220: "Steun ten behoeve van leveringszekerheid kan in conflict komen met 

de doelstelling van het afbouwen van milieuschadelijke subsidies, ook voor fossiele brandstoffen. Daarom 

dienen lidstaten vooral voor het bereiken van leveringszekerheid alternatieve methoden te overwegen die niet 

negatief uitwerken op de doelstelling van de afbouw van ecologisch of economisch schadelijke subsidies, door 

bijvoorbeeld beheersing van de vraag te bevorderen en interconnectiecapaciteit te vergroten." 
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In het kader van de openbare raadpleging verzoekt de Commissie om opmerkingen over deze 

voorlopige conclusies. Zij zal in haar eindverslag meer definitieve conclusies trekken, 

waardoor de lidstaten en de marktdeelnemers meer duidelijkheid zullen krijgen over hoe zij 

de EU-staatssteunregels in de toekomst zal toepassen bij de beoordeling van 

capaciteitsmechanismen. 

7. Volgende stappen 

In dit tussentijdse verslag en het bijgevoegde werkdocument van de diensten van de 

Commissie presenteert de Commissie haar voorlopige bevindingen en voorzichtige conclusies 

van het sectoronderzoek naar capaciteitsmechanismen ter raadpleging aan de sector en aan de 

lidstaten. Zij zal de komende maanden actief met belanghebbenden samenwerken om later dit 

jaar een eindverslag op te stellen. De Commissie zal het eindverslag gebruiken om in verband 

met staatssteun aangemelde capaciteitsmechanismen te beoordelen en om 

wetgevingsvoorstellen uit te werken voor een herziene opzet van de elektriciteitsmarkt. 
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