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SPRAWOZDANIE KOMISJI 

 

Wstępne sprawozdanie z badania sektorowego dotyczącego mechanizmów 

zapewniających moce wytwórcze 

 

1. Wprowadzenie 

Dnia 29 kwietnia 2015 r. Komisja wszczęła badanie sektorowe dotyczące wsparcia 

finansowego udzielanego przez państwa członkowskie UE producentom i konsumentom 

energii elektrycznej w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 

(mechanizmów zapewniających moce wytwórcze). Zaniepokojenie Komisji wzbudza fakt, że 

mechanizmy zapewniające moce wytwórcze mogą faworyzować w nieuzasadniony sposób 

konkretnych producentów lub konkretne technologie oraz że mogą tworzyć bariery dla 

transgranicznego handlu energią elektryczną
1
.  

Aby sprawdzić zasadność tego zaniepokojenia Komisja zebrała w ciągu ostatniego roku 

znaczną ilość informacji dotyczących istniejących i planowanych mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze w 11 państwach członkowskich. Komisja sprawdziła 

przyczyny, dla których państwa członkowskie wdrażają mechanizmy zapewniające zdolności 

wytwórcze, w jaki sposób mechanizmy te są opracowywane i jaki mają wpływ na 

konkurencję i handel na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.  

Podczas oceny zgodności mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze z zasadami 

pomocy państwa UE
2
 Komisja będzie opierała się na informacjach zebranych w trakcie 

badania.  

Badanie to będzie stanowiło wkład w strategię unii energetycznej Komisji, w szczególności 

przez wspieranie opracowania wniosku legislacyjnego dotyczącego nowej struktury rynku 

energii elektrycznej w UE. W dniu 18 marca 2016 r. Rada Europejska przypomniała o 

znaczeniu w pełni działającego i wzajemnie połączonego rynku energii
3
. Wnioski wyciągnięte 

z badania sektorowego posłużą jako wsparcie opracowania bardziej regionalnego podejścia 

do bezpieczeństwa dostaw. Stosowane mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze 

muszą bowiem być coraz bardziej otwarte, aby umożliwić uczestnictwo podmiotów 

rynkowych z innych krajów.  

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_pl.htm 
2 Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz.U. C 200 z 

28.6.2014, s. 1). 
3 Konkluzje Rady Europejskiej, 17-18 marca 2016 r, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-

european-council-conclusions/ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_pl.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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Niniejsze wstępne sprawozdanie i załączony dokument roboczy służb Komisji zawierają 

wstępne ustalenia Komisji i wstępne wnioski z badania. 

Komisja zachęca państwa członkowskie UE, zainteresowane strony sektora energii 

elektrycznej i ogół społeczeństwa do zgłaszania uwag dotyczących wstępnego sprawozdania 

i załączonego dokumentu roboczego służb Komisji w ciągu następnych 12 tygodni.  

Komisja opublikuje sprawozdanie końcowe z badania sektorowego jeszcze w tym roku. 

2. Polityka Komisji w obszarze struktury rynku energii elektrycznej 

Europejski sektor energii elektrycznej przechodzi okres bezprecedensowej transformacji. 

Polityka liberalizacji i obniżenia emisyjności przyczyniła się do głębokich zmian w sposobie 

wytwarzania energii elektrycznej, handlu energią elektryczną i jej zużycia w Unii 

Europejskiej. Nastąpił szybki wzrost korzystania z odnawialnych źródeł energii. 26 % energii 

elektrycznej UE pochodzi ze źródeł odnawialnych, a 10 % całkowitej energii elektrycznej 

pochodzi obecnie ze źródeł o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji, takich jak energia 

wiatrowa lub słoneczna
4
. 

Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii na szeroką skalę wraz z ogólnym spadkiem 

popytu i malejącym kosztem paliw kopalnych spowodowało spadek rentowności 

tradycyjnych elektrowni i ograniczenie zachęt do utrzymania istniejących elektrowni lub 

inwestowania w nowe. W wielu państwach członkowskich zmianom tym towarzyszył wzrost 

obaw dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii. Państwa członkowskie żywią obawy, że na 

rynku energii elektrycznej nie pojawią się zachęty do inwestycji niezbędne do zapewnienia 

takiego koszyka źródeł produkcji energii elektrycznej, który będzie w stanie zaspokoić popyt 

przez cały czas. 

Niektóre państwa członkowskie zareagowały podjęciem działań mających na celu wsparcie 

inwestycji w dodatkowe moce wytwórcze, które uważają za konieczne, aby zapewnić 

możliwy do zaakceptowania poziom bezpieczeństwa dostaw energii. W ramach 

wspomnianych mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze dostawcy istniejących 

lub nowych zdolności wytwórczych otrzymują zapłatę za ich udostępnienie. 

W przypadku zbyt wczesnego wprowadzenia mechanizmów zapewniających zdolności 

wytwórcze bez odpowiedniego określenia problemu lub w sposób nieskoordynowany i bez 

uwzględnienia udziału transgranicznych zasobów, istnieje ryzyko, że stosowanie tych 

mechanizmów może zakłócić transgraniczny handel energią elektryczną i konkurencję. Na 

przykład w ramach mechanizmów możliwe jest nagradzanie nowych inwestycji jedynie w 

przypadku niektórych źródeł wytwarzania lub wykluczanie reagowania na zapotrzebowanie. 

                                                            
4 Sporządzone przez Komisję Europejską „Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej”, 15 czerwca 2015 r., 

COM(2015) 293. 
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W ramach mechanizmów można również zachęcać do inwestycji w obrębie granic krajowych, 

nawet jeżeli wydajniejsze byłoby wzmocnienie połączenia międzysystemowego i w razie 

potrzeby importowanie energii elektrycznej. 

Komisja wyraziła swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w 

ramach unii energetycznej
5
 i ogłosiła plany zgłoszenia wniosku ustawodawczego dotyczącego 

struktury rynku energii elektrycznej i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. We 

wniosku ustawodawczym określono by zakres akceptowalnych poziomów ryzyka w 

odniesieniu do przerw w dostawie energii oraz wprowadzono by obiektywną, obejmującą całą 

UE, opartą na faktach ocenę bezpieczeństwa dostaw energii w kontekście sytuacji w 

państwach członkowskich. Aby uzyskać opinie zainteresowanych stron w odniesieniu do tych 

kwestii, Komisja zainicjowała dwie konsultacje społeczne6. Badanie sektorowe dotyczące 

mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze stanowi część tej szerszej inicjatywy.  

3.  Badanie sektorowe dotyczące mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze 

Komisja może prowadzić badania dotyczące poszczególnych sektorów, jeżeli ma podejrzenia, 

że działania podejmowane przez przedsiębiorstwa prywatne lub organy publiczne mają 

wpływ na konkurencję. Niniejsze badanie sektorowe jest pierwszym badaniem w obszarze 

pomocy państwa
7
.  

Komisja wszczęła przedmiotowe badanie ze względu na obawy, że istniejące lub planowane 

systemy wsparcia dotyczące mocy wytwórczych energii elektrycznej mogłyby zakłócić 

konkurencję i osłabić wewnętrzny rynek energii. 

Informacje zebrane w ramach badania sektorowego umożliwią Komisji lepsze zrozumienie: 

• tego czy i w jakim stopniu konieczne jest, aby państwa członkowskie przyznawały pomoc 

państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej; 

• jakie rodzaje mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze są najodpowiedniejsze 

dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i w jakich warunkach 

mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze mogą prowadzić do zakłócenia 

konkurencji między dostawcami mocy wytwórczych
8
 a transgranicznym handlem; 

                                                            
5 Komunikat Komisji „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w 

dziedzinie klimatu”, 25 lutego 2015 r., COM(2015) 80. 
6 COM(2015) 340 final. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf   
7 Od czasu wprowadzenia zmian do rozporządzenia proceduralnego w sprawie pomocy państwa w 2013 r. Komisja może 

prowadzić badania sektorowe w przypadkach, w których środki pomocy państwa mogą zakłócać konkurencję w kilku 

państwach członkowskich lub gdy istniejące środki pomocy państwa nie są już zgodne z wewnętrznym rynkiem energii. 
8 Na przykład między wytwórcami energii a podmiotami reagującymi na zapotrzebowanie. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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• w jaki sposób mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze mogą uzupełniać 

wewnętrzny rynek energii, zamiast osłabiać jego funkcjonowanie;  

• w jaki sposób mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze dotyczące bezpieczeństwa 

dostaw energii są powiązane z celami obniżenia emisyjności; oraz 

• w jaki sposób państwa członkowskie mogą zapewnić zgodność z zasadami pomocy 

państwa, opracowując i wdrażając mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze. 

W tym celu Komisja w pierwszej kolejności zbadała przyczyny wprowadzenia mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze i ich cech strukturalnych. Zbadała istniejące 

mechanizmy, a także szereg mechanizmów, które państwa członkowskie planują ustanowić. 

Przyjrzała się tym mechanizmom w szerszym kontekście rynku, uwzględniając przede 

wszystkim rosnący udział energii ze źródeł odnawialnych.  

W niniejszym wstępnym sprawozdaniu Komisja przedstawia swoje wstępne ustalenia i 

wstępne wnioski sformułowane na podstawie zebranych informacji. Komisja zachęca do 

zgłaszania uwag dotyczących ustaleń i wniosków, które to uwagi wykorzysta w sprawozdaniu 

końcowym, które ma zostać opublikowane jeszcze w tym roku.  

W niniejszym wstępnym sprawozdaniu nie przedstawiono oceny zgodności istniejących lub 

planowanych mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze w państwach 

członkowskich z zasadami pomocy państwa UE. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na 

ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 zawierają określone zasady 

dotyczące oceny mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze. Komisja zastosowała 

już te zasady w odniesieniu do mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze 

zgłoszonych przez Zjednoczone Królestwo i Francję
9
. Tak samo jak w tych przypadkach 

Komisja będzie oceniać zgodność mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze z 

zasadami pomocy państwa w kontekście procedur pomocy państwa.  

                                                            
9 W odniesieniu do decyzji w sprawie brytyjskiego rynku zdolności wytwórczych zob. decyzja Komisji C (2014) 5083 final z 

23.7.2014 r. w sprawie SA.35980 (2014/N-2) – Zjednoczone Królestwo – reforma rynku energii elektrycznej – rynek 

zdolności wytwórczych. Ogólnodostępna wersja decyzji znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Dnia 13 listopada 2015 r. Komisja 

wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie francuskiego ogólnopaństwowego mechanizmu zapewniającego 

zdolności wytwórcze (SA.39621) oraz w sprawie oferty dotyczącej elektrowni gazowej w Bretanii (SA.40454). Zob. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm. Ogólnodostępne wersje decyzji (w języku francuskim) dotyczących 

ogólnopaństwowego mechanizmu zapewniającego zdolności wytwórcze  znajdują się pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf a decyzja dotycząca oferty dotyczącej 

elektrowni gazowej w Bretanii — pod adresem: 

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

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf


 

 

6 

 

 

4.  Przebieg badania 

Badanie obejmuje jedenaście państw członkowskich: Belgię, Danię, Niemcy, Irlandię, 

Hiszpanię, Francję, Chorwację, Włochy, Polskę, Portugalię i Szwecję. Komisja wybrała te 

państwa członkowskie z trzech względów: (i) z uwagi na istnienie mechanizmu 

zapewniającego zdolności wytwórcze lub planów wprowadzenia mechanizmu; (ii) 

konieczności uwzględnienia różnych modeli mechanizmów zapewniających zdolności 

wytwórcze istniejących lub planowanych w UE; oraz (iii) ze względu na prawdopodobny 

wpływ istniejących lub planowanych mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze na 

konkurencję i handel transgraniczny.  

W celu przygotowania niniejszego wstępnego sprawozdania Komisja przesłała szczegółowy 

kwestionariusz do ponad 200 podmiotów publicznych, organów regulacji energetyki, 

operatorów sieci i uczestników rynku prowadzących działalność handlową w jedenastu 

państwach członkowskich objętych badaniem. Komisja otrzymała 124 odpowiedzi.  

Wykres 1: Przegląd odpowiedzi udzielonych przez państwa członkowskie 

 

Źródło: Komisja Europejska 

Komisja zorganizowała również trzy warsztaty z udziałem państw członkowskich, dotyczące 

kwestii związanych z mechanizmami zapewniającymi zdolności wytwórcze, na przykład ocen 

bezpieczeństwa dostaw, cech strukturalnych i transgranicznego uczestnictwa w 
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mechanizmach zapewniających zdolności wytwórcze
10

. Miały miejsce spotkania dwustronne 

z udziałem europejskich organów i stowarzyszeń, w tym Agencji ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki (ACER), europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii 

elektrycznej (ENTSO-E), Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) oraz 

stowarzyszeń producentów energii elektrycznej, konsumentów, operatorów systemu 

magazynowania i usługodawców reagujących na zapotrzebowanie. Ponadto Komisja 

korzystała również z publicznych źródeł informacji, a także specjalistycznej literatury i 

publikacji na ten temat. 

5. Struktura załączonego dokumentu roboczego służb Komisji 

W załączonym dokumencie roboczym służb Komisji przedstawiono szczegółowo ustalenia z 

badania dotyczące bieżącej praktyki państw członkowskich w zakresie planowania 

mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze, ich przyjmowania i obsługi. Z 

informacji tych wyciągnięto szereg wstępnych wniosków.  

W pierwszych dwóch rozdziałach dokumentu roboczego służb Komisji określono zakres prac 

i przedstawiono kontekst, w jakim pojawiła się kwestia mechanizmów zapewniających 

zdolności wytwórcze. W rozdziale 2 przedstawiono przekrój stanu europejskiego rynku 

energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem jedenastu państw członkowskich 

objętych badaniem. Wyjaśniono w nim, dlaczego wiele państw członkowskich ma obawy, — 

czy ich systemy energii elektrycznej będą wykazywały się nieprzerwaną zdolnością do 

zaspokajania zapotrzebowania przez cały czas — i w związku z tym stosuje mechanizmy 

zapewniające zdolności wytwórcze lub rozważa ich wprowadzenie. Następnie oceniono, co 

przyczynia się do inwestycji w zdolność wytwórczą i opisano niedoskonałości rynku i 

niedoskonałości regulacyjne, które mają wpływ na decyzje inwestycyjne na rynku energii 

elektrycznej. W rozdziale tym przedstawiono również szereg reform rynku i reform 

regulacyjnych, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania wewnętrznego rynku 

energii elektrycznej i w konsekwencji ograniczyć lub zlikwidować konieczność 

wprowadzania mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze. Ponadto przyznano, że 

istnieją rezydualne niedoskonałości rynku i niedoskonałości regulacyjne, które mogą 

utrzymywać się w przyszłości. 

W następnych rozdziałach zbadano, na ile mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze są 

w stanie zaradzić problemom związanym z przedmiotowymi rezydualnymi 

niedoskonałościami rynku i niedoskonałościami regulacyjnymi. W rozdziale 3 podzielono 

mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze na różne rodzaje i w oparciu o ten podział 

skategoryzowano mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze objęte badaniem 

sektorowym. W rozdziale 4 wyjaśniono, w jaki sposób państwa członkowskie oceniają swoją 

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

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
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wystarczalność mocy wytwórczych
11

 i rolę, jaką pełnią w tej ocenie standardy 

niezawodności
12

. W rozdziale 5 przedstawiono cechy strukturalne mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze objętych badaniem, rozpatrując takie kwestie jak: kto 

może uczestniczyć w systemie, w jaki sposób odbywa się selekcja oraz jakie są prawa i 

obowiązki uczestników systemu. Na podstawie tych ustaleń w rozdziale 6 przedstawiono 

wstępne wnioski dotyczące przydatności każdego rodzaju mechanizmu zapewniającego 

zdolności wytwórcze do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz 

wpływu tych mechanizmów na rynek. 

6.  Wstępne ustalenia i wstępne wnioski 

6.1. Kontekst obaw dotyczących wystarczalności mocy wytwórczych 

Mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze nie są nowym wynalazkiem. W latach 1990–

2001 rynek energii elektrycznej w Anglii i Walii obejmował opłatę za zdolności wytwórcze 

jako odrębny element ceny za energię elektryczną. W Irlandii, we Włoszech i w Hiszpanii 

przez wiele lat stosowano opłaty za zdolności wytwórcze na rzecz wytwórców energii 

elektrycznej, w Szwecji zaś od 2003 r. istniały rezerwy strategiczne. W ostatnich latach 

wzrosło jednak zainteresowanie mechanizmami zapewniającymi zdolności wytwórcze, co 

doprowadziło do zaplanowania i wprowadzenia dużej liczby nowych systemów.  

Powodów ponownego zainteresowania państw członkowskich mechanizmami 

zapewniającymi zdolności wytwórcze można upatrywać w rozwoju sektora energii 

elektrycznej. Jak przedstawiono w rozdziale 2 dokumentu roboczego służb Komisji, zdolność 

wytwórcza w UE wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Przyczyną tego wzrostu jest głównie 

wzrost wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie spadło 

zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przyczyną tego spadku jest częściowo kryzys 

gospodarczy, jaki ma miejsce w UE od 2008 r., a częściowo oszczędności energii wynikające 

ze stosowania środków poprawy efektywności energetycznej. 

Wzrost mocy wytwórczych i spadek zapotrzebowania doprowadziły do zwiększenia luk 

między zapotrzebowaniem szczytowym a zdolnością wytwórczą, co prowadzi do nadwyżki 

zdolności wytwórczej. Konsekwencją takiej nadwyżki jest spadek cen hurtowych energii 

elektrycznej trwający od 2011 r. Na przykład w Niemczech ceny hurtowe na kolejny rok są 

obecnie najniższe od 14 lat. 

                                                            
11 „Wystarczalność mocy wytwórczych” oznacza poziom zdolności wytwórczej, który uznaje się za 

wystarczający, aby zaspokoić poziomy zapotrzebowania w państwie członkowskim w danym okresie (na 

podstawie stosowanych konwencjonalnych wskaźników statystycznych). 
12 Termin „standard niezawodności” w kontekście badania sektorowego odnosi się do poziomu wystarczalności 

mocy wytwórczych, który uznaje się za możliwy do zaakceptowania i który może stanowić podstawę do 

interwencji. 
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Zdolność wytwarzania nowej energii ze źródeł odnawialnych charakteryzują zazwyczaj 

niższe koszty bieżące niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych elektrowni opalanych 

węglem lub gazem. W rezultacie tradycyjne elektrownie nie wytwarzają energii tak często jak 

w przeszłości, szczególnie na rynkach z dużym udziałem energii ze źródeł odnawialnych. Ze 

względu na nieprzewidywalny charakter produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych istnieje niepewność co do tego, jak często dojdzie do gwałtownych wzrostów 

cen, dzięki którym operatorzy konwencjonalnych technologii mogą odzyskać koszty 

inwestycji. Na wykresie 2 przedstawiono zależność między udziałem energii ze źródeł 

odnawialnych w rynku a zakresem, w jakim wytwarza się energię w oparciu o paliwa 

kopalne: im więcej energii ze źródeł odnawialnych, tym mniejsza liczba godzin pracy 

tradycyjnych elektrowni.  

Wykres 2: Wpływ odnawialnych źródeł energii na poziom wykorzystania tradycyjnych 

elektrowni 
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Zmiana w wykorzystaniu paliw w latach 2000-13

 
Źródło: Komisja Europejska na podstawie danych Eurostatu 

Chociaż bieżąca sytuacja na rynkach energii elektrycznej UE charakteryzuje się wysokim 

poziomem bezpieczeństwa dostaw energii, również w porównaniu z innymi częściami świata, 

wiele państw członkowskich obawia się, że zmiany te wpłyną na wystarczalność ich koszyka 

energetycznego w przyszłości. Planuje się czasowe lub całkowite zamknięcie wielu 

nierentownych elektrowni. W ostatnich latach dotyczyło to przede wszystkim elektrowni 

gazowych charakteryzujących się większą elastycznością, które zasadniczo stały się droższe 

w eksploatacji w stosunku do mniej elastycznych elektrowni opalanych węglem brunatnym 

lub kamiennym. Ponadto niektóre państwa członkowskie, jak np. Zjednoczone Królestwo, 

Polska i Chorwacja, posiadają starzejącą się infrastrukturę elektrowni opalanych węglem 

kamiennym, z których wiele ma zostać zamkniętych w najbliższych latach. Tendencja do 

wytwarzania większej ilości energii ze źródeł odnawialnych stanowi wyzwanie gospodarcze 



 

 

10 

 

 

dla modelu biznesowego wielu liczących się spółek energetycznych, których infrastruktura 

wytwarzania energii opiera się na paliwach kopalnych. Chociaż przejście na produkcję energii 

ze źródeł odnawialnych stanowi pożądaną zmianę, będzie to stanowiło wyzwanie dla 

bezpieczeństwa dostaw energii, jeżeli poskutkuje zamykaniem elastycznych elektrowni lub 

brakiem zachęt do inwestowania w takie elektrownie, które są wciąż potrzebne, aby 

wspomagać nieprzewidywalną produkcję energii słonecznej i wiatrowej ze źródeł 

odnawialnych.  

Istnieje również rozbieżność między lokalizacją nowych instalacji wytwarzających energię ze 

źródeł odnawialnych a ośrodkami zużycia energii. Jednym z przykładów są Niemcy, gdzie 

większość energii ze źródeł odnawialnych wytwarzana jest na północy, natomiast wiele 

elektrowni tradycyjnych i jądrowych, które mogą ulec zamknięciu w perspektywie krótko- 

lub średnioterminowej, znajduje się na południu, gdzie zlokalizowane są ważne ośrodki 

zapotrzebowania na energię. Rozwój sieci nie idzie w parze z takimi zmieniającymi się 

wzorcami dostaw/zapotrzebowania. Co ważniejsze, ceny energii elektrycznej nie pozwalają 

zorientować się w kwestii dostosowania lokalnych dostaw do zapotrzebowania, gdyż Niemcy 

wraz z Austrią i Luksemburgiem tworzą jeden obszar rynkowy, co oznacza, że cena energii 

elektrycznej na rynku hurtowym jest taka sama na całym tym obszarze. 

Zasadniczo hurtowe rynki energii elektrycznej (rynek „jednotowarowy”) powinny móc 

sygnalizować kształtowanie się cen, co jest konieczne do uruchomienia niezbędnych 

inwestycji, pod warunkiem że ceny hurtowe pozwolą odzyskać koszty stałe. Obecnie 

prowadzone są dyskusje na temat możliwości wprowadzenia modelu rynku 

„jednotowarowego” w praktyce, gdyż dzisiejsze rynki energii elektrycznej charakteryzują się 

niepewnością oraz licznymi niedoskonałościami rynku i niedoskonałościami regulacyjnymi, 

co ma wpływ na sygnały cenowe na rynku hurtowym. Sygnały te obejmują: niskie progi 

cenowe (które można postrzegać jako narzędzie służące zapobieganiu nadużywania władzy 

rynkowej, lecz które może również ograniczać możliwość wzrostu cen energii elektrycznej i 

odzwierciedlania przez nie niedoboru oraz wartości, jaką konsument przypisuje 

niezawodności), systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii, które zakłócają sygnały 

cenowe, nieprzewidywalne okresy niedoboru, brak rynków krótkoterminowych 

umożliwiających szerokie uczestnictwo oraz brak aktywnego uczestnictwa usługodawców 

reagujących na zapotrzebowanie. 

W tym kontekście państwa członkowskie mogą zdecydować się na wdrożenie mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze zamiast rozwiązywać problemy niedoskonałości 

struktury rynku. Zasadnicze znaczenie ma w pierwszej kolejności jak najdalej idące 

usprawnienie funkcjonowania rynków przez państwa członkowskie oraz wyeliminowanie 

przyczyn obaw dotyczących wystarczalności. Będzie to prawdopodobnie wymagało od 

państw członkowskich zapewnienia odpowiednich sygnałów cenowych – szczególnie w 

momentach niedoboru – gdyż ceny te stanowią zachętę do reagowania na zapotrzebowanie, 
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do elastycznej zdolności wytwórczej oraz importu i eksportu w obrębie wewnętrznego rynku 

energii elektrycznej. 

Istnieją jednak pewne rezydualne niedoskonałości rynku i niedoskonałości regulacyjne, 

którym trudno zaradzić, lub które wymagają czasu, aby można było odpowiednio się nimi 

zająć. Na przykład udział po stronie popytu wymaga, aby konsumenci posiadali sprzęt (np. 

inteligentne liczniki), mieli dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz podpisane 

umowy, które umożliwią im reagowanie na wzrost cen i odpowiednie dostosowywanie 

swojego zużycia energii elektrycznej. Ponadto rozwój płynnych i konkurencyjnych rynków 

krótkoterminowych w Europie, które mogą w większym stopniu przyczynić się do 

bezpieczeństwa dostaw energii, nie jest możliwy z dnia na dzień. Na koniec należy dodać, że 

budowa linii przesyłowych niezbędnych do usunięcia ograniczeń sieciowych może zająć całe 

lata. 

Z tych powodów wiele państw członkowskich wprowadziło lub planuje wprowadzić 

mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze. Mechanizmy te przyczyniają się do 

zasadniczych zmian na rynkach energii elektrycznej, gdyż wytwórcy energii i inni dostawcy 

mocy otrzymują opłaty już nie tylko za wytworzoną energię elektryczną, lecz również za 

swoją dostępność. 

Mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze mogą wzbudzać liczne obawy dotyczące 

konkurencji. Istnieje ryzyko, że mozaika różnych mechanizmów w całej UE wpłynie na 

transgraniczny handel i zakłóci sygnały inwestycyjne z korzyścią dla państw dysponujących 

„szczodrymi” mechanizmami zapewniającymi zdolności wytwórcze. Określane na szczeblu 

krajowym cele w zakresie wystarczalności mocy wytwórczych mogą poskutkować nadwyżką 

zamówień zdolności wytwórczej, chyba że w tych celach w pełni zostanie uwzględniony 

import. Mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze mogą przyczynić się do 

wzmocnienia władzy rynkowej, jeżeli na przykład uniemożliwią wejście na rynek nowym lub 

alternatywnym dostawcom. Źle zaprojektowane i niekonkurencyjne mechanizmy 

zapewniające zdolności wytwórcze mogą również prowadzić do zbyt wysokiej rekompensaty 

na rzecz dostawców mocy, często na korzyść dostawców zasiedziałych. Wszystkie te kwestie 

mogą powodować pogorszenie funkcjonowania wewnętrznego rynku energii i wzrost kosztów 

energii dla konsumentów. 

6.2. Mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze w jedenastu państwach 

członkowskich 

Państwa członkowskie objęte badaniem stosują szeroki wachlarz mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze. W dokumencie roboczym służb Komisji załączonym 

do niniejszego wstępnego sprawozdania podzielono je na sześć rodzajów: (i) przetargi na 

nowe zdolności wytwórcze; (ii) rezerwy strategiczne; (iii) ukierunkowane opłaty za zdolność 

wytwórczą; (iv) modele centralnego nabywcy; (v) zdecentralizowane zobowiązania; oraz (vi) 
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ogólnorynkowe opłaty za zdolność wytwórczą13. Te rodzaje mechanizmów zapewniających 

zdolności wytwórcze można pogrupować w dwóch szerszych kategoriach: mechanizmy 

ukierunkowane, w ramach których przewiduje się płatność wyłącznie dla wybranych kategorii 

dostawców mocy, oraz mechanizmy ogólnorynkowe, które z zasady są otwarte na 

uczestnictwo dostawców mocy wszystkich kategorii. W ramach tych dwóch kategorii można 

wyróżnić mechanizmy oparte na wolumenie i mechanizmy oparte na cenie.  

Wykres 3: Rodzaje mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze 

 
Źródło: Komisja Europejska 

W badaniu wyróżniono łącznie 28 istniejących lub planowanych mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze w 11 państwach członkowskich (zob. Tabela 1). 

Najpowszechniej występująca formą mechanizmu zapewniającego zdolności wytwórcze jest 

rezerwa strategiczna. Rezerwy strategiczne obejmują elektrownie i innych dostawców 

zdolności wytwórczych nieuczestniczących w rynku hurtowym, którzy pozostają poza 

rynkiem i są wzywani przez operatora sieci w tylko nagłych sytuacjach.  

Definicja ta obejmuje również tzw. „systemy przerywalności”, w ramach których w 

sytuacjach niedoboru operator sieci może zwrócić się do klientów przemysłowych o 

ograniczenie zapotrzebowania, gdyż w przypadku tych systemów aktywacja zdolności 

wytwórczej odbywa się również na życzenie operatora sieci. Rezerwy strategiczne 

funkcjonują w ośmiu państwach członkowskich, przy czym w Niemczech i w Polsce korzysta 

się zarówno z systemu przerywalności, jak i z innej formy rezerwy strategicznej. Hiszpania 

                                                            
13 Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego podziału znajduje się w rozdziale 3.1 dokumentu roboczego służb 

Komisji. 
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posiada obecnie najwyższą liczbę mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze 

(cztery). 

Tabela 1: Mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze ujęte w badaniu sektorowym 

 
Źródło: Komisja Europejska na podstawie odpowiedzi udzielonych w badaniu sektorowym 

6.3. Oceny wystarczalności i standardy niezawodności 

Na podstawie badania sektorowego stwierdzono, że zdecydowana większość organów 

publicznych spodziewa się w przyszłości wystąpienia problemów w zakresie niezawodności, 

mimo że obecnie pojawiają się one niezmiernie rzadko. 

Aby ustalić, czy z racji tych obaw należy wprowadzić mechanizmy zapewniające zdolności 

wytwórcze, państwa członkowskie muszą przeprowadzić najpierw ocenę sytuacji pod 

względem wystarczalności. W badaniu wykazano, że państwa członkowskie prowadzą w tym 

zakresie coraz bardziej zaawansowane oceny. Metody oceny rzadko da się jednak porównać 

między państwami członkowskimi. Metody znacznie się różnią, na przykład jeśli chodzi o 

kwestię uwzględniania energii pochodzącej z innych państw, a także pod względem 

scenariuszy i założeń leżących u podstaw tych metod. Przyczynia się to do większego 

ukierunkowania mechanizmów na rynek krajowy i uniemożliwia wspólną ocenę sytuacji w 

zakresie wystarczalności, która pokazuje ewentualną potrzebę (wspólnego) działania na 

szczeblu UE lub regionalnym.  

Aby określić pożądany poziom bezpieczeństwa dostaw energii, państwa członkowskie mogą 

określić „standardy niezawodności”, które umożliwią im osiągnięcie kompromisu między 

korzyściami płynącymi z niezawodności a kosztami związanymi z jej zapewnieniem. Na 

Przetarg na nowe zdolności 

wytwórcze 

Rezerwa strategiczna Ukierunkowana opłata za 

zdolności wytwórcze 
Belgia ** Belgia Włochy

Francja Dania ** Polska

Irlandia ** Niemcy *** Portugalia ***

Polska Hiszpania ***

Szwecja

Niemcy (system przerywalności)

Irlandia (system przerywalności)

Włochy (system przerywalności) *** 

Polska (system przerywalności)

Portugalia (system przerywalności)

Hiszpania (system przerywalności)

Centralny nabywca Zdecentralizowane zobowiązanie Ogólnorynkowa opłata za 

zdolności wytwórcze 

Irlandia * Francja * Irlandia

Włochy *

* Planowany mechanizm (lub w trakcie wdrażania)

** Wcześniejszy mechanizm (lub nigdy nie wdrożony)

*** Liczne mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze tego samego rodzaju
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podstawie badania stwierdzono jednak, że praktyki stosowane do określenia standardów 

niezawodności znacznie się różnią. Nie wszystkie państwa członkowskie określają standardy 

niezawodności, a w przypadku braku standardu nie istnieje żaden obiektywny punkt 

odniesienia, względem którego można zmierzyć, czy konieczne jest wprowadzenie 

mechanizmu zapewniającego zdolności wytwórcze. Ponadto z tymczasowych ustaleń wynika, 

że nawet jeżeli istnieje standard niezawodności, rzadko opiera się on na rzeczywistej 

gotowości konsumentów do tolerowania przerw w dostawie prądu („wartość straconego 

obciążenia”). Istnieje niewiele dowodów sugerujących, że państwa członkowskie, które 

posiadają wdrożony mechanizm zapewniający zdolności wytwórcze, w poprawny sposób 

łączą ilość potrzebnej zdolności z pożądanym poziomem niezawodności określonym w ich 

standardzie niezawodności. 

Brak wspólnych metod określania wystarczalności mocy wytwórczych i standardów 

niezawodności sprawia, że trudno jest ocenić konieczność istniejących i planowanych 

mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze, oraz utrudnia koordynację 

transgraniczną, gdyż państwa członkowskie w różny sposób postrzegają rzeczywisty problem. 

Taka sytuacja utrudnia zaś ocenę możliwości zastosowania połączeń wzajemnych 

uzupełniających określone potrzeby w zakresie zdolności. Ponadto udział odnawialnych 

źródeł energii i reakcja na zapotrzebowanie w kontekście wystarczalności systemu nie zawsze 

są rozpatrywane we właściwy sposób. 

W związku z tym pojawiają się mocne argumenty za tym, aby lepiej dopasować metody 

stosowane do określania wystarczalności mocy wytwórczych i standardów niezawodności. 

Kwestia ta będzie prawdopodobnie stanowiła kluczowy element w przygotowywanej 

inicjatywie Komisji dotyczącej struktury rynku
14

. W miarę jak regionalne metody i metody 

stosowane w całej UE stają się bardziej dopracowane i wiarygodne, powinny również w coraz 

większym stopniu być wykorzystywane jako podstawa oceny potrzeby wprowadzania 

mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze, w szczególności w ramach unijnych 

zasad pomocy państwa. 

6.4. Cechy strukturalne mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze 

Kiedy państwa członkowskie ocenią już swoją sytuację w zakresie wystarczalności mocy 

wytwórczych i dojdą do wniosku, że istnieje konieczność wsparcia zdolności wytwórczej, 

mają pewne możliwości wyboru, aby zaprojektować odpowiedni mechanizm zapewniający 

zdolności wytwórcze w celu rozwiązania określonego problemu. W dokumencie roboczym 

służb Komisji przedstawiono najważniejsze możliwości wyboru projektu w trzech 

kategoriach: 

                                                            
14 COM 2015 (340). 
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a) kwalifikowalność: kto może uczestniczyć w mechanizmie zapewniającym zdolności 

wytwórcze? Czy mechanizm jest otwarty dla różnego rodzaju dostawców mocy, nowych 

zdolności wytwórczych, reagowania na zapotrzebowanie, magazynowania energii 

elektrycznej lub dostawców mocy zlokalizowanych w innych państwach członkowskich? 

b) alokacja zdolności przesyłowych: w jaki sposób działa proces wyboru wspieranych 

dostawców mocy i w jaki sposób określa się poziom wynagrodzenia zdolności 

wytwórczych? 

c) projekt produktu: czego wymaga się od dostawców mocy wspieranych w ramach 

mechanizmu i co się dzieje, jeżeli nie wypełniają oni swoich zobowiązań? 

6.4.1. Kwalifikowalność 

Dobrze opracowane kryteria kwalifikowalności są istotne dla zapewnienia optymalnego 

wyboru dostawców mocy, aby zaradzić określonemu problemowi dotyczącemu 

bezpieczeństwa dostaw energii. Ze wstępnych ustaleń wynika jednak, że większość 

istniejących mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze jest otwarta wyłącznie dla 

ograniczonej liczby dostawców mocy. W niektórych przypadkach wyraźnie wyklucza się 

niektórych dostawców mocy z uczestnictwa w mechanizmie lub wyraźnie ogranicza się grupę 

potencjalnych uczestników do niektórych dostawców. W innych przypadkach państwa 

członkowskie ustanawiają wymagania, które mają ten sam skutek, ograniczając w sposób 

dorozumiany rodzaj lub liczbę kwalifikowalnych dostawców mocy. Za przykład mogą 

posłużyć wymogi dotyczące rozmiaru, norm środowiskowych, wymogi w zakresie 

wydajności technicznej, wymogi w zakresie dostępności (obniżenie wartości znamionowych), 

minimalny czas realizacji mechanizmu, tj. czas między zawarciem umowy dotyczącej 

zdolności a początkiem zobowiązania dostępności, oraz czas trwania umowy proponowany 

dostawcom mocy. W przypadku znacznej liczby mechanizmów zdolności wytwórczych czas 

realizacji wynosi poniżej roku, co sprawia dostawcom mocy sporą trudność, jeśli chodzi o 

opracowanie oferty w zakresie zdolności, która wymaga dłuższego czasu planowania i 

wdrażania, w szczególności w celu budowy nowych elektrowni. W związku z tym krótki czas 

realizacji zazwyczaj pośrednio wyklucza nowe zdolności wytwórcze i, w mniejszym stopniu, 

nowych usługodawców reagujących na zapotrzebowanie. 

W badaniu sektorowym przyjrzano się szczególnie warunkom kwalifikowalności różnych 

rodzajów technologii wytwarzania, usługodawców reagujących na zapotrzebowanie, 

usługodawców zajmujących się magazynowaniem oraz nowych i istniejących zdolności. 

Zbadano również wymogi kwalifikowalności w zakresie lokalizacji. W przypadku 

zdecydowanej większości istniejących i planowanych mechanizmów zapewniających 

zdolności wytwórcze wykluczano niektóre technologie wytwarzania. Chociaż prawie 

wszystkie państwa członkowskie wspierają reagowanie na zapotrzebowanie za pomocą 
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niektórych form wynagradzania zdolności wytwórczych, nie zawsze istnieje konkurencja na 

równych zasadach dla wszystkich dostawców mocy.  

W odniesieniu do włączenia nowych i istniejących zdolności wytwórczych w badaniu 

sektorowym wykazano, że państwa członkowskie często koncentrują się całkowicie albo na 

przyciągnięciu nowych zdolności, albo na uniknięciu wyłączenia istniejących zdolności, 

zamiast skupić się na obydwu kwestiach jednocześnie. Mechanizmy zapewniające zdolności 

wytwórcze objęte badaniem są zasadniczo otwarte na te zdolności niezależnie od ich 

lokalizacji w państwie członkowskim, chociaż odrębne zasady często mają zastosowanie w 

odniesieniu do wysp.  

W badaniu sektorowym wykazano, że mechanizmy selektywne mogą prowadzić do 

opracowania dodatkowych mechanizmów, co ma stanowić rekompensatę dla źródeł zdolności 

wytwórczych, które początkowo pominięto. Dobrym przykładem takiego „efektu kuli 

śnieżnej” jest rozdrobnienie działania mechanizmu opłaty za zdolność wytwórczą w 

Hiszpanii. W 1997 r. hiszpańska elektrownia zaczęła otrzymywać wynagrodzenie za 

ukierunkowaną zdolność wytwórczą. Nie było to jednak wystarczające działanie, aby 

rozwiązać problemy wystarczalności mocy wytwórczych, gdyż w 2007 r. system ten 

dopełniono systemem przerywalności, a następnie w 2010 r. systemem preferencyjnego 

wykorzystania lokalnych źródeł (węgla kamiennego). 

Badanie wykazało również ryzyko, że w przypadku zbyt selektywnych mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze może dojść do nadmiernej rekompensaty względem 

uczestników, gdyż presja konkurencyjna jest słabsza, gdy w procesie alokacji zdolności 

przesyłowych bierze udział ograniczona liczba uczestników. Stanowi to zatem zachętę dla 

dostawców mocy do składania ofert na wyższym poziomie niż finansowanie, które jest dla 

nich rzeczywiście niezbędne do świadczenia usług dostępności. Sytuację tę ilustrują rezultaty 

brytyjskiej aukcji zdolności wytwórczych, z których wynika, że wykluczenie z aukcji 

któregokolwiek kwalifikowalnego rodzaju dostawców mocy skutkowałoby wyższą ceną tych 

zdolności. 

Jednocześnie w badaniu sektorowym przedstawiono rosnącą tendencję w kierunku 

mechanizmów otwartych na szerszą grupę potencjalnych dostawców mocy. Na przykład w 

2014 r. Zjednoczone Królestwo wprowadziło ogólnorynkowy mechanizm centralnego 

nabywcy dla Wielkiej Brytanii, a w 2015 r. Francja zaproponowała ogólnorynkowy 

zdecentralizowany mechanizm zapewniający zdolności wytwórcze. Dzięki uczestnictwu 

różnych dostawców mocy istnieje większe prawdopodobieństwo uniknięcia nadmiernej 

rekompensaty i zapobiegnięcia zakłóceniom między różnymi dostawcami mocy w obrębie 

państwa członkowskiego i w handlu transgranicznym.  
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6.4.2. Transgraniczne uczestnictwo w mechanizmach zapewniających zdolności wytwórcze 

Badanie ujawniło, że chociaż niektóre państwa uwzględniają udział importu z innych państw 

w zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw w sytuacjach skrajnych, to tylko nieliczne z jedenastu 

państw członkowskich objętych badaniem dopuszczają dostawców mocy z innych państw 

członkowskich (zagraniczną zdolność) do uczestnictwa w swoich mechanizmach 

zapewniających zdolności wytwórcze. Sytuacja ta ulega jednak zmianie, gdyż coraz więcej 

państw członkowskich prowadzi działania w kierunku dopuszczenia takiego uczestnictwa. Na 

przykład w 2015 r. w Zjednoczonym Królestwie włączono do aukcji zdolności wytwórczych 

połączenia wzajemne (transgraniczne linie transmisyjne), natomiast Francja i Irlandia 

opracowują plany, w ramach których dopuszczą do transgranicznego uczestnictwa w swoich 

mechanizmach. Włączenie transgranicznego uczestnictwa jest również zgodne z celem unii 

energetycznej zakładającym zapewnienie w pełni działającego i wzajemnie połączonego 

rynku energii. 

Uwzględnienie importu w obsłudze mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze jest 

kluczowe, gdyż zapobiega kosztownej nadwyżce zamówień zdolności, która powstałaby, 

gdyby każde państwo członkowskie korzystało z mechanizmu zapewniającego zdolności 

wytwórcze w celu zapewnienia samowystarczalności. Dopuszczenie uczestnictwa 

zagranicznych zdolności w mechanizmie zapewniającym zdolności wytwórcze pozwala 

również wyeliminować zakłócenia sygnałów inwestycyjnych, które faworyzowałyby państwa 

dysponujące korzystniejszymi mechanizmami zapewniającymi zdolności wytwórcze i 

przynosiły korzyści dostawcom zasiedziałym. Dzięki temu tworzy się również zachęty do 

ciągłych inwestycji w połączenie międzysystemowe. 

Włączenie zagranicznej zdolności do mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze 

stanowi wyzwanie techniczne. W czerwcu 2015 r. grupa robocza z przedstawicielami państw 

członkowskich spotkała się celem zbadania kwestii transgranicznego uczestnictwa w 

mechanizmach zapewniających zdolności wytwórcze. Wynik prac grupy roboczej załączono 

do dokumentu roboczego służb Komisji towarzyszącego niniejszemu sprawozdaniu z badania 

sektorowego jako załącznik 2, w formie dokumentu wprowadzającego do dyskusji na ten 

temat. Materiał przedstawiony w tym załączniku nie stanowi formalnej pozycji Komisji ani 

nie jest wynikiem niniejszego badania sektorowego, zachęca się jednak respondentów 

konsultacji społecznych do zgłaszania uwag dotyczących jego treści. 

6.4.3. Proces alokacji zdolności przesyłowych 

W ramach procesu alokacji zdolności przesyłowych — jeżeli jest odpowiednio opracowany 

— wybiera się spośród kwalifikowalnych dostawców mocy najbardziej opłacalną opcję i 

ustanawia cenę zdolności, która zapobiega nadmiernej rekompensacie. Badanie pozwoliło 

ustalić różnorodne podejścia do alokacji zdolności przesyłowych. Najistotniejsze rozróżnienie 

występuje między administracyjnymi a konkurencyjnymi procesami alokacji zdolności 
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przesyłowych. W ramach administracyjnego procesu alokacji zdolności przesyłowych 

selekcja dotyczy wszystkich kwalifikowalnych dostawców mocy bez żadnej konkurencji, a 

wynagrodzenie za zdolność wytwórczą ustalają z wyprzedzeniem organy państwa 

członkowskiego lub podlega ono dwustronnym negocjacjom między państwem 

członkowskim a dostawcą mocy. Odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku konkurencyjnego 

procesu alokacji zdolności przesyłowych, w ramach którego kwalifikowalni dostawcy mocy 

uczestniczą w procedurze przetargowej, a wysokość wynagrodzenia za zdolność wytwórczą 

jest wynikiem tego procesu. Procesy administracyjny i konkurencyjny są równie powszechne 

w 11 państwach członkowskich objętych badaniem, jednak w mechanizmach wprowadzonych 

w ostatnich latach można zaobserwować wzrost stosowania procedury przetargowej zgodnej z 

zasadami konkurencji. Zjednoczone Królestwo prowadzi aukcje zdolności wytwórczej od 

2014 r. Francja jest w trakcie tworzenia rynku handlu certyfikatami zdolności wytwórczej. 

Irlandia i Włochy powoli zaprzestają stosowania administracyjnego procesu alokacji 

zdolności przesyłowych i planują prowadzić alokację produktów zdolności wytwórczej za 

pośrednictwem aukcji. 

W badaniu sektorowym stwierdzono, że w ramach administracyjnych procesów alokacji 

zdolności przesyłowych ujawnienie rzeczywistej wartości zdolności wytwórczej jest mało 

prawdopodobne, a zatem również jest mało prawdopodobne, że są one racjonalne pod 

względem kosztów. Na przykład w Hiszpanii cena usługi związanej z przerywalnością spadła 

niemal o połowę po wprowadzeniu konkurencyjnej aukcji. Natomiast konkurencyjne procesy 

alokacji zdolności przesyłowych są zasadniczo lepsze pod względem ujawniania rzeczywistej 

wartości zdolności wytwórczych, chociaż doświadczenie pokazuje, że jest to prawdą 

wyłącznie, jeżeli struktura procesu alokacji zdolności przesyłowych i struktura rynku 

umożliwiają rzeczywistą konkurencję. W przypadku procesu alokacji zdolności 

przesyłowych, w ramach którego nie jest ujawniana rzeczywista wartość zdolności 

wytwórczej, nie jest również prawdopodobne, że generowane będą odpowiednie sygnały 

inwestycyjne. Jeżeli wynagrodzenie za zdolność wytwórczą jest zbyt wysokie, mechanizm 

zapewniający zdolności wytwórcze utrzymuje niepotrzebne zdolności wytwórcze na rynku 

lub nawet wprowadza nowe zdolności wytwórcze w sytuacjach nadwyżki zdolności. Z drugiej 

jednak strony, jeżeli wynagrodzenie jest zbyt niskie, funkcjonujące elektrownie opuszczą 

rynek lub spowoduje to brak inwestycji w nowe zdolności wytwórcze. 

Struktura procesu alokacji zdolności przesyłowych w ramach mechanizmu zapewniającego 

zdolności wytwórcze może mieć również wpływ na konkurencję na rynku energii 

elektrycznej. Na przykład w badaniu wykazano, że na skoncentrowanych rynkach 

zdecentralizowane mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze (tj. takie, w ramach 

których poszczególni dostawcy są odpowiedzialni za oszacowanie i zamówienie wymaganej 

zdolności), takie jak mechanizmy opracowywane we Francji, mogą stanowić barierę dla 

wejścia na rynek. Dzieje się tak, ponieważ nowe podmioty mają mniejsze możliwości 
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oszacowania przyszłego zapotrzebowania na zdolność niż renomowane przedsiębiorstwa 

dysponujące dużą stabilną bazą klientów. 

6.4.4. Produkt zdolności wytwórczych 

Wszystkie mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze obejmują pewne zobowiązania, 

które dostawcy mocy muszą wypełnić, aby otrzymać wynagrodzenie. Ich zakres rozciąga się 

od stosunkowo podstawowego zobowiązania polegającego na budowie i eksploatacji 

elektrowni, przez zobowiązania związane z wypełnianiem instrukcji operatora sieci (np. 

dotyczących włączenia i wytwarzania energii elektrycznej), aż po bardziej złożone 

zobowiązania (np. opcje w zakresie niezawodności wymagające zwrotów finansowych w 

momencie, gdy cena referencyjna przewyższa kurs wykonania). 

Istnieje również wiele różnych odpowiedzi na pytanie, co się stanie, gdy dostawcy mocy nie 

wypełnią swoich zobowiązań (kary). W ramach niektórych mechanizmów zwyczajnie 

wyklucza się takich dostawców mocy z otrzymywania przyszłych wynagrodzeń, w 

większości jednak wymaga się od nich zwrotu płatności lub zapłacenia dodatkowej kary. 

W badaniu stwierdzono, że w przypadku ograniczonych zobowiązań i niskich kar za ich 

nieprzestrzeganie, zachęta nie jest wystarczająca, aby elektrownie były wiarygodne. Badanie 

wykazało również, że skuteczny system kar w ramach mechanizmu zapewniającego zdolności 

wytwórcze może mieć niepożądany wpływ na funkcjonowanie rynku. Decydenci mogą 

rozważyć zastąpienie cen w przypadku niedoboru energii elektrycznej karami w ramach 

mechanizmu zapewniającego zdolności wytwórcze. Obydwa rozwiązania generują sygnały, 

aby w sytuacjach niedoboru wytwarzać więcej energii lub zmniejszać zapotrzebowanie. 

Jednak sygnał dotyczący importu w ramach rynku wewnętrznego generują wyłącznie ceny 

energii elektrycznej, nie zaś kary w ramach mechanizmu zapewniającego zdolności 

wytwórcze. W związku z tym państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby mechanizmy 

zapewniające zdolności wytwórcze nie zastąpiły sygnałów dotyczących ceny energii 

elektrycznej. 

Zgodnie z kolejnym ustaleniem badania mechanizmy obejmujące reagowanie na 

zapotrzebowanie zazwyczaj obejmują inne zobowiązania względem podmiotów działających 

w odpowiedzi na zapotrzebowanie niż względem wytwórców. Pewne rozróżnienie w 

zobowiązaniach i karach dotyczących wytwarzania energii i reagowania na zapotrzebowanie 

może być uzasadnione, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, aby umożliwić 

rozwój reagowania na zapotrzebowanie. 

6.5. Wstępne wnioski dotyczące oceny różnych rodzajów mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze 

W oparciu o powyższe ustalenia Komisja wyciąga następujące wstępne wnioski dotyczące 

możliwości zagwarantowania przez mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze 
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bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i sposobu, w jaki te mechanizmy wpływają na 

funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii elektrycznej w UE. 

 Zharmonizowane i bardziej przejrzyste sposoby określania poziomów wystarczalności 

mocy wytwórczych i standardów niezawodności przyczyniłyby się do obiektywnego 

określenia potrzeby interwencji na różnym poziomie i do poprawy transgranicznej 

porównywalności.  

 

 Sześć różnych rodzajów mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze (zob. 

podział powyżej) nie jest w równym stopniu dostosowanych do zaradzania problemom w 

zakresie zdolności wytwórczej. Optymalny wybór zależy od charakteru problemu w 

zakresie wystarczalności mocy wytwórczych, któremu należy zaradzić (ogólnorynkowy 

lub lokalny; długoterminowy lub przejściowy), i od struktury rynku energii elektrycznej 

państwa członkowskiego (stopnia koncentracji). 

 

 Dwa spośród tych sześciu rodzajów mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze 

(tj. mechanizmy oparte na cenie oferujące ogólnorynkowe lub ukierunkowane opłaty za 

moc) pociągają za sobą ryzyko nadmiernej rekompensaty na rzecz dostawców mocy, gdyż 

opierają się na administracyjnym ustalaniu ceny, nie zaś na konkurencyjnych procedurach 

alokacji zdolności przesyłowych. 

 

 Ryzyko nadmiernej rekompensaty jest niższe w przypadku czterech pozostałych rodzajów 

mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze, w ramach których można rozwiązać 

konkretne kwestie dotyczące wystarczalności mocy wytwórczych. Wybór 

najodpowiedniejszego modelu zależy od dokładnego określenia problemu w zakresie 

wystarczalności, który należy rozwiązać: 

 

 aby rozwiązać przejściowy problem w zakresie zdolności, odpowiednie mogą być 

przetargi na nowe zdolności wytwórcze i rezerwy strategiczne. Przetarg umożliwia 

nowe inwestycje, natomiast rezerwę strategiczną stosuje się zazwyczaj, aby 

zapobiegać zamykaniu istniejących elektrowni. Żaden z tych dwóch modeli nie służy 

rozwiązaniu problemu leżącego u podstaw niedoskonałości rynku, mogą one jednak 

służyć uzupełnianiu luki w zdolności wytwórczej do czasu przeprowadzenia reformy 

rynku umożliwiającej wprowadzenie wystarczających zachęt inwestycyjnych na rynku 

energii elektrycznej, lub do momentu wprowadzenia bardziej odpowiedniego 

długoterminowego mechanizmu zapewniającego zdolności wytwórcze. Modelom tym 

powinien zatem towarzyszyć wiarygodny plan na przyszłość; 

 

 mechanizmy centralnego nabywcy i mechanizmy zdecentralizowanego zobowiązania 

mogą stanowić odpowiednie opcje rozwiązania długoterminowego i bardziej ogólnego 
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problemu w zakresie wystarczalności, w zależności od stopnia konkurencji na danym 

rynku. Te dwa rodzaje mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze są w 

stanie w większym stopniu przyciągać nowe zdolności wytwórcze i umożliwiać 

bezpośrednią konkurencję między wytwarzaniem energii a reagowaniem na 

zapotrzebowanie, generują zatem silniejszą konkurencję w zakresie wynagrodzenia za 

zdolność i ujawniania rzeczywistej wartości gospodarczej zdolności. 

 

 We wszystkich przypadkach należy starannie opracować mechanizmy zapewniające 

zdolności wytwórcze, przykładając szczególną uwagę do przejrzystości i otwartości zasad 

uczestnictwa i produktu zdolności wytwórczych, który nie osłabi funkcjonowania rynku 

energii elektrycznej. W szczególności ceny energii elektrycznej powinny nadal generować 

sygnał wskazujący na niedobór, aby import energii elektrycznej z innych państw 

członkowskich odbywał się w odpowiednim momencie. 

Niniejsze wstępne wnioski dotyczą przede wszystkim możliwości różnych mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej w sposób najbardziej efektywny i w najmniejszym stopniu 

zakłócający rynek. Mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze mogą jednak wpływać na 

koszyk wytwarzania energii i w związku z tym współdziałać z instrumentami polityki 

mającymi na celu wspieranie obniżenia emisyjności. Jak stwierdzono w wytycznych w 

sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią15, projekt 

mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze powinien uwzględniać te wpływy, aby 

przyczyniać się do ogólnej spójności polityki energetycznej UE na rynkach energii 

elektrycznej.  

W kontekście konsultacji społecznych Komisja zaprasza do zgłaszania uwag dotyczących 

niniejszych wstępnych wniosków. Komisja wyciągnie bardziej jednoznaczne wnioski w 

sprawozdaniu końcowym, w którym przedstawi państwom członkowskim i uczestnikom 

rynku w sposób bardziej zrozumiały, w jaki sposób będzie stosować zasady pomocy państwa 

UE przy ocenie mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze w przyszłości. 

                                                            
15 Zob. pkt 233 lit. e) wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią: 

„Środek: [...] w przypadku równoważnych parametrów technicznych i ekonomicznych powinien zapewniać 

preferencyjne traktowanie wytwórcom niskoemisyjnym” oraz pkt 220: „Pomoc na zapewnienie wystarczalności 

mocy wytwórczych może być sprzeczna z celem dotyczącym stopniowego wycofania dotacji szkodliwych dla 

środowiska, w tym dotacji na paliwa kopalne. Państwa członkowskie powinny zatem przede wszystkim 

rozważyć alternatywne sposoby osiągnięcia wystarczalności mocy wytwórczych, niemające negatywnego 

wpływu na cel dotyczący stopniowego wycofania dotacji szkodliwych dla środowiska lub gospodarki, np. 

ułatwienie zarządzania popytem i zwiększenie przepustowości połączeń wzajemnych.”. 
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7. Dalsze działania 

W niniejszym wstępnym sprawozdaniu i załączonym dokumencie roboczym służb Komisji 

Komisja przedstawiła swoje wstępne ustalenia i wstępne wnioski z badania sektorowego 

dotyczącego mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze sektorowi i państwom 

członkowskim do konsultacji. W nadchodzących miesiącach będzie aktywnie współpracować 

z zainteresowanymi stronami w celu przedstawienia sprawozdania końcowego jeszcze w tym 

roku. Komisja wykorzysta sprawozdanie końcowe do oceny mechanizmów zapewniających 

zdolności wytwórcze zgłoszonych w związku z pomocą państwa i do opracowania wniosków 

legislacyjnych dotyczących poprawionej struktury rynku energii elektrycznej. 
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