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RAPORT AL COMISIEI 

 

Raport intermediar privind ancheta sectorială referitoare la mecanismele de asigurare a 

capacității 

 

1. Introducere 

La 29 aprilie 2015, Comisia a lansat o anchetă sectorială privind sprijinul financiar pe care 

statele membre ale UE îl acordă producătorilor și consumatorilor de energie electrică pentru a 

garanta securitatea aprovizionării cu energie electrică (mecanismele de asigurare a 

capacității). Comisia este preocupată de faptul că mecanismele de asigurare a capacității pot 

favoriza în mod nejustificat anumiți producători sau anumite tehnologii și pot crea obstacole 

în calea comerțului transfrontalier cu energie electrică
1
.  

Pentru a verifica dacă aceste preocupări sunt fondate, în ultimul an, Comisia a colectat o 

cantitate mare de informații privind mecanismele de asigurare a capacității existente și 

planificate din 11 state membre. A investigat motivele pentru care statele membre pun în 

aplicare mecanisme de asigurare a capacității, precum și modul în care aceste mecanisme sunt 

concepute și efectele acestora asupra concurenței și a schimburilor comerciale de pe piața 

internă a energiei electrice.  

Comisia se va baza pe informațiile colectate în cadrul anchetei pentru a evalua dacă 

mecanismele de asigurare a capacității respectă normele UE privind ajutoarele de stat
2
.  

Ancheta va contribui la strategia Comisiei privind uniunea energetică, în special prin 

sprijinirea elaborării unei propuneri legislative pentru o nouă organizare a pieței energiei 

electrice din UE. La 18 martie 2016, Consiliul European a reamintit importanța unei piețe a 

energiei pe deplin funcționale și interconectate
3
. Învățămintele desprinse din ancheta 

sectorială vor contribui la elaborarea mai multor abordări regionale privind securitatea 

aprovizionării, întrucât mecanismele de asigurare a capacității utilizate vor trebui să fie din ce 

în ce mai deschise, pentru a permite accesul participanților din afara frontierelor naționale.  

Prezentul raport intermediar și documentul de lucru anexat al serviciilor Comisiei 

prezintă constatările preliminare ale Comisiei, precum și concluziile provizorii ale anchetei. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_ro.htm 
2 Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 (OAME), (JO C 200, 

28.6.2014, p. 1). 
3 Concluziile Consiliului European, 17-18 martie 2016, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

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

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_ro.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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Comisia invită statele membre ale UE, părțile interesate din sectorul energiei electrice și 

publicul larg să transmită observații în legătură cu raportul intermediar și cu documentul de 

lucru anexat al serviciilor Comisiei în următoarele 12 săptămâni.  

Comisia va publica ulterior, în acest an, raportul final privind ancheta sectorială. 

2. Politica Comisiei în materie de organizare a pieței de energie electrică 

Sectorul european al energiei electrice traversează o perioadă de tranziție fără precedent. 

Politicile de liberalizare și decarbonizare au schimbat în profunzime modul în care energia 

electrică este produsă, comercializată și consumată în Uniunea Europeană. Sursele 

regenerabile de energie au cunoscut o creștere rapidă. O proporție de 26 % din energia 

produsă în UE provine din surse regenerabile, iar 10 % din energia electrică provine în 

prezent din surse intermitente, cum ar fi vântul și lumina solară
4
. 

Introducerea pe scară largă a energiei din surse regenerabile, combinată cu scăderea generală 

a cererii și reducerea costurilor combustibililor fosili, a redus profitabilitatea producătorilor 

convenționali și stimulentele de a menține centralele electrice existente sau de a investi în 

unele noi. În multe state membre, aceste evoluții au provocat îngrijorări din ce în ce mai mari 

legate de securitatea aprovizionării. Statele membre sunt preocupate de faptul că piața 

energiei electrice nu va transmite investitorilor semnalele necesare pentru asigurarea unui mix 

energetic în măsură să răspundă cererii în orice moment. 

Unele state membre au reacționat prin luarea de măsuri menite să sprijine investițiile în 

capacitățile suplimentare pe care le consideră necesare pentru a asigura un nivel acceptabil de 

securitate a aprovizionării. Prin aceste mecanisme de asigurare a capacității, furnizorii de 

capacitate existentă și/sau nouă sunt plătiți pentru punerea la dispoziție a acesteia. 

În cazul în care sunt introduse prematur, fără identificarea adecvată a problemei sau într-un 

mod necoordonat și fără a lua în considerare contribuția resurselor transfrontaliere, există 

riscul ca mecanismele de asigurare a capacității să denatureze comerțul transfrontalier cu 

energie electrică și concurența. De exemplu, acestea pot să recompenseze numai investițiile 

noi în anumite tipuri de producție sau să excludă reacția din partea cererii. De asemenea, pot 

să încurajeze investițiile în interiorul frontierelor naționale, atunci când ar fi mai eficient să se 

consolideze interconectarea și să se importe energie electrică după necesități. 

Comisia și-a exprimat preocupările cu privire la securitatea aprovizionării cu energie electrică 

în cadrul uniunii energetice
5
 și și-a anunțat intenția de a propune un act legislativ privind 

                                                            
4 Comisia Europeană, „Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile”, 15 iunie 2015, 

COM(2015) 293. 
5 Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în 

domeniul schimbărilor climatice”, 25 februarie 2015, COM(2015) 80. 
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organizarea pieței energiei electrice și securitatea aprovizionării cu energie electrică. 

Propunerea legislativă va stabili o scară a nivelurilor de risc acceptabile în ceea ce privește 

întreruperea aprovizionării și o evaluare obiectivă a situației securității aprovizionării în 

statele membre, realizată la nivelul UE și bazată pe date concrete. Pentru a obține opiniile 

părților interesate cu privire la aceste idei, Comisia a lansat două consultări publice6. Ancheta 

sectorială privind mecanismele de asigurare a capacității reprezintă o parte din această 

inițiativă mai amplă.  

3.  Ancheta sectorială referitoare la mecanismele de asigurare a capacității 

Comisia poate efectua anchete în anumite sectoare, dacă suspectează că acțiunile întreprinse 

de întreprinderile private sau de autoritățile publice afectează concurența. Aceasta este prima 

anchetă sectorială în materie de ajutoare de stat
7
.  

Comisia a lansat această anchetă ca urmare a preocupării că schemele de sprijin existente sau 

planificate pentru capacitatea de producție a energiei electrice riscă să denatureze concurența 

și să submineze piața internă a energiei. 

Informațiile colectate în cadrul anchetei sectoriale vor permite Comisiei să înțeleagă mai bine: 

• dacă și în ce măsură este necesar ca statele membre să acorde ajutoare de stat pentru a 

asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică; 

• tipurile de mecanisme de asigurare a capacității care sunt cele mai potrivite pentru a 

asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică, precum și condițiile în care 

mecanismele de asigurare a capacității riscă să denatureze concurența dintre furnizorii de 

capacitate
8
 și comerțul transfrontalier; 

• modul în care mecanismele de asigurare a capacității pot completa piața internă a energiei, 

mai degrabă decât să submineze funcționarea acesteia;  

• modul în care mecanismele de asigurare a capacității pentru garantarea securității 

aprovizionării interacționează cu obiectivele de decarbonizare și 

• modul în care se poate asigura conformitatea cu normele privind ajutoarele de stat atunci 

când statele membre elaborează și pun în aplicare mecanisme de asigurare a capacității. 

                                                            
6 COM(2015) 340 final. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf 
7 După revizuirea din 2013 a Regulamentului de procedură privind ajutoarele de stat, Comisia poate efectua anchete 

sectoriale dacă măsurile de ajutor de stat sunt susceptibile să denatureze concurența în mai multe state membre sau dacă 

măsurile de ajutor de stat existente nu mai sunt compatibile cu piața internă a energiei. 
8 De exemplu, dintre producătorii de energie și operatorii care reacționează la cerere. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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În acest scop, Comisia a analizat, într-o primă etapă, motivele introducerii mecanismelor de 

asigurare a capacității și caracteristicile acestora. A examinat o serie de mecanisme existente, 

precum și o serie de mecanisme pe care statele membre intenționează să le pună în aplicare. 

A analizat aceste mecanisme în contextul mai larg al pieței, având în vedere în special 

ponderea tot mai mare a energiei din surse regenerabile.  

În prezentul raport intermediar, Comisia prezintă constatările sale preliminare și concluziile 

provizorii rezultate din informațiile colectate. Solicită observații cu privire la constatări și 

concluzii, pe care le va utiliza ca bază pentru raportul final ce urmează să fie publicat mai 

târziu, în cursul acestui an.  

Prezentul raport intermediar nu constituie o evaluare care să stabilească dacă mecanismele de 

asigurare a capacității existente sau planificate din statele membre respectă normele UE 

privind ajutoarele de stat. Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și 

energie pentru perioada 2014-2020 (OAME) includ norme specifice pentru evaluarea 

mecanismelor de asigurare a capacității. Comisia a aplicat deja aceste norme în cazul 

mecanismelor de asigurare a capacității notificate de Regatul Unit și Franța
9
. Așa cum a 

procedat în aceste cazuri, Comisia va evalua compatibilitatea mecanismelor de asigurare a 

capacității cu normele privind ajutoarele de stat, în contextul procedurilor în domeniul 

ajutorului de stat.  

4.  Proces 

Ancheta cuprinde unsprezece state membre: Belgia, Croația, Danemarca, Franța, Germania, 

Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia. Comisia a ales aceste state membre pe 

baza a trei considerente: (i) existența unui mecanism de asigurare a capacității sau a unor 

planuri de introducere a unui astfel de mecanism, (ii) necesitatea de a acoperi diversele 

modele ale mecanismelor de asigurare a capacității existente sau planificate în UE și (iii) 

impactul probabil al mecanismului de asigurare a capacității existent sau planificat asupra 

concurenței și a comerțului transfrontalier.  

                                                            
9 Pentru decizia privind piața britanică a capacităților de producție a energiei electrice, a se vedea Decizia C (2014) 5083 final 

a Comisiei din 23.7.2014 în cazul SA.35980 (2014/N-2) – Regatul Unit – Reforma pieței de energie electrică – Piața 

capacităților de producție. Versiunea publică a deciziei este disponibilă la adresa: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. La 13 noiembrie 2015, Comisia a 

deschis proceduri oficiale de investigare a mecanismului de asigurare a capacității la nivel național din Franța (SA.39621) și a 

unei licitații pentru o centrală electrică pe gaze din Bretania (SA.40454). A se vedea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

15-6077_en.htm. În ceea ce privește mecanismul de asigurare a capacității la nivel național, versiunea publică a deciziei (în 

limba franceză) este disponibilă la adresa: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf, iar în ceea ce privește licitația pentru 

centrala electrică pe gaze din Bretania, a se vedea: 

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


 

 

6 

 

 

Pentru a pregăti prezentul raport intermediar, Comisia a trimis chestionare detaliate unui 

număr de peste 200 de organisme publice, autorități de reglementare din domeniul energiei, 

operatori de rețea și participanți la piață care desfășoară o activitate comercială în cele 

unsprezece state membre supuse anchetei. Au fost primite 124 de răspunsuri.  

Figura 1: Privire de ansamblu asupra răspunsurilor date de statele membre 

  
Sursă: Comisia Europeană 

Comisia a organizat, de asemenea, împreună cu statele membre trei ateliere cu privire la 

aspecte legate de mecanismele de asigurare a capacității, de exemplu, cu privire la evaluarea 

gradului de adecvare, la caracteristicile de proiectare și la participarea transfrontalieră la 

mecanismele de asigurare a capacității
10

. Au fost organizate întâlniri bilaterale cu organisme 

și asociații europene, printre care se numără Agenția pentru Cooperarea Autorităților de 

Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme 

de transport de energie electrică (ENTSO-E), Agenția Internațională a Energiei (AIE) și 

asociații de producători de energie electrică, consumatori, operatori de sisteme de 

înmagazinare și prestatori de servicii de reacție la cerere. În plus, Comisia a utilizat, de 

asemenea, surse publice de informații, precum și literatură de specialitate și publicații pe 

această temă. 

5. Structura documentului de lucru anexat al serviciilor Comisiei 

Documentul de lucru anexat al serviciilor Comisiei prezintă într-un mod mai detaliat 

constatările anchetei cu privire la practica actuală a statelor membre atunci când iau în 

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

15

15

15

12

12

12

12

11

9

7
4 Franța

Polonia

Spania

Belgia

Germania

Irlanda

Italia

Suedia

Danemarca

Portugalia

Croația

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


 

 

7 

 

 

considerare, adoptă și operează un mecanism de asigurare a capacității. Din aceste informații 

sunt extrase o serie de concluzii provizorii.  

Primele două capitole ale documentului de lucru al serviciilor Comisiei definesc domeniul 

anchetei și descriu contextul în care a apărut problema mecanismelor de asigurare a 

capacității. Capitolul 2 prezintă o imagine de ansamblu a situației pieței europene a energiei 

electrice, cu accent pe cele unsprezece state membre care fac obiectul anchetei. Acesta explică 

de ce multe state membre sunt preocupate de menținerea capacității sistemului lor energetic 

de a satisface cererea în orice moment și, prin urmare, utilizează mecanisme de asigurare a 

capacității sau iau în considerare introducerea unor asemenea mecanisme. Ulterior, acest 

capitol evaluează factorii determinanți ai investițiilor în capacitatea de producție și descrie 

disfuncționalitățile pieței și ale reglementărilor, care au impact asupra deciziilor de a investi 

pe piața energiei electrice. Capitolul respectiv identifică, de asemenea, o serie de reforme ale 

pieței și ale reglementării, care pot contribui la o mai bună funcționare a pieței interne de 

energie electrică, reducând sau eliminând astfel necesitatea unor mecanisme de asigurare a 

capacității. În cele din urmă, în acest capitol se recunoaște faptul că există disfuncționalități 

reziduale ale pieței și ale reglementărilor, care pot continua și în viitor. 

În capitolele următoare se analizează abilitatea mecanismelor de asigurare a capacității de a 

soluționa aceste disfuncționalități ale pieței și ale reglementărilor. Capitolul 3 împarte 

mecanismele de asigurare a capacității în diverse tipuri și, pe baza acestora, încadrează 

mecanismele de asigurare a capacității supuse anchetei sectoriale în diferite categorii. 

Capitolul 4 explică modul în care statele membre evaluează adecvarea capacității lor de 

producție
11

 și rolul standardelor de fiabilitate
12

 în respectiva evaluare. Capitolul 5 prezintă 

caracteristicile de proiectare ale mecanismelor de asigurare a capacității supuse anchetei, 

analizând aspecte precum: participanții la program, modul în care are loc selecția și drepturile 

și obligațiile participanților la program. Pe baza acestor constatări, capitolul 6 prezintă 

concluziile provizorii privind adecvarea fiecărui tip de mecanism de asigurare a capacității 

pentru garantarea securității aprovizionării cu energie electrică, precum și impactul acestor 

mecanisme asupra pieței. 

                                                            
11 „Adecvarea capacității de producție” înseamnă un nivel al capacității de producție considerat ca fiind adecvat 

pentru a satisface nivelurile cererii din statul membru, în orice moment (pe baza unui indicator statistic 

convențional). 
12 În contextul anchetei sectoriale, termenul „standard de fiabilitate” se referă la un nivel de adecvare a 

capacității de producție care este considerat acceptabil și poate constitui baza pentru intervenții. 
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6.  Constatările preliminare și concluziile provizorii 

6.1. Contextul în care apar preocupări privind adecvarea capacității de producție 

Mecanismele de asigurare a capacității nu sunt o invenție recentă. Între 1990 și 2001, pe piața 

de energie electrică din Anglia și Țara Galilor se practica o plată pentru capacitate, ca element 

separat în prețul energiei electrice. Timp de mai mulți ani, Irlanda, Italia și Spania au efectuat 

plăți pentru capacitate către producătorii de energie electrică, iar în Suedia au existat rezerve 

strategice începând din 2003. Cu toate acestea, în ultimii ani, creșterea interesului față de 

mecanismele de asigurare a capacității a condus la planificarea și introducerea unui număr 

mare de regimuri noi.  

Motivele interesului reînnoit al statelor membre față de mecanismele de asigurare a capacității 

se pot regăsi în dezvoltarea sectorului energiei electrice. Astfel cum se arată în capitolul 2 din 

documentul de lucru al serviciilor Comisiei, capacitatea de producție a UE a crescut în ultimii 

ani. Această creștere se datorează în principal creșterii producției de energie electrică din 

surse regenerabile. În același timp, cererea de energie electrică a scăzut. Scăderea se 

datorează, pe de o parte, crizei economice care a afectat UE începând din 2008 și, pe de altă 

parte, reducerii consumului energie ca urmare a măsurilor de eficiență energetică. 

Creșterea capacității de producție și scăderea cererii au condus la mărirea decalajului dintre 

cererea maximă și capacitatea de producție, ceea ce indică o capacitate excedentară. Acest 

lucru a condus, la rândul său, la scăderea prețurilor angro la energie electrică începând din 

2011. În Germania, de exemplu, prețurile angro pentru anul următor au atins în prezent cel 

mai scăzut nivel din ultimii 14 ani. 

Capacitățile de producție a energiei din noi surse regenerabile au, de obicei, costuri de 

funcționare mai scăzute decât centralele electrice convenționale pe cărbune sau gaz. Prin 

urmare, centralele electrice convenționale nu produc energie electrică, atât de des ca în trecut, 

în special pe piețele cu o proporție ridicată de energie din surse regenerabile. Caracterul 

intermitent al surselor regenerabile de energie electrică creează incertitudine în privința 

frecvenței vârfurilor de preț, care ajută tehnologiile convenționale să își recupereze costurile 

de investiție. Figura 2 arată corelația dintre cota de piață care revine energiei din surse 

regenerabile și gradul de utilizare a producției de energie electrică din combustibili fosili: cu 

cât energia din surse regenerabile are o cotă de piață mai mare, cu atât sunt mai puține orele 

de funcționare ale centralelor electrice convenționale.  
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Figura 2: Impactul energiei din surse regenerabile asupra ratelor de utilizare a 

centralelor electrice convenționale 

 
Sursă: Comisia Europeană, pe baza datelor Eurostat 

Deși situația actuală a piețelor de energie electrică din UE este caracterizată de un nivel ridicat 

de securitate a aprovizionării, inclusiv în comparație cu alte părți ale lumii, numeroase state 

membre sunt preocupate de faptul că aceste evoluții vor avea un impact asupra adecvării 

mixului lor energetic în viitor. Se are în vedere intrarea în conservare sau închiderea multora 

dintre centralele electrice nerentabile. În ultimii ani, aceasta a devenit o problemă în special 

pentru centralele electrice flexibile pe gaze a căror funcționare, în general, a devenit mai 

costisitoare decât cea a centralelor mai puțin flexibile pe lignit sau cărbune. În plus, unele 

state membre, cum ar fi Regatul Unit, Polonia și Croația, au o flotă îmbătrânită de centrale 

electrice pe cărbune, multe dintre acestea urmând să fie închise în următorii ani. Tendința de 

creștere a producției de energie electrică din surse regenerabile reprezintă o provocare 

economică pentru modelul de afaceri al multor societăți energetice înregistrate care dispun de 

o flotă de producție de energie bazată pe combustibili fosili. Deși tranziția către o producție 

mai mare de energie din surse regenerabile este o evoluție dorită, aceasta reprezintă o 

provocare la adresa securității aprovizionării dacă are drept rezultat închiderea 

centralelor electrice flexibile sau lipsa de stimulente pentru investiții în astfel de centrale care 

sunt încă necesare pentru a sprijini producția de energie intermitentă din surse regenerabile 

(eoliană și solară).  

Există, de asemenea, o discrepanță între amplasarea noilor instalații de energie din surse 

regenerabile și centrele de consum. Un exemplu în acest sens este Germania, unde cea mai 

mare parte a energiei din surse regenerabile este produsă în partea de nord, în timp ce multe 

dintre centralele electrice convenționale și nucleare care se pot închide pe termen scurt sau 

mediu se află în sud, unde se găsesc importante centre de cerere. Dezvoltarea rețelei nu ține 

pasul cu aceste modele în schimbare de cerere/ofertă. Și mai important, prețurile la energie 
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electrică nu transmit semnalele corecte pentru corelarea cererii și a ofertei la nivel local, 

deoarece Germania, împreună cu Austria și Luxemburg, formează o zonă unică de ofertare, 

ceea ce înseamnă că prețul energiei electrice pe piața angro este identic în toată această zonă. 

În principiu, piețele angro de energie electrică („piața energiei”) ar trebui să poată oferi 

semnalele de preț necesare pentru a declanșa investițiile necesare, cu condiția ca prețurile 

angro să permită recuperarea costurilor fixe. Capacitatea modelului de piață a energiei de a 

face acest lucru în practică este în prezent supusă dezbaterii, întrucât în prezent piețele 

energiei electrice sunt caracterizate de incertitudini, precum și de o serie de disfuncționalități 

ale pieței și ale reglementărilor care afectează semnalelor de preț ale pieței angro. Printre 

aceste disfuncționalități se numără: plafoane de prețuri scăzute (care pot fi considerate drept 

un instrument de prevenire a abuzurilor de putere pe piață, dar care, de asemenea, pot limita 

capacitatea de creștere a prețurilor energiei electrice și de a reflecta deficitul existent și 

evaluarea consumatorilor în materie de fiabilitate), sistemele de sprijin al energiei din surse 

regenerabile care denaturează semnalele referitoare la prețuri, perioadele de deficit 

imprevizibile, lipsa unor piețe pe termen scurt care să permită o participare largă și lipsa 

participării active a operatorilor care reacționează la cerere. 

În acest context, statele membre pot decide să pună în aplicare mecanisme de asigurare a 

capacității, în loc să soluționeze disfuncționalitățile legate de organizarea pieței. Este 

fundamental ca statele membre să îmbunătățească, pe cât posibil, funcționarea piețelor lor și 

să abordeze cauzele fundamentale care le-au creat preocupările privind gradul de adecvare în 

primul rând. Este probabil ca acest lucru să impună statelor membre să garanteze semnale de 

preț adecvate, în special în perioade de deficit, întrucât aceste prețuri oferă stimulente pentru 

adaptarea cererii, o capacitate de producție flexibilă, precum și pentru importuri și exporturi 

pe piața internă a energiei electrice. 

Cu toate acestea, există câteva disfuncționalități reziduale ale pieței și ale reglementărilor, 

care sunt dificil de remediat sau care necesită timp pentru a fi soluționate în mod 

corespunzător. De exemplu, participarea la cerere implică dotarea consumatorilor cu 

echipamente (de exemplu, contoare inteligente), cu informații în timp real și cu contracte care 

să le permită să reacționeze la majorarea prețurilor și să își adapteze consumul de energie 

electrică în consecință. În plus, în Europa nu se pot dezvolta peste noapte piețe pe termen 

scurt lichide și competitive care să poată contribui mai bine la securitatea aprovizionării. În 

cele din urmă, poate dura ani de zile pentru a construi liniile de transmisie necesare pentru a 

elimina constrângerile de rețea. 

Din aceste motive, mai multe state membre au introdus sau intenționează să introducă 

mecanisme de asigurare a capacității. Aceste mecanisme modifică în mod fundamental piețele 

energiei electrice deoarece producătorii și alți furnizori de capacitate nu mai sunt plătiți doar 

pentru energia electrică pe care o produc, ci și pentru disponibilitatea lor. 
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Mecanismele de asigurare a capacității pot cauza o serie de probleme în materie de 

concurență. Un mozaic de mecanisme la nivelul UE riscă să afecteze comerțul transfrontalier 

și să denatureze semnalele de investiții în favoarea țărilor cu mecanisme mai „generoase” de 

asigurare a capacității. Obiectivele stabilite la nivel național în materie de adecvare a 

producției riscă să conducă la o supraachiziție a capacităților, cu excepția cazului în care 

importurile sunt pe deplin luate în considerare. Mecanismele de asigurare a capacității pot 

consolida puterea de piață în cazul în care, de exemplu, nu permit pătrunderea pe piață a unor 

furnizori noi sau alternativi. Mecanismele de asigurare a capacității sunt, de asemenea, 

susceptibile să conducă la o supracompensare a furnizorilor de capacitate – adesea în 

beneficiul operatorilor tradiționali – dacă sunt concepute într-un mod necorespunzător și 

neconcurențial. Toate aceste aspecte pot submina funcționarea pieței interne a energiei și pot 

crește prețurile la energie pentru consumatori. 

6.2. Mecanismele de asigurare a capacității întâlnite în cele unsprezece state membre 

Statele membre care fac obiectul anchetei aplică o gamă largă de mecanisme de asigurare a 

capacității. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care figurează în anexa la prezentul 

raport intermediar le înscrie în șase tipuri: (i) licitații pentru noile capacități; (ii) rezerve 

strategice; (iii) plăți specifice de capacitate; (iv) modele bazate pe cumpărătorul central; (v) 

obligații descentralizate și (vi) plăți pentru capacitate la nivelul întregii piețe13.
 
Aceste tipuri 

de mecanisme de asigurare a capacității pot fi grupate în două categorii principale: mecanisme 

specifice, care prevăd plăți numai către anumite categorii de furnizori de capacitate și 

mecanisme la nivelul întregii piețe, care sunt, în principiu, deschise participării din toate 

categoriile de furnizori de capacitate. În cadrul acestor două categorii, este posibil să se 

stabilească o distincție între mecanismele bazate pe volum și mecanismele bazate pe preț.  

                                                            
13 A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei, capitolul 3.1 pentru explicații mai detaliate privind 

clasificarea. 
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Figura 3: O clasificare a mecanismelor de asigurare a capacității 

 
Sursă: Comisia Europeană 

În total, ancheta a identificat 28 de mecanisme de asigurare a capacității existente sau 

planificate în cele 11 state membre (a se vedea Table 1). Forma cea mai frecventă de 

mecanism de asigurare a capacității este rezerva strategică. Printre rezervele strategice se 

numără centralele electrice și alte capacități care nu participă la piața angro, dar care sunt 

păstrate separat pentru ca operatorul de rețea să recurgă la ele doar în situații de urgență.  

Așa-numitele „regimuri de întreruptibilitate”, în care operatorul de rețea le poate solicita 

clienților industriali să își reducă cererea în situații de deficit, sunt incluse în această definiție, 

întrucât acestea oferă, de asemenea, capacități care se activează numai la cererea operatorului 

de rețea. Există rezerve strategice în opt state membre, Germania și Polonia operând împreună 

un regim de întreruptibilitate și o altă formă de rezervă strategică. Spania are în prezent cel 

mai mare număr de mecanisme de asigurare a capacității (patru). 
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Tabelul 1: Mecanismele de asigurare a capacității supuse anchetei sectoriale 

 
Sursă: Comisia Europeană, pe baza răspunsurilor la ancheta sectorială 

6.3. Evaluarea gradului de adecvare și standardele de fiabilitate 

Ancheta sectorială a arătat că o majoritate clară a autorităților publice se așteaptă la probleme 

de fiabilitate în viitor, chiar dacă în prezent astfel de probleme apar doar foarte rar. 

Pentru a stabili dacă aceste preocupări necesită introducerea unui mecanism de asigurare a 

capacității, statele membre trebuie mai întâi să efectueze o evaluare a situației privind gradul 

de adecvare. Ancheta demonstrează că statele membre efectuează astfel de evaluări cu un 

grad tot mai ridicat de sofisticare. Cu toate acestea, metodologiile sunt rareori comparabile 

între statele membre. Metodele variază considerabil, de exemplu atunci când este vorba de a 

lua sau nu în considerare producția din alte țări, dar și în ceea ce privește scenariile și 

ipotezele care stau la baza acestora. Acest lucru consolidează accentul național al majorității 

mecanismelor și împiedică o viziune comună asupra situației privind gradul de adecvare, ceea 

ce arată o eventuală nevoie de acțiune (comună) la nivelul UE sau la nivel regional.  

Pentru a stabili nivelul dorit de securitate a aprovizionării, statele membre pot defini 

„standarde de fiabilitate”, care le permit să facă un compromis între beneficiile aduse de 

fiabilitate și costurile asigurării acesteia. Cu toate acestea, ancheta a evidențiat că practicile de 

definire a standardelor de fiabilitate variază în mod semnificativ. Nu toate statele membre 

definesc standarde de fiabilitate și, în lipsa unui standard de fiabilitate, nu există niciun 

criteriu de referință obiectiv în funcție de care să se stabilească dacă este necesar un mecanism 

de asigurare a capacității. În plus, constatările preliminare arată că, și în cazul în care există un 

Licitație pentru capacități 

noi

Rezervă strategică Plată specifică pentru capacitate

Belgia ** Belgia Italia

Franța Danemarca ** Polonia

Irlanda ** Germania *** Portugalia ***

Polonia Spania ***

Suedia

Germania (regim de întreruptibilitate)

Irlanda (regim de întreruptibilitate)

Italia (regim de întreruptibilitate) *** 

Polonia (regim de întreruptibilitate)

Portugalia (regim de întreruptibilitate)

Spania (regim de întreruptibilitate)

Cumpărător central Obligație descentralizată

Plată pentru capacitate la nivelul 

întregii piețe
Irlanda * Franța * Irlanda

Italia *

* Mecanism planificat (sau în curs de punere în aplicare)

** Mecanism aplicat în trecut (sau care nu a fost niciodată pus în aplicare)

*** Mai multe mecanisme de același tip de asigurare a capacității
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standard de fiabilitate, acesta se bazează rareori pe disponibilitatea efectivă a consumatorilor 

de a tolera întreruperile de curent electric („valoarea consumului pierdut”). De asemenea, 

există puține dovezi care sugerează că statele membre care dețin un mecanism de asigurare a 

capacității corelează în mod corespunzător capacitatea de care au nevoie cu nivelul dorit de 

fiabilitate, astfel cum este exprimat de standardul lor de fiabilitate. 

În lipsa unor metode comune pentru a defini adecvarea capacității de producție și standardele 

de fiabilitate, este dificil să se evalueze necesitatea mecanismelor de asigurare a capacității 

existente și planificate, iar coordonarea transfrontalieră este îngreunată, întrucât statele 

membre au percepții diferite asupra problemei reale. Acest lucru, la rândul său, face dificilă 

evaluarea posibilității ca liniile de interconectare să satisfacă necesarul de capacitate 

identificat. În plus, contribuția energiei din surse regenerabile și a reacției din partea cererii la 

gradul de adecvare a sistemului nu este întotdeauna luată în considerare în mod 

corespunzător. 

Prin urmare, o mai bună aliniere a metodelor utilizate pentru a defini adecvarea capacității de 

producție și standardele de fiabilitate pare să fie un argument puternic. Este probabil ca 

aceasta să reprezinte un element esențial în viitoarea inițiativă a Comisiei privind organizarea 

pieței
14

. Pe măsură ce metodologiile regionale și europene devin mai mature și mai fiabile, ar 

trebui, de asemenea, să fie utilizate din ce în ce mai mult ca bază de evaluare a necesității de a 

introduce mecanisme de asigurare a capacității, în special în conformitate cu normele UE 

privind ajutoarele de stat. 

6.4. Caracteristici de proiectare ale mecanismelor de asigurare a capacității 

După ce statele membre au evaluat adecvarea capacității de producție și au concluzionat că 

este necesar să sprijine capacitatea de producție, acestea au la dispoziție o serie de opțiuni 

pentru a elabora un mecanism de asigurare a capacității adecvat, care să răspundă problemei 

identificate. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei prezintă cele mai importante opțiuni 

de proiectare, grupate în trei categorii: 

a) Eligibilitate: cine poate participa la mecanismul de asigurare a capacității? Este 

mecanismul deschis diferitelor tipuri de furnizori de capacitate, capacităților noi, reacției 

din partea cererii, operatorilor de sisteme de stocare a energiei electrice și/sau furnizorilor 

de capacitate cu sediul în alte state membre? 

b) Alocare: cum se derulează procesul de selectare a furnizorilor de capacitate sprijiniți și 

cum se stabilește nivelul de remunerare a capacității? 

                                                            
14 COM(2015) 340. 
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c) Proiectarea produsului: care sunt obligațiile furnizorilor de capacitate sprijiniți de 

mecanism și ce se întâmplă dacă acestea nu sunt respectate? 

6.4.1. Eligibilitate 

Este important să existe criterii de eligibilitate bine concepute pentru a asigura o selecție 

optimă a furnizorilor de capacitate, astfel încât să se răspundă problemei identificate privind 

securitatea aprovizionării. Cu toate acestea, constatările preliminare indică faptul că 

majoritatea mecanismelor de asigurare a capacității existente sunt deschise numai pentru un 

număr limitat de furnizori de capacitate. În unele cazuri, anumiți furnizori de capacitate sunt 

excluși în mod explicit de la participare sau grupul de participanți potențiali este, în mod 

explicit, limitat la anumiți furnizori. În alte cazuri, statele membre stabilesc cerințe care au 

același efect, reducând implicit tipul sau numărul de furnizori de capacitate eligibili. Printre 

exemple se numără cerințele privind dimensiunile, standardele de mediu, cerințele de 

performanță tehnică, cerințele privind disponibilitatea (aplicarea unui coeficient de reducere), 

intervalul de timp necesar pentru adoptarea mecanismului, și anume intervalul de timp dintre 

atribuirea contractului de capacitate și începutul obligației de disponibilitate și durata 

contractului oferit furnizorilor de capacitate. Într-un număr semnificativ de mecanisme de 

asigurare a capacității, intervalul de timp necesar este mai mic de un an, ceea ce face ca 

furnizorii de capacitate să aibă dificultăți în dezvoltarea unor oferte de capacitate care necesită 

o perioadă mai lungă de timp pentru planificare și implementare, în special în vederea 

construirii de noi centrale electrice. Prin urmare, intervalele de timp foarte scurte tind să 

excludă în mod implicit noi capacități de producție și, într-o măsură mai mică, noi furnizori de 

servicii de reacție la cerere. 

Ancheta sectorială a analizat în mod special condițiile de eligibilitate pentru diferite tipuri de 

tehnologii de producție, de furnizori de servicii de reacție la cerere, de furnizori de servicii de 

stocare și de capacități noi și existente. Au fost examinate și criteriile de eligibilitate în funcție 

de loc. O majoritate clară a mecanismelor de asigurare a capacității existente și planificate 

exclude anumite tehnologii de producție. Deși aproape toate statele membre sprijină reacția 

din partea cererii prin intermediul unor forme de remunerare a capacității, nu concurează 

întotdeauna în condiții de egalitate cu alți furnizori de capacitate.  

În ceea ce privește includerea capacităților noi și existente, ancheta sectorială a arătat că 

statele membre se concentrează adesea fie în totalitate pe atragerea de noi capacități, fie pe 

evitarea închiderii capacităților existente, mai degrabă decât pe ambele aspecte. Mecanismele 

de asigurare a capacității care fac obiectul anchetei sunt în general deschise față de capacitate, 

indiferent de locul în care se află pe teritoriul unui stat membru, deși deseori se aplică norme 

separate pentru insule.  

Ancheta sectorială a arătat că mecanismele selective pot conduce la dezvoltarea unor 

mecanisme suplimentare pentru a compensa sursele de capacitate care au fost inițial excluse. 



 

 

16 

 

 

Un bun exemplu al acestui „efect al bulgărelui de zăpadă” îl reprezintă contextul fragmentat 

al mecanismelor de plată pentru capacitate din Spania. În 1997, centralele electrice din Spania 

au început să primească o remunerație specifică pentru capacitate. Acest lucru nu a fost însă 

suficient pentru a rezolva problemele de adecvare a capacității de producție, întrucât, în 2007, 

sistemul a fost completat cu un regim de întreruptibilitate și ulterior, în 2010, cu un regim 

preferențial de utilizare a surselor indigene (cărbune). 

Ancheta a arătat, de asemenea, că mecanismele de asigurare a capacității extrem de selective 

riscă să supracompenseze participanții deoarece presiunea concurențială este mai redusă 

atunci când procesul de alocare beneficiază doar de o participare limitată. Furnizorii de 

capacitate sunt, prin urmare, stimulați să depună oferte la un nivel mai ridicat decât finanțarea 

de care au efectiv nevoie pentru a asigura serviciul de disponibilitate. Acest fapt este ilustrat 

de rezultatele licitației de capacitate organizate de Regatul Unit, care arată că, excludea 

oricăror tipuri eligibile de furnizori de capacitate de la licitație ar fi dus la un preț mai mare 

pentru capacitate. 

În același timp, ancheta sectorială a arătat o tendință tot mai pronunțată către mecanisme care 

sunt deschise pentru un grup mai mare de potențiali furnizori de capacitate. În 2014, 

Regatul Unit a introdus, de exemplu, mecanismul bazat pe cumpărătorul central la nivelul 

întregii piețe, iar în 2015, Franța a propus un mecanism de asigurare a capacității 

descentralizat, la nivelul întregii piețe. Participarea diverșilor furnizori de capacitate este 

susceptibilă să contribuie la evitarea supracompensării și la prevenirea denaturărilor dintre 

diferiții furnizori de capacitate dintr-un stat membru și a denaturărilor din comerțul 

transfrontalier.  

6.4.2. Participarea transfrontalieră la mecanismele de asigurare a capacității 

Ancheta a arătat că, deși unele țări țin cont de contribuția importurilor din alte țări la siguranța 

lor în situații de criză, foarte puține dintre cele unsprezece state membre care fac obiectul 

anchetei le permit furnizorilor de capacitate din alte state membre (capacitate externă) să 

participe la mecanismele lor de asigurare a capacității. Această situație este totuși în curs de 

schimbare, având în vedere că un număr tot mai mare de state membre depun eforturi pentru a 

permite o astfel de participare. De exemplu, Regatul Unit a inclus liniile de interconectare 

(linii de transport transfrontalier) în licitația pentru capacitate din 2015, iar Franța și Irlanda 

elaborează planuri care să permită participarea transfrontalieră la mecanismele lor. Includerea 

participării transfrontaliere este, de asemenea, în concordanță cu obiectivul uniunii energetice 

de a asigura o piață a energiei pe deplin funcțională și interconectată. 

Pentru funcționarea mecanismelor de asigurare a capacității este esențial ca importurile să fie 

luate în calcul, întrucât astfel se împiedică supraachiziții costisitoare de capacități care ar 

apărea în cazul în care fiecare stat membru ar utiliza un mecanism de asigurare a capacității 

pentru a-și asigura autosuficiența. Dacă se permite unei capacități externe să participe la un 
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mecanism de asigurare a capacității, se evită denaturarea semnalelor de investiții care ar 

favoriza țările cu mecanisme de asigurare a capacității mai generoase și ar fi în beneficiul 

operatorilor tradiționali. De asemenea, astfel se creează stimulente pentru continuarea 

investițiilor în interconectare. 

Este dificil din punct de vedere tehnic să se includă capacitatea externă în mecanismele de 

asigurare a capacității. La o reuniune a unui grup de lucru cu statele membre din iunie 2015 

sa examinat chestiunea participării transfrontaliere la mecanismele de asigurare a capacității. 

Rezultatele activității grupului de lucru se anexează la prezenta decizie ca anexa 2 la 

documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul privind ancheta sectorială, 

sub forma unui document redactat în vederea stimulării discuțiilor pe această temă. Materialul 

prezentat în anexa respectivă nu reprezintă o poziție oficială a Comisiei și nu este un rezultat 

al acestei anchete sectoriale, dar respondenții la consultarea publică sunt invitați să își prezinte 

observațiile cu privire la conținutul acesteia. 

6.4.3. Procesul de alocare 

Dacă este bine conceput, un proces de alocare alege opțiunea cea mai rentabilă de la furnizorii 

de capacitate eligibili și stabilește un preț de capacitate care să evite supracompensarea. 

Ancheta a identificat o gamă largă de abordări în materie de alocare. Cea mai importantă 

distincție este între procesele de alocare administrative și cele competitive. În cadrul unui 

proces de alocare administrativ sunt selectați toți furnizorii de capacitate eligibili, fără 

concurență, iar remunerarea capacității este stabilită în prealabil de către autoritățile statelor 

membre sau negociată bilateral între statul membru și furnizorul de capacitate. În schimb, 

într-un proces de alocare competitiv, furnizorii de capacitate eligibili participă la o procedură 

de ofertare și remunerarea capacității este rezultatul acestei proceduri. Procesele 

administrative și competitive sunt la fel de frecvente în cele 11 state membre care fac obiectul 

anchetei, dar procedurile de ofertare competitive apar din ce în ce mai mult în mecanismele 

introduse în ultimii ani. Regatul Unit organizează licitații de capacitate începând din 2014. 

Franța este în curs de a crea o piață pentru comerțul cu certificate de capacitate. Irlanda și 

Italia se îndepărtează de utilizarea procesului de alocare administrativ și intenționează să 

aloce produsele de capacitate prin intermediul licitațiilor. 

Ancheta sectorială a demonstrat că procesele de alocare administrative nu sunt susceptibile de 

a dezvălui adevărata valoare a capacității și, de aceea, este improbabil să fie eficiente din 

punctul de vedere al costurilor. În Spania, de exemplu, prețul pentru un serviciu de 

întreruptibilitate aproape s-a înjumătățit după ce s-a organizat o licitație competitivă. În 

schimb, procesele de alocare competitive reușesc, în principiu, într-o măsură mai mare, să 

evidențieze valoarea reală a capacității, însă experiența arată că acest lucru este valabil numai 

în cazul în care conceperea procesului de alocare, precum și structura pieței fac posibilă 

concurența reală. Un proces de alocare care nu dezvăluie valoarea reală a capacității este, de 

asemenea, improbabil să transmită semnalele de investiții corespunzătoare. În cazul în care 
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remunerarea capacității este prea ridicată, mecanismul de asigurare a capacității menține o 

capacitate inutilă pe piață sau chiar prezintă noi capacități în situații de supracapacitate. Pe de 

altă parte, în cazul în care remunerația este prea redusă, centralele existente vor ieși de pe 

piață sau nu vor exista investiții în capacități noi. 

Elaborarea procesului de alocare dintr-un mecanism de asigurare a capacității poate afecta, de 

asemenea, concurența pe piața energiei electrice. De exemplu, ancheta a constatat că, pe piețe 

concentrate, mecanismele de asigurare a capacității care sunt descentralizate (de exemplu, 

atunci când furnizorii individuali sunt răspunzători de estimarea și achiziționarea capacității 

necesare), cum ar fi mecanismul în curs de elaborare în Franța, pot acționa ca o barieră în 

calea intrării pe piață. Acest lucru se datorează faptului că noii intrați sunt mai puțin în măsură 

să estimeze nevoile lor viitoare în materie de capacitate decât întreprinderile deja existente cu 

o clientelă importantă și stabilă. 

6.4.4. Produsul de capacitate 

Toate mecanismele de asigurare a capacității includ anumite obligații pe care furnizorii de 

capacitate trebuie să le îndeplinească în schimbul primirii unei remunerații. Acestea variază 

de la o obligație relativ de bază de a construi și opera o centrală electrică, la obligații legate de 

îndeplinirea instrucțiunilor primite de la operatorul de rețea (de exemplu, pornirea și producția 

de energie electrică), la obligații care sunt mai complexe (de exemplu, opțiuni de fiabilitate 

care necesită amortizări financiare în cazul în care prețul de exercitare este depășit de un preț 

de referință). 

Există, de asemenea, multe răspunsuri diferite la întrebarea legată de ce se întâmplă în cazul 

în care furnizorii de capacitate nu își îndeplinesc obligațiile (sancțiuni). Unele mecanisme pur 

și simplu exclud furnizorii de capacitate de la primirea plăților viitoare, dar majoritatea le 

solicită să restituie plățile încasate sau să plătească o sancțiune suplimentară. 

Ancheta a constatat că, în cazul în care obligațiile sunt limitate și sancțiunile pentru 

nerespectarea acestora sunt reduse, nu există suficiente stimulente pentru ca centralele să fie 

fiabile. Ancheta a arătat, de asemenea, că există o tensiune între un regim de sancțiuni eficient 

în cadrul unui mecanism de asigurare a capacității și efectele nedorite asupra funcționării 

pieței. Factorii de decizie politică ar putea lua în considerare sancțiunile din cadrul 

mecanismului de asigurare a capacității drept un înlocuitor al prețurilor în cazul unui deficit 

de energie electrică. Ambele oferă semnale pentru reducerea producției sau a cererii în situații 

de deficit. Cu toate acestea, numai prețurile la energie electrică – și nu sancțiunile din cadrul 

unui mecanism de asigurare a capacității – oferă un semnal pentru importuri pe piața internă. 

Prin urmare, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că semnalele 

emise prin intermediul prețurilor la energie electrică nu sunt înlocuite de mecanisme de 

asigurare a capacității. 
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O altă constatare este aceea că mecanismele care includ de regulă reacția din partea cererii 

cuprind obligații diferite pentru furnizorii de servicii de reacție la cerere decât pentru 

producătorii de energie electrică. Unele diferențieri între obligațiile și sancțiunile aplicate în 

cazul producției și al reacției din partea cererii pot fi justificate, cel puțin pe termen scurt, 

pentru a permite dezvoltarea reacției din partea cererii. 

6.5. Concluziile provizorii privind evaluarea diferitelor tipuri de mecanisme de 

asigurare a capacității 

Pe baza constatărilor de mai sus, Comisia formulează următoarele concluzii provizorii privind 

măsura în care mecanismele de asigurare a capacității pot să asigure securitatea aprovizionării 

cu energie electrică și privind modul în care mecanismele de asigurare a capacității afectează 

funcționarea pieței interne a energiei din UE. 

 Metodele armonizate și mai transparente de determinare a nivelului de adecvare a 

producției și de stabilire a standardelor de fiabilitate ar contribui la obiectivarea nevoii de 

a avea diferite niveluri de intervenție și ar îmbunătăți comparabilitatea transfrontalieră.  

 

 Cele șase tipuri diferite de mecanisme de asigurare a capacității (a se vedea clasificarea de 

mai sus) nu sunt la fel de bine adaptate pentru a soluționa problemele de capacitate. 

Alegerea optimă depinde de natura problemei privind adecvarea capacității de producție 

pe care este destinată să o soluționeze (la nivelul întregii piețe sau la nivel local; pe termen 

lung sau tranzitorie) și de structura pieței de energie electrică din statul membru (gradul de 

concentrare). 

 

 Dintre cele șase tipuri de mecanisme de asigurare a capacității, două (cele bazate pe 

prețuri care oferă plăți de capacitate la nivelul întregii piețe sau specifice) riscă să 

supracompenseze furnizorii de capacitate, deoarece se bazează pe stabilirea administrativă 

a prețurilor, mai degrabă decât pe proceduri de alocare competitive. 

 

 Riscul de supracompensare este mai redus în cazul celorlalte patru tipuri de mecanisme de 

asigurare a capacității, care ar putea răspunde preocupărilor specifice legate de nivelul de 

adecvare a producției. Alegerea celui mai adecvat model depinde de problema precisă de 

adecvare care trebuie soluționată: 

 

 licitațiile pentru capacități noi și rezervele strategice pot fi adecvate pentru a soluționa 

o problemă tranzitorie de capacitate. O licitație permite investiții noi, în timp ce o 

rezervă strategică este folosită, de regulă, pentru a preveni închiderea centralelor 

existente. Niciunul dintre aceste două modele nu soluționează disfuncționalități 

subiacente ale pieței, dar ambele pot reduce decalajul de capacitate până la realizarea 

unor reforme ale pieței, astfel încât să se permită pieței energiei electrice să ofere 
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stimulente suficiente pentru investiții sau până la introducerea unui mecanism de 

asigurare a capacității pe termen mai lung și mai adecvat. Aceste modele ar trebui 

așadar să fie însoțite de un plan credibil pentru viitor. 

 

 Mecanismele bazate pe un cumpărător central și mecanismele bazate pe obligații 

descentralizate ar putea fi opțiunile adecvate pentru soluționarea problemei pe termen 

mai lung și mai generale legate de adecvare, în funcție de nivelul concurenței de pe 

piața subiacentă. Aceste două tipuri de mecanisme de asigurare a capacității sunt într-o 

măsură mai mare capabile să atragă capacități noi și să permită o concurență directă 

între producție și reacția din partea cererii, creând astfel o concurență mai puternică 

pentru remunerația capacităților și evidențiind valoarea economică reală a capacității. 

 

 În toate cazurile, mecanismele de asigurare a capacității trebuie elaborate cu grijă, 

acordând o atenție deosebită unor norme transparente și deschise privind participarea și 

unui produs de capacitate care să nu submineze funcționarea pieței de energie electrică. În 

special, prețurile la energie electrică ar trebui să continue să transmită un semnal de 

deficit, astfel încât să se importe energie electrică din alte state membre la momentul 

oportun. 

Aceste concluzii provizorii se axează în principal pe capacitatea diverselor mecanisme de 

asigurare a capacității de a face față problemelor de securitate a aprovizionării cu energie 

electrică în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor și care denaturează cel 

mai puțin piața. Mecanismele de asigurare a capacității pot totuși să afecteze mixul de 

producție și, prin urmare, interacționează cu instrumentele de politică menite să promoveze 

decarbonizarea. Astfel cum s-a recunoscut în Orientările privind ajutoarele pentru protecția 

mediului și energie
15

, la instituirea mecanismelor de asigurare a capacității ar trebui să se țină 

seama de aceste efecte pentru a contribui la coerența generală a politicii UE în domeniul 

energiei pe piețele energiei electrice.  

În cadrul consultării publice, Comisia invită părțile interesate să își exprime opiniile cu privire 

la aceste concluzii provizorii. Comisia va prezenta concluzii mai ferme în raportul său final, 

care va oferi statelor membre și participanților la piață un grad mai mare de claritate cu privire 

                                                            
15 A se vedea punctul 233 litera (e) din OAME: „Măsura ar trebui [...] să acorde prioritate instalațiilor de 

producție cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în cazul existenței unor parametri economici și tehnici 

echivalenți” și punctul (220): „Ajutoarele pentru caracterul adecvat al capacității de producție pot contraveni 

obiectivului de eliminare progresivă a subvențiilor dăunătoare mediului, inclusiv pentru combustibilii fosili. Prin 

urmare, statele membre ar trebui să ia în considerare în principal modalități alternative de a asigura adecvarea 

capacității de producție care să nu afecteze negativ obiectivul de eliminare progresivă a subvențiilor dăunătoare 

mediului sau economiei, cum ar fi facilitarea gestionării cererii și creșterea capacității de interconectare.” 
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la modul în care va aplica normele UE privind ajutoarele de stat atunci când evaluează 

mecanismele de asigurare a capacității în viitor. 

7. Etapele următoare 

Prin intermediul prezentului raport intermediar și al documentul de lucru anexat al serviciilor 

Comisiei, Comisia prezintă sectorului industrial și statelor membre, spre consultare, 

constatările sale preliminare și concluziile provizorii referitoare la ancheta sectorială privind 

mecanismele de asigurare a capacității. În lunile următoare, Comisia se va implica în mod 

activ împreună cu părțile interesate în vederea prezentării unui raport final în cursul acestui 

an. Comisia va utiliza raportul final pentru a evalua mecanismele de asigurare a capacității 

notificate în ceea ce privește ajutoarele de stat și pentru a elabora propuneri legislative de 

revizuire a organizării pieței energiei electrice. 
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