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POROČILO KOMISIJE 

 

Vmesno poročilo o sektorski preiskavi mehanizmov električne zmogljivosti 

 

1. Uvod 

Komisija je 29. aprila 2015 začela sektorsko preiskavo finančne podpore, ki jo države članice 

EU dodeljujejo proizvajalcem in odjemalcem električne energije, da bi zagotovile zanesljivost 

oskrbe z električno energijo (mehanizmi zmogljivosti). Komisija je zaskrbljena, da 

mehanizmi zmogljivosti morda neupravičeno dajejo prednost posameznim proizvajalcem ali 

tehnologijam in morda ustvarjajo ovire za čezmejno trgovanje z električno energijo
1
.  

Da bi Komisija preverila te pomisleke, je v zadnjem letu zbrala veliko količino informacij o 

obstoječih in načrtovanih mehanizmih zmogljivosti v 11 državah članicah. Raziskala je, zakaj 

države članice izvajajo mehanizme zmogljivosti, kako so ti mehanizmi zasnovani ter kako 

vplivajo na konkurenco in trgovino na notranjem trgu z električno energijo.  

Komisija bo na podlagi informacij, zbranih med preiskavo, ocenila, ali so mehanizmi 

zmogljivosti v skladu s pravili EU o državni pomoči
2
.  

Preiskava bo prispevala k strategiji Komisije za energetsko unijo, zlasti s podporo oblikovanju 

zakonodajnega predloga za novo zasnovo trga z električno energijo v EU. Evropski svet je 

18. marca 2016 opozoril na pomen polno delujočega in notranje povezanega energetskega 

trga
3
. Spoznanja iz sektorske preiskave bodo podprla razvoj bolj regionalnih pristopov k 

zanesljivosti oskrbe, saj bo treba zaradi uporabe mehanizmov zmogljivosti slednje vedno bolj 

odpirati, da bi se omogočila čezmejna udeležba.  

V tem vmesnem poročilu in priloženem delovnem dokumentu služb Komisije so 

predstavljene predhodne ugotovitve Komisije in začasne ugotovitve preiskave. 

Komisija poziva države članice EU, zainteresirane strani v elektroenergetskem sektorju in 

širšo javnost, naj v naslednjih 12 tednih predložijo pripombe k vmesnemu poročilu in 

priloženemu delovnemu dokumentu služb Komisije.  

Komisija bo končno poročilo o sektorski preiskavi objavila še letos. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_sl.htm. 
2 Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020 (UL C 200, 28.6.2014, str. 1). 
3 Sklepi Evropskega sveta z dne 17. in 18. marca 2016, http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/03/18-

european-council-conclusions/.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_sl.htm
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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2. Politika Komisije pri zasnovi trga z električno energijo 

Evropski elektroenergetski sektor je v obdobju največjega prehoda doslej. Politiki 

liberalizacije in razogljičenja sta temeljito spremenili način proizvodnje električne energije, 

trgovanja z njo in njene porabe v Evropski uniji. Obnovljivi viri energije se hitro povečujejo. 

Iz obnovljivih virov je proizvedenih 26 % energije v EU, 10 % vse električne energije pa se 

zdaj pridobiva iz nestalnih virov, kot sta vetrna in sončna energija
4
. 

Obsežno uvajanje obnovljivih virov je v povezavi s splošnim zmanjševanjem odjema in 

zniževanjem cen fosilnih goriv omejilo dobičkonosnost konvencionalnih proizvajalcev in 

zmanjšalo spodbude za ohranitev obstoječih elektrarn ali naložbe v nove. V številnih državah 

članicah te trende spremljajo vse večji pomisleki glede zanesljivosti oskrbe. Države članice so 

zaskrbljene, da trg z električno energijo ne bo dajal potrebnih naložbenih signalov za 

zagotovitev mešanice virov električne energije, ki zagotavlja nemoten odjem. 

Nekatere države članice so se odzvale s sprejetjem ukrepov za podporo naložbam v dodatno 

zmogljivost, ki se jim zdi potrebna za zagotovitev sprejemljive ravni zanesljivosti oskrbe. Ti 

mehanizmi zmogljivosti pomenijo plačilo ponudnikom za zagotavljanje obstoječih in/ali 

novih zmogljivosti. 

Če se ti mehanizmi vzpostavijo prezgodaj, brez ustrezne opredelitve težave ali neusklajeno in 

brez upoštevanja prispevka čezmejnih virov, bi lahko izkrivljali čezmejno trgovanje z 

električno energijo in konkurenco. Morda se z njimi na primer nagrajujejo nove naložbe v 

samo nekatere vrste proizvodnje ali pa izključujejo prilagajanje odjema. Poleg tega se z njimi 

morda spodbujajo naložbe znotraj državnih meja, čeprav bi bilo učinkoviteje okrepiti 

medsebojno povezanost in uvoziti električno energijo, ko je to potrebno. 

Komisija je izrazila pomisleke glede zanesljivosti oskrbe z električno energijo v okviru 

energetske unije
5
 ter napovedala načrte za predlog zakonodaje o zasnovi trga z električno 

energijo in zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Zakonodajni predlog bo določal različne 

sprejemljive ravni tveganja za motnje v oskrbi ter za vso EU vzpostavil objektivno in na 

dejstvih temelječo metodo za oceno zanesljivosti oskrbe v državah članicah. Da bi Komisija 

pridobila mnenja zainteresiranih strani o teh zamislih, je začela javni posvetovanji6. Sektorska 

preiskava mehanizmov zmogljivosti je del te širše pobude.  

                                                            
4 Poročilo Evropske komisije o napredku na področju energije iz obnovljivih virov, 15. junij 2015, COM(2015) 293. 
5 Sporočilo Komisije z naslovom „Okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost“, 

25. februar 2015, COM(2015) 80. 
6 COM(2015) 340 final. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf.   

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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3.  Sektorska preiskava mehanizmov zmogljivosti 

Komisija lahko izvede preiskave posameznih sektorjev, če sumi, da ukrepi zasebnih podjetij 

ali javnih organov vplivajo na konkurenco. To je prva sektorska preiskava na področju 

državne pomoči
7
.  

Komisija je preiskavo začela zaradi pomislekov, da bi lahko obstoječe ali načrtovane sheme 

podpore za električne zmogljivosti izkrivljale konkurenco in oslabile notranji energetski trg. 

Informacije, zbrane med sektorsko preiskavo, bodo Komisiji omogočile, da bo bolje 

razumela: 

• ali je nujno in kako nujno je, da države članice dodelijo državno pomoč za zagotovitev 

zanesljivosti oskrbe z električno energijo, 

• katere vrste mehanizmov zmogljivosti so najprimernejše za zagotovitev zanesljivosti 

oskrbe z električno energijo ter pod kakšnimi pogoji bi lahko ti mehanizmi izkrivljali 

konkurenco med ponudniki zmogljivosti
8
 in v čezmejnem trgovanju, 

• kako lahko mehanizmi zmogljivosti dopolnjujejo notranji energetski trg, namesto da 

slabijo njegovo delovanje,  

• kako so mehanizmi zmogljivosti za zanesljivost oskrbe medsebojno povezani s cilji 

razogljičenja ter 

• kako se lahko zagotovi skladnost s pravili o državni pomoči, kadar države članice 

oblikujejo in izvajajo mehanizme zmogljivosti. 

Komisija je zato najprej preučila razloge za uvedbo mehanizmov zmogljivosti in značilnosti 

njihove zasnove. Preučila je več obstoječih mehanizmov in več mehanizmov, ki jih države 

članice nameravajo uvesti. Navedene mehanizme je obravnavala v širšem tržnem okviru, pri 

čemer je zlasti upoštevala naraščajoči delež obnovljive energije.  

Komisija v tem vmesnem poročilu predstavlja svoje predhodne ugotovitve in začasne sklepe 

na podlagi zbranih informacij. Poziva k predložitvi pripomb k ugotovitvam in sklepom, saj jih 

bo uporabila kot podlago za končno poročilo, ki bo objavljeno še letos.  

To vmesno poročilo ne zagotavlja ocene o tem, ali so obstoječi ali načrtovani mehanizmi 

zmogljivosti v državah članicah v skladu s pravili EU o državni pomoči. Smernice o državni 

pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014‒2020 vključujejo posebna pravila za 
                                                            
7 Komisija lahko od spremembe postopkovne uredbe o državni pomoči leta 2013 izvaja sektorske preiskave, če ukrepi 

državne pomoči morda izkrivljajo konkurenco v več državah članicah ali če obstoječi ukrepi državne pomoči niso več 

združljivi z notranjim energetskim trgom. 
8 Na primer med proizvajalci električne energije in izvajalci prilagajanja odjema. 
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oceno mehanizmov zmogljivosti. Komisija je ta pravila uporabila že pri mehanizmih 

zmogljivosti, ki sta jih priglasila Združeno kraljestvo in Francija
9
. Tako kot v teh primerih bo 

združljivost mehanizmov zmogljivosti s pravili o državni pomoči ocenila v postopkih državne 

pomoči.  

4.  Postopek 

V preiskavi je zajetih 11 držav članic: Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija, 

Nemčija, Poljska, Portugalska, Španija in Švedska. Komisija je te države članice izbrala na 

podlagi treh dejavnikov: (i) obstoja mehanizma zmogljivosti ali načrtov za njegovo uvedbo, 

(ii) potrebe po obravnavi različnih modelov mehanizmov zmogljivosti, ki obstajajo ali se 

načrtujejo v EU, ter (iii) verjetnega učinka obstoječega ali načrtovanega mehanizma 

zmogljivosti na konkurenco in čezmejno trgovino.  

Komisija je za pripravo tega vmesnega poročila poslala podrobne vprašalnike več kot 200 

javnim organom, energetskim regulatorjem, omrežnim operaterjem in udeležencem na trgu, ki 

so dejavni v 11 državah članicah, zajetih v preiskavi. Prejela je 124 odgovorov.  

Slika 1: Pregled odgovorov po državah članicah 

 
Vir: Evropska komisija. 

                                                            
9 V zvezi z odločitvijo glede britanskega trga zmogljivosti glej Sklep Komisije C(2014) 5083 final z dne 23. julija 2014 v 

zadevi SA.35980 (2014/N-2) – Združeno kraljestvo – Reforma trga z električno energijo – Trg zmogljivosti. Javna različica 

sklepa je na voljo na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. 

Komisija je začela formalne preiskave francoskega vsedržavnega mehanizma zmogljivosti (SA.39621) in javnega razpisa za 

plinsko elektrarno v Bretanji (SA.40454) 13. novembra 2015. Glej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm. 

V zvezi z vsedržavnim mehanizmom zmogljivosti so javne različice teh sklepov (v francoščini) na voljo na spletnem 

naslovu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf, v zvezi z javnim razpisom za 

plinsko elektrarno v Bretanji pa na spletnem naslovu: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf. 
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http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf
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Komisija je organizirala tudi tri delavnice z državami članicami o vprašanjih, povezanih z 

mehanizmi zmogljivosti, na primer o ocenah zadostnosti, značilnostih zasnove in čezmejni 

udeležbi v mehanizmih zmogljivosti
10

. Dvostranska srečanja so potekala z evropskimi organi 

in združenji, vključno z Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), Evropsko 

mrežo operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (ENTSO-E), Mednarodno 

agencijo za energijo (IEA) ter združenji proizvajalcev električne energije, odjemalci, 

ponudniki shranjevanja in ponudniki prilagajanja odjema. Poleg tega je Komisija uporabila 

tudi javne vire informacij ter strokovno literaturo in objave o tej temi. 

5. Struktura priloženega delovnega dokumenta služb Komisije 

V priloženem delovnem dokumentu služb Komisije so podrobneje predstavljene ugotovitve 

preiskave v zvezi s sedanjo prakso držav članic pri načrtovanju, sprejemanju in upravljanju 

mehanizma zmogljivosti. Na podlagi teh informacij je izpeljanih več začasnih sklepov.  

V prvih dveh poglavjih delovnega dokumenta služb Komisije je opredeljen obseg dela in 

opisane so okoliščine, v katerih se pojavlja vprašanje mehanizmov zmogljivosti. V poglavju 2 

je predstavljen pregled stanja na evropskem trgu z električno energijo, pri čemer je poudarek 

na 11 državah članicah, zajetih v preiskavi. Pojasnjeno je, zakaj so številne države članice 

zaskrbljene glede nadaljnje zmožnosti njihovega elektroenergetskega sistema za zagotavljanje 

nemotenega odjema in zakaj posledično uporabljajo mehanizme zmogljivosti ali razmišljajo o 

njihovi uvedbi. Prav tako je preučeno, kaj spodbuja naložbe v proizvodne zmogljivosti, ter 

opisane so tržne in regulativne pomanjkljivosti, ki vplivajo na odločitve za naložbe v trg z 

električno energijo. V navedenem poglavju je opredeljenih tudi več tržnih in regulativnih 

reform, ki lahko pomagajo izboljšati delovanje notranjega trga z električno energijo in tako 

zmanjšajo ali odpravijo potrebo po mehanizmih zmogljivosti. Poleg tega se priznava, da 

nekatere tržne in regulativne pomanjkljivosti verjetno še ne bodo tako kmalu odpravljene. 

V naslednjih poglavjih je preučena možnost, da se te preostale tržne in regulativne 

pomanjkljivosti odpravijo z mehanizmi zmogljivosti. V poglavju 3 so mehanizmi 

zmogljivosti razdeljeni na več vrst in na podlagi te razvrstitve so mehanizmi zmogljivosti, 

zajeti v sektorski preiskavi, razvrščeni v kategorije. V poglavju 4 je pojasnjeno, kako države 

članice ocenjujejo zadostnost svoje proizvodnje
11

 in kakšno vlogo imajo pri tej oceni 

standardi zanesljivosti
12

. V poglavju 5 so predstavljene značilnosti zasnove mehanizmov 

zmogljivosti, zajetih v preiskavi, pri čemer je na primer obravnavano, kdo je lahko udeležen v 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html.  
11 „Zadostnost proizvodnje“ pomeni raven proizvedene zmogljivosti, ki se šteje kot zadostna za zagotovitev 

nemotenega odjema v državi članici v katerem koli obdobju (na podlagi uporabe konvencionalnega statističnega 

kazalnika). 
12 Izraz „standard zanesljivosti“ se v okviru sektorske preiskave nanaša na raven zadostnosti proizvodnje, ki se 

šteje za sprejemljivo in je lahko podlaga za ukrepanje. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
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shemi, kako poteka izbor ter kakšne so pravice in obveznosti udeležencev sheme. Na podlagi 

teh ugotovitev so v poglavju 6 izpeljani začasni sklepi v zvezi s primernostjo posamezne vrste 

mehanizma zmogljivosti, da se zagotovi zanesljivost oskrbe z električno energijo, ter njenimi 

učinki na trg. 

6.  Predhodne ugotovitve in začasni sklepi 

6.1. Okoliščine, v katerih se pojavljajo pomisleki glede zadostnosti proizvodnje 

Mehanizmi zmogljivosti niso novost. Na trgu z električno energijo v Angliji in Walesu je bilo 

v obdobju 1990–2001 v ceno električne energije kot ločena postavka vključeno plačilo 

zmogljivosti. Irska, Italija in Španija so že pred leti uvedle plačila zmogljivosti proizvajalcem 

električne energije, na Švedskem pa strateške rezerve obstajajo že od leta 2003. Kljub temu je 

v zadnjih letih povečanje zanimanja za mehanizme zmogljivosti privedlo do načrtovanja in 

uvedbe številnih novih shem.  

Razloge za obuditev zanimanja držav članic za mehanizme zmogljivosti je mogoče najti v 

razvoju elektroenergetskega sektorja. Kot je prikazano v poglavju 2 delovnega dokumenta 

služb Komisije, se proizvodna zmogljivost v EU v zadnjih letih povečuje. To povečanje je 

predvsem posledica naraščanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. 

Hkrati pa se zmanjšuje odjem električne energije. To zmanjšanje je deloma posledica 

gospodarske krize v EU, ki se je začela leta 2008, deloma pa izhaja iz prihrankov energije na 

podlagi ukrepov energetske učinkovitosti. 

Zaradi povečevanja proizvodnih zmogljivosti in zmanjševanja odjema se povečujejo vrzeli 

med konično obremenitvijo in proizvodno zmogljivostjo, kar kaže na presežno zmogljivost. 

Tako se že vse od leta 2011 znižujejo veleprodajne cene električne energije. V Nemčiji so na 

primer veleprodajne cene za leto vnaprej trenutno najnižje v zadnjih 14 letih. 

Pri proizvodni zmogljivosti nove obnovljive energije so tekoči stroški poslovanja običajno 

nižji kot pri konvencionalnih premogovnih in plinskih elektrarnah. Zato konvencionalne 

elektrarne ne obratujejo tako pogosto kot v preteklosti, zlasti na trgih z visokim deležem 

obnovljive energije. Nestalnost obnovljivih virov električne energije ustvarja negotovost v 

zvezi s pogostnostjo visokih cen, ki konvencionalnim tehnologijam pomagajo nadomestiti 

njihove naložbene stroške. Iz slike 2 je razvidna povezava med deležem obnovljive energije 

na trgu in obsegom proizvodnje iz fosilnih goriv: več kot je obnovljive energije, manjše je 

število ur obratovanja konvencionalnih elektrarn.  
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Slika 2: Obnovljivi viri energije vplivajo na stopnjo izkoriščenosti konvencionalnih 

elektrarn 

 
Vir: Evropska komisija na podlagi podatkov Eurostata. 

Čeprav je za sedanje razmere na trgih z električno energijo v EU značilna visoka stopnja 

zanesljivosti oskrbe, tudi v primerjavi s preostalim svetom, so številne države članice 

zaskrbljene, da bo ta trend vplival na zadostnost njihove mešanice virov električne energije v 

prihodnosti. Številne nedobičkonosne elektrarne načrtujejo začasno ustavitev ali zaprtje. V 

zadnjih letih je to težava zlasti za prilagodljive plinske elektrarne, katerih obratovanje se je na 

splošno bolj podražilo kot v primerjavi z manj prilagodljivimi lignitnimi ali premogovnimi 

elektrarnami. Poleg tega imajo nekatere države članice, kot so Združeno kraljestvo, Poljska in 

Hrvaška, starajoče se premogovne elektrarne in številne od njih naj bi v prihodnjih letih 

prenehale obratovati. Težnja po večji proizvodnji iz obnovljivih virov je ekonomski izziv za 

poslovni model številnih uveljavljenih energetskih družb, katerih proizvodnja temelji na 

fosilnih gorivih. Čeprav je prehod na proizvodnjo, ki temelji bolj na obnovljivi energiji, 

predviden trend, pomeni izziv za zanesljivost oskrbe, če je rezultat tega prenehanje 

obratovanja prilagodljivih elektrarn, ki so še vedno potrebne za podporo spremenljivi 

proizvodnji nestalne vetrne in sončne energije, ali pomanjkanje spodbud za naložbe vanje.  

Prav tako se pojavlja neskladje med lokacijo novih obratov za obnovljivo energijo in središči 

porabe. Tak primer je Nemčija, kjer je večina obnovljive energije proizvedena na severu, 

medtem ko so številne konvencionalne in jedrske elektrarne, ki bodo kratko- ali srednjeročno 

morda prenehale obratovati, na jugu, kjer so pomembna središča odjema. Razvoj omrežja ne 

sledi tem spreminjajočim se vzorcem oskrbe in odjema. Kar je še pomembneje, cene 

električne energije ne dajejo pravih signalov za usklajevanje lokalne oskrbe in odjema, saj 

Nemčija skupaj z Avstrijo in Luksemburgom tvori enotno trgovalno območje, kar pomeni, da 

je cena električne energije na veleprodajnem trgu enaka na celotnem tem ozemlju.   
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Načeloma bi morali biti veleprodajni trgi z električno energijo („izključno energetski“ trg) 

zmožni zagotavljati cenovne signale, ki so potrebni za spodbuditev potrebnih naložb, če 

veleprodajne cene omogočajo povrnitev fiksnih stroškov. O zmožnosti modela „izključno 

energetskega“ trga, da to zagotovi v praksi, se trenutno še razpravlja, saj so za sedanje trge z 

električno energijo značilne negotovosti ter številne tržne in regulativne pomanjkljivosti, ki 

vplivajo na cenovne signale na veleprodajnem trgu. Te vključujejo nizke zamejitve cen (kar 

se lahko šteje kot orodje za preprečevanje zlorabe tržne moči, vendar lahko tudi ovira 

možnosti, da bi se cene električne energije povišale ter izražale pomanjkanje in vrednost 

zanesljivosti za odjemalce), sheme podpore za obnovljive vire, ki izkrivljajo cenovne signale, 

nepredvidljiva obdobja pomanjkanja, pomanjkanje kratkoročnih trgov, ki omogočajo široko 

udeležbo, ter pomanjkanje dejavne udeležbe izvajalcev prilagajanja odjema. 

V teh okoliščinah se države članice morda odločijo za izvajanje mehanizmov zmogljivosti, 

namesto da bi odpravile pomanjkljivosti v zasnovi trga. Bistveno je, da države članice čim 

bolj izboljšajo delovanje svojih trgov in predvsem odpravijo temeljne vzroke za svoje 

pomisleke glede zadostnosti. Za to bodo verjetno morale zagotoviti ustrezne cenovne signale, 

zlasti v obdobjih pomanjkanja, saj te cene zagotavljajo spodbude za prilagajanje odjema, 

prilagodljive proizvodne zmogljivosti ter uvoz in izvoz na notranjem trgu z električno 

energijo. 

Še vedno pa obstajajo nekatere tržne in regulativne pomanjkljivosti, ki jih je težko odpraviti 

oziroma je za njihovo ustrezno obravnavo potreben čas. Udeležba pri odjemu na primer 

zahteva, da imajo odjemalci opremo (npr. pametne števce), informacije v realnem času in 

pogodbe, ki jim omogočajo, da se odzovejo na povišanje cen in ustrezno prilagodijo svojo 

porabo električne energije. Poleg tega likvidnih in konkurenčnih kratkoročnih trgov, ki lahko 

bolje prispevajo k zanesljivosti oskrbe, v Evropi ni mogoče razviti čez noč. Prav tako lahko 

mine več let, da se zgradijo prenosni vodi, ki so potrebni za odpravo omejitev omrežja. 

Iz teh razlogov so številne države članice uvedle mehanizme zmogljivosti ali načrtujejo 

njihovo uvedbo. Ti mehanizmi bistveno spreminjajo trge z električno energijo, saj proizvajalci 

in drugi ponudniki zmogljivosti ne prejemajo več plačil samo za električno energijo, ki jo 

proizvedejo, ampak tudi za njeno razpoložljivost. 

Mehanizmi zmogljivosti lahko povzročijo različne pomisleke glede konkurence. Mozaik 

mehanizmov po vsej EU bi lahko vplival na čezmejno trgovino in izkrivljal naložbene signale 

v prid državam z „ugodnejšimi“ mehanizmi zmogljivosti. Nacionalno določeni cilji glede 

zadostnosti proizvodnje bi lahko povzročili presežne zmogljivosti, če se uvoz ne upošteva v 

celoti. Mehanizmi zmogljivosti lahko okrepijo tržno moč, če na primer novim ali 

alternativnim ponudnikom ne omogočajo vstopa na trg. Če so slabo zasnovani in 

nekonkurenčni, obstaja tudi verjetnost, da povzročijo preplačila ponudnikom zmogljivosti, 

pogosto v korist uveljavljenih podjetij. Vse to lahko oslabi delovanje notranjega energetskega 

trga in poviša stroške energije za odjemalce. 



 

 

10 

 

 

6.2. Mehanizmi zmogljivosti v 11 državah članicah 

Države članice, zajete v preiskavi, uporabljajo veliko različnih mehanizmov zmogljivosti. V 

delovnem dokumentu služb Komisije, priloženem temu vmesnemu poročilu, so razvrščeni v 

šest kategorij: (i) javni razpisi za nove zmogljivosti, (ii) strateške rezerve, (iii) ciljno 

usmerjena plačila zmogljivosti, (iv) modeli centralnih kupcev, (v) decentralizirane obveznosti 

in (vi) plačila zmogljivosti na ravni celotnega trga13.
 
Te vrste mehanizmov zmogljivosti je 

mogoče razdeliti na dve širši kategoriji, in sicer na ciljno usmerjene mehanizme, ki 

predvidevajo plačila samo izbranim kategorijam ponudnikov zmogljivosti, in mehanizme na 

ravni celotnega trga, ki so načeloma odprti za udeležbo iz vseh kategorij ponudnikov 

zmogljivosti. Znotraj teh dveh kategorij je mogoče razlikovati med mehanizmi na podlagi 

količine in tistimi na podlagi cene.  

Slika 3: Razvrstitev mehanizmov zmogljivosti 

 
Vir: Evropska komisija. 

Skupno je bilo v okviru preiskave ugotovljenih 28 obstoječih ali načrtovanih mehanizmov 

zmogljivosti v 11 državah članicah (glej preglednico 1). Najpogostejša oblika mehanizma 

zmogljivosti je strateška rezerva. Strateške rezerve vključujejo elektrarne in druge 

zmogljivosti, ki niso vključene na veleprodajni trg, temveč so ločene, da jih lahko omrežni 

operater uporabi samo v nujnih primerih.  

V to opredelitev spadajo tako imenovane „prekinljive sheme“, v katerih lahko omrežni 

operaterji od industrijskih odjemalcev zahtevajo, da zmanjšajo odjem v primerih 

pomanjkanja, saj te sheme zagotavljajo tudi zmogljivost, ki se aktivira samo na zahtevo 

omrežnega operaterja. Strateške rezerve obstajajo v osmih državah članicah, pri čemer 

                                                            
13 Za podrobnejša pojasnila o razvrstitvi glej poglavje 3.1 delovnega dokumenta služb Komisije. 
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Nemčija in Poljska upravljata prekinljivo shemo in še eno obliko strateške rezerve. Španija 

ima trenutno največ mehanizmov zmogljivosti (štiri). 

Preglednica 1: Mehanizmi zmogljivosti v sektorski preiskavi 

 
Vir: Evropska komisija na podlagi odgovorov na sektorsko preiskavo. 

6.3. Ocene zadostnosti in standardi zanesljivosti 

Sektorska preiskava je pokazala, da velika večina javnih organov v prihodnosti pričakuje 

težave z zanesljivostjo, čeprav se danes take težave pojavljajo le zelo redko. 

Države članice morajo pri ugotavljanju, ali je treba zaradi takih pomislekov uvesti mehanizem 

zmogljivosti, najprej izvesti oceno zadostnosti. Preiskava je pokazala, da so države članice pri 

izvajanju takih ocen vse bolj napredne, vendar so metodologije med njimi redko primerljive. 

Metode se precej razlikujejo, na primer ko gre za vprašanje, ali je treba upoštevati 

proizvodnjo iz drugih držav, pa tudi v zvezi s scenariji in temeljnimi predpostavkami.  To 

krepi nacionalno osredotočenost večine mehanizmov in onemogoča skupno stališče glede 

zadostnosti, kar kaže na morebitno potrebo po (skupnem) ukrepanju na ravni EU ali 

regionalni ravni.  

Da bi države članice določile želeno raven zanesljivosti oskrbe, lahko opredelijo „standarde 

zanesljivosti“, ki jim omogočajo sprejeti kompromis med koristmi zanesljivosti in stroški 

njenega zagotavljanja. Vendar je bilo s preiskavo ugotovljeno, da se prakse za opredelitev 

standardov zanesljivosti precej razlikujejo. Vse države članice ne opredeljujejo standardov 

zanesljivosti, brez slednjega pa ni objektivnega referenčnega merila za ugotavljanje, ali je 

potreben mehanizem zanesljivosti. Poleg tega vmesne ugotovitve kažejo, da tudi če obstaja 

standard zanesljivosti, ta redko temelji na dejanski pripravljenosti odjemalcev, da dopustijo 

Javni razpis za novo zmoglj. Strateška rezerva Ciljno usmerjeno plačilo zmoglj. 

Belgija** Belgija Italija

Francija Danska** Poljska

Irska** Nemčija*** Portugalska***

Poljska Španija***

Švedska

Nemčija (prekinljiva shema)

Irska (prekinljiva shema)

Italija (prekinljiva shema)*** 

Poljska (prekinljiva shema)

Portugalska (prekinljiva shema)

Španija (prekinljiva shema)

Centralni kupec Decentralizirana obveznost Plačilo zmoglj. za celotni trg 

Irska* Francija* Irska

Italija*

* Načrtovani mehanizem (ali v izvajanju).

** Pretekli mehanizem (ali nikoli izveden).

*** Večkratni mehanizmi zmogljivosti iste vrste.
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prekinitve električnega toka (t. i. vrednost nedobavljene energije). Prav tako je malo dokazov, 

da države članice, ki imajo vzpostavljen mehanizem zmogljivosti, ustrezno povezujejo 

količino zmogljivosti, ki jo potrebujejo, z želeno ravnjo zanesljivosti, kot je izražena z 

njihovim standardom zanesljivosti. 

Pomanjkanje skupnih metod za opredelitev zadostnosti proizvodnje in standardov 

zanesljivosti otežuje oceno nujnosti obstoječih in načrtovanih mehanizmov zmogljivosti ter 

čezmejno usklajevanje, saj države članice različno dojemajo dejansko težavo. Zaradi tega pa 

je težko oceniti možnost, da bi ugotovljeno potrebo po zmogljivosti izpolnili s povezovalnimi 

vodi. Poleg tega prispevek obnovljivih virov in prilagajanja odjema k zadostnosti sistema ni 

vedno ustrezno upoštevan. 

Zdi se torej, da obstajajo tehtni razlogi v prid boljši usklajenosti metod, ki se uporabljajo za 

opredelitev zadostnosti proizvodnje in standardov zanesljivosti. To bo verjetno bistveni 

element prihodnje pobude Komisije o zasnovi trga
14

. Ker se regionalne in vseevropske 

metodologije razvijajo in postajajo zanesljivejše, bi se morale tudi vse pogosteje uporabljati 

kot podlaga za oceno nujnosti uvedbe mehanizmov zmogljivosti, zlasti na podlagi pravil EU o 

državni pomoči. 

6.4. Značilnosti zasnove mehanizmov zmogljivosti 

Ko države članice ocenijo zadostnost svoje proizvodnje in ugotovijo, da je treba okrepiti 

proizvodno zmogljivost, imajo na voljo različne možnosti za zasnovo primernega mehanizma 

zmogljivosti, da bi odpravile ugotovljeno težavo. V delovnem dokumentu služb Komisije so 

najpomembnejše od navedenih možnosti zasnove predstavljene v treh kategorijah: 

a) Upravičenost: kdo je lahko udeležen v mehanizmu zmogljivosti? Ali je mehanizem odprt 

za različne vrste ponudnikov zmogljivosti, novih zmogljivosti, prilagajanja odjema, 

shranjevanja električne energije in/ali zmogljivosti s sedežem v drugih državah članicah? 

b) Dodelitev: kako poteka postopek izbiranja podprtih ponudnikov zmogljivosti in kako se 

določi višina plačila zmogljivosti? 

c) Proizvodna zasnova: kaj se zahteva od ponudnikov zmogljivosti, podprtih z mehanizmom, 

in kaj se zgodi, če ne izpolnijo svojih obveznosti? 

6.4.1. Upravičenost 

Dobro oblikovana merila za upravičenost so pomembna za optimalno izbiro ponudnikov 

zmogljivosti, da se odpravi ugotovljena težava z zanesljivostjo oskrbe. Vendar predhodne 

                                                            
14 COM(2015) 340. 
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ugotovitve kažejo, da je večina obstoječih mehanizmov zmogljivosti odprtih samo 

omejenemu številu ponudnikov zmogljivosti. V nekaterih primerih so določeni ponudniki 

zmogljivosti izrecno izključeni iz udeležbe ali pa je skupina potencialnih udeležencev izrecno 

omejena na nekatere ponudnike. V drugih primerih države članice določijo zahteve, ki imajo 

enak učinek, in tako implicitno omejijo vrsto ali število upravičenih ponudnikov zmogljivosti. 

Taki primeri so zahteve glede velikosti, okoljski standardi, merila za tehnično zmogljivost, 

zahteve glede razpoložljivosti (redukcija), pripravljalno obdobje mehanizma, tj. čas od 

dodelitve pogodbe o zmogljivostih do začetka obveznosti razpoložljivosti, ter trajanje 

pogodbe, ponujeno ponudnikom zmogljivosti. V precejšnjem številu mehanizmov 

zmogljivosti je pripravljalno obdobje krajše od enega leta, zato ponudniki zmogljivosti težko 

oblikujejo ponudbe zmogljivosti, ki zahtevajo daljše načrtovanje in uvajanje, zlasti za gradnjo 

novih elektrarn. Zaradi kratkih pripravljalnih obdobij so tako implicitno izključene nove 

proizvodne zmogljivosti in deloma tudi novi ponudniki prilagajanja odjema. 

V sektorski preiskavi so bili posebej obravnavani pogoji upravičenosti za različne vrste 

proizvodnih tehnologij, izvajalcev prilagajanja odjema, ponudnikov shranjevanja ter novih in 

obstoječih zmogljivosti. Preučile so se tudi zahteve glede upravičenih lokacij. Jasna večina 

obstoječih in načrtovanih mehanizmov zmogljivosti izključuje nekatere proizvodne 

tehnologije. Čeprav skoraj vse države članice podpirajo prilagajanje odjema z določeno 

obliko plačila zmogljivosti, ta ne konkurira vedno enakopravno z drugimi ponudniki 

zmogljivosti.  

V zvezi z vključitvijo novih in obstoječih zmogljivosti je sektorska preiskava pokazala, da se 

države članice pogosto v celoti osredotočajo na privabljanje novih zmogljivosti ali 

preprečevanje zaprtja obstoječih zmogljivosti in ne toliko na oboje hkrati. Mehanizmi 

zmogljivosti, zajeti v preiskavi, so na splošno odprti za zmogljivosti ne glede na njihovo 

lokacijo v državi članici, čeprav posebna pravila pogosto veljajo za otoke.  

Sektorska preiskava je pokazala, da lahko selektivni mehanizmi povzročijo razvoj dodatnih 

mehanizmov, da se nadomestijo viri zmogljivosti, ki so bili prvotno izpuščeni. Dober primer 

tega „učinka snežne kepe“ je razdrobljenost mehanizmov plačil zmogljivosti v Španiji. 

Leta 1997 so španske elektrarne začele prejemati ciljno usmerjena plačila zmogljivosti. 

Vendar to ni zadostovalo za odpravo težav z zadostnostjo proizvodnje, saj je bila leta 2007 

shema dopolnjena s prekinljivo shemo in še pozneje, tj. leta 2010, s shemo prednostnega 

dispečiranja za domače vire (premog). 

Preiskava je tudi pokazala, da lahko udeleženci v mehanizmih zmogljivosti zaradi preveč 

selektivnih mehanizmov prejmejo preplačila, saj je konkurenčni pritisk manjši, če je udeležba 

v postopku dodeljevanja omejena. To ponudnike zmogljivosti spodbuja k temu, da v ponudbi 

navedejo višjo ceno, kot jo dejansko potrebujejo za zagotavljanje storitve razpoložljivosti. To 

ponazarjajo rezultati britanske dražbe zmogljivosti, ki kažejo, da bi izključitev katere koli od 

upravičenih vrst ponudnikov zmogljivosti z dražbe pomenila višjo ceno zmogljivosti. 
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Hkrati je sektorska preiskava pokazala naraščajočo težnjo po mehanizmih, ki so odprti širši 

skupini morebitnih ponudnikov zmogljivosti. Leta 2014 je Združeno kraljestvo na primer 

uvedlo mehanizem centralnega kupca za celotni britanski trg, Francija pa je leta 2015 

predlagala decentraliziran mehanizem zmogljivosti za celotni trg. Udeležba različnih 

ponudnikov zmogljivosti verjetneje pomaga preprečiti preplačila ter izkrivljanja med 

različnimi ponudniki zmogljivosti v državi članici in v čezmejnem trgovanju.  

6.4.2. Čezmejna udeležba v mehanizmih zmogljivosti 

Preiskava je razkrila, da nekatere države sicer upoštevajo prispevek uvoza iz drugih držav k 

zanesljivosti njihove oskrbe v izrednih razmerah, vendar le redke od 11 držav članic, zajetih v 

preiskavi, ponudnikom zmogljivosti iz drugih držav članic (tuja zmogljivost) dovoljujejo 

udeležbo v svojih mehanizmih zmogljivosti. Vendar se ta položaj spreminja, saj si vse več 

držav članic prizadeva za to, da bi bila taka udeležba dovoljena. Združeno kraljestvo je na 

primer v dražbo zmogljivosti iz leta 2015 vključilo povezovalne vode (čezmejni prenosni 

vodi), Francija in Irska pa razvijata načrte, da bi dovolili čezmejno udeležbo v svojih 

mehanizmih. Vključitev čezmejne udeležbe je tudi v skladu s ciljem energetske unije v zvezi 

z zagotavljanjem polno delujočega in notranje povezanega energetskega trga. 

Upoštevanje uvoza pri upravljanju mehanizmov zmogljivosti je bistvenega pomena, saj 

preprečuje drago čezmerno javno naročanje zmogljivosti, do katerega bi prišlo, če bi vsaka 

država članica uporabljala mehanizem zmogljivosti za zagotavljanje samozadostnosti. Z 

omogočanjem udeležbe tujih zmogljivosti v mehanizmu zmogljivosti se odpravijo tudi 

izkrivljanja naložbenih signalov, ki bi dajala prednost državam z ugodnejšimi mehanizmi 

zmogljivosti in koristila uveljavljenim podjetjem. S tem se tudi spodbujajo nadaljnje naložbe 

v čezmejno povezanost. 

Vključevanje tujih zmogljivosti v mehanizme zmogljivosti je tehnično zahtevno. Junija 2015 

se je sestala delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov držav članic, da bi preučila 

vprašanje čezmejne udeležbe v mehanizmih zmogljivosti. Njene ugotovitve so v Prilogi 2 k 

delovnemu dokumentu služb Komisije, priloženemu poročilu o sektorski preiskavi, in sicer v 

obliki osnovnega dokumenta, da se spodbudi razprava o tej temi. Gradivo, predstavljeno v 

navedeni prilogi, ni uradno stališče Komisije in ni rezultat te sektorske preiskave, vendar so 

udeleženci javnega posvetovanja kljub temu pozvani k predložitvi pripomb glede njegove 

vsebine. 

6.4.3. Postopek dodeljevanja 

Če je postopek dodeljevanja dobro zasnovan, se z njim izbere stroškovno najučinkovitejša 

možnost med upravičenimi ponudniki zmogljivosti in določi cena zmogljivosti, s katero se 

prepreči preplačilo. V preiskavi je bilo ugotovljenih veliko različnih pristopov k dodeljevanju. 

Najpomembnejša je razlika med upravnim in konkurenčnim postopkom dodeljevanja. V 
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upravnem postopku dodeljevanja se vsi upravičeni ponudniki zmogljivosti izberejo brez 

konkurenčnega postopka in plačilo zmogljivosti vnaprej določijo organi države članice ali pa 

se o njem dvostransko dogovorita država članica in ponudnik zmogljivosti. Nasprotno pa v 

konkurenčnem postopku dodeljevanja upravičeni ponudniki zmogljivosti sodelujejo v 

postopku zbiranja ponudb, plačilo zmogljivosti pa je rezultat tega postopka. Upravni in 

konkurenčni postopek sta v 11 državah članicah, zajetih v preiskavi, enako pogosta, vendar so 

za mehanizme, uvedene v zadnjih letih, vse bolj značilni konkurenčni postopki zbiranja 

ponudb. Združeno kraljestvo organizira dražbe zmogljivosti od leta 2014. Francija je v 

postopku oblikovanja trga za trgovanje s certifikati o zmogljivosti. Irska in Italija opuščata 

uporabo upravnega postopka dodeljevanja in načrtujeta dodeljevanje produktov zmogljivosti z 

dražbami. 

Sektorska preiskava je pokazala, da upravni postopki dodeljevanja verjetno ne razkrijejo 

dejanske vrednosti zmogljivosti, zato verjetno niso stroškovno učinkoviti. V Španiji se je na 

primer cena prekinljive storitve po uvedbi konkurenčne dražbe skoraj prepolovila. Nasprotno 

pa so konkurenčni postopki dodeljevanja načeloma boljši pri razkrivanju dejanske vrednosti 

zmogljivosti, vendar izkušnje kažejo, da to velja samo, če zasnova postopka dodeljevanja in 

struktura trga omogočata dejansko konkurenco. Postopek dodeljevanja, ki ne razkrije 

dejanske vrednosti zmogljivosti, prav tako verjetno ne daje ustreznih naložbenih signalov. Če 

je plačilo zmogljivosti previsoko, mehanizem zmogljivosti na trgu ohranja nepotrebno 

zmogljivost ali pa v primerih presežne zmogljivosti celo prinaša novo zmogljivost. Če pa je 

plačilo prenizko, bodo obstoječe elektrarne zapustile trg ali pa ne bo naložb v novo 

zmogljivost. 

Zasnova postopka dodeljevanja v mehanizmu zmogljivosti lahko vpliva tudi na konkurenco 

na trgu z električno energijo. S preiskavo je bilo na primer ugotovljeno, da lahko 

decentralizirani mehanizmi zmogljivosti (tj. pri katerih so posamezni dobavitelji odgovorni za 

oceno in naročanje potrebne zmogljivosti), kot je mehanizem, ki se razvija v Franciji, na 

koncentriranih trgih ovirajo vstop na trg. Novi udeleženci so namreč manj sposobni oceniti 

svoje prihodnje potrebe po zmogljivosti kot uveljavljene družbe z velikim in trdnim krogom 

strank. 

6.4.4. Produkt zmogljivosti 

Vsi mehanizmi zmogljivosti vključujejo nekatere obveznosti, ki jih morajo ponudniki 

zmogljivosti izpolniti v zameno za plačilo. Te segajo od razmeroma osnovne obveznosti 

gradnje in upravljanja elektrarne, obveznosti, povezanih z upoštevanjem navodil omrežnega 

operaterja (npr. vklop in proizvodnja električne energije), do bolj zapletenih obveznosti (npr. 

možnosti zanesljivosti, pri katerih se zahtevajo finančna povračila, če referenčna cena preseže 

najvišjo ceno). 
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Prav tako je veliko različnih odgovorov na vprašanje, kaj se zgodi, če ponudniki zmogljivosti 

ne izpolnijo svojih obveznosti (kazni). Nekateri mehanizmi ponudnike zmogljivosti preprosto 

izključijo iz prihodnjih plačil, večina pa od njih zahteva, da vrnejo prislužena plačila ali 

plačajo dodatno kazen. 

S preiskavo je bilo ugotovljeno, da za elektrarne, če so obveznosti omejene in kazni za 

njihovo neizpolnjevanje nizke, ni dovolj spodbud za zanesljivost. Preiskava je razkrila tudi 

neskladje med učinkovitim sistemom kazni v mehanizmu zmogljivosti in neželenimi učinki 

na delovanje trga. Oblikovalci politike bi lahko razmislili o kaznih v okviru mehanizma 

zmogljivosti kot nadomestilu za cene v obdobjih pomanjkanja električne energije. Oboje daje 

signale za proizvodnjo ali zmanjšanje odjema v obdobjih pomanjkanja. Vendar signal za uvoz 

na notranji trg dajejo samo cene električne energije, ne pa tudi kazni v okviru mehanizma 

zmogljivosti. Zato bi morale države članice zagotoviti, da se signali v zvezi s ceno električne 

energije ne nadomestijo z mehanizmi zmogljivosti. 

Ena od ugotovitev je tudi, da mehanizmi, ki vključujejo prilagajanje odjema, običajno 

vključujejo drugačne obveznosti za ponudnike prilagajanja odjema kot za proizvajalce. 

Nekatere razlike v obveznostih in kaznih med proizvodnjo in prilagajanjem odjema so lahko 

upravičene, vsaj kratkoročno, da se omogoči razvoj prilagajanja odjema. 

6.5. Začasni sklepi v zvezi z oceno različnih vrst mehanizmov zmogljivosti 

Komisija je na podlagi navedenih ugotovitev oblikovala naslednje začasne sklepe o tem, ali 

lahko mehanizmi zmogljivosti zagotovijo zanesljivost oskrbe z električno energijo in kako ti 

mehanizmi vplivajo na delovanje notranjega energetskega trga EU. 

 Usklajeni in preglednejši načini določanja ravni zadostnosti proizvodnje in standardov 

zanesljivosti bi prispevali k objektivizaciji potrebe po različnih ravneh ukrepanja in 

izboljšali čezmejno primerljivost.  

 

 Vseh šest različnih vrst mehanizmov zmogljivosti (glej zgornjo razvrstitev) ni enako 

primernih za odpravo težav v zvezi z zmogljivostjo. Optimalna izbira je odvisna od vrste 

težave v zvezi z zadostnostjo proizvodnje, ki naj bi jo odpravila (celotni trg ali lokalno; 

dolgoročno ali prehodno), in od strukture trga z električno energijo države članice (stopnja 

koncentracije). 

 

 Pri dveh od šestih vrst mehanizmov zmogljivosti (tj. mehanizmi na podlagi cene, ki 

ponujajo plačila zmogljivosti za celotni trg ali ciljno usmerjena plačila) obstaja nevarnost 

preplačil ponudnikom zmogljivosti, ker temeljita na upravnem določanju cen in ne na 

konkurenčnih postopkih dodeljevanja. 
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 Nevarnost preplačil je manjša pri preostalih štirih vrstah mehanizmov zmogljivosti, s 

katerimi se lahko odpravijo določeni pomisleki glede zadostnosti proizvodnje. Izbira 

najprimernejšega modela je odvisna od natančne težave v zvezi z zadostnostjo, ki jo je 

treba rešiti: 

 

 Javni razpisi za novo zmogljivost in strateške rezerve so lahko primerni za reševanje 

prehodne težave v zvezi z zmogljivostjo. Javni razpis omogoča novo naložbo, medtem 

ko se s strateško rezervo običajno prepreči zaprtje obstoječih elektrarn. Z nobenim od 

teh dveh modelov se ne odpravijo temeljne pomanjkljivosti trga, vendar je z obema 

mogoče premostiti vrzel v zmogljivosti, dokler se ne izvedejo tržne reforme, na 

podlagi katerih lahko trg z električno energijo zagotovi zadostne naložbene spodbude, 

ali dokler ni uveden primernejši in dolgoročnejši mehanizem zmogljivosti. Ta modela 

bi torej moral spremljati verodostojen načrt za prihodnost. 

 

 Mehanizmi centralnega kupca in mehanizmi decentraliziranih obveznosti bi lahko bili 

ustrezna možnost za reševanje dolgoročnejše in splošnejše težave v zvezi z 

zadostnostjo, odvisno od stopnje konkurence na osnovnem trgu. Ti dve vrsti 

mehanizmov zmogljivosti sta bolj sposobni privabljati nove zmogljivosti ter 

omogočata neposredno konkurenco med proizvodnjo in prilagajanjem odjema, s čimer 

ustvarjata močnejšo konkurenco za plačilo zmogljivosti in razkrivata dejansko 

ekonomsko vrednost zmogljivosti. 

 

 Mehanizmi zmogljivosti morajo biti vsekakor skrbno zasnovani, pri čemer bi bilo treba 

posebno pozornost nameniti preglednim in odprtim pravilom udeležbe ter produktu 

zmogljivosti, ki ne slabi delovanja trga z električno energijo. Zlasti cene električne 

energije bi morale še naprej dajati signal za pomanjkanje, tako da se električna energija 

pravočasno uvozi iz drugih držav članic.   

Ti začasni sklepi so osredotočeni predvsem na sposobnost različnih mehanizmov 

zmogljivosti, da čim bolj stroškovno učinkovito in ob čim manjšem izkrivljanju trga 

odpravijo težave v zvezi z zanesljivostjo oskrbe z električno energijo. Vendar lahko 

mehanizmi zmogljivosti vplivajo na proizvodno mešanico in vzajemno delujejo na 

instrumente politike, namenjene spodbujanju razogljičenja. Kot se priznava v Smernicah o 

državni pomoči za varstvo okolja in energijo
15

, bi bilo treba pri zasnovi mehanizmov 

                                                            
15 Glej točko 233(e) navedenih smernic: „Ukrep [...] bi moral v primeru enakovrednih tehničnih in gospodarskih 

parametrov dajati prednost nizkoogljičnim proizvajalcem“, in točko 220: „Pomoč za zadostnost proizvodnje je 

lahko v nasprotju s ciljem postopne odprave okolju škodljivih subvencij, tudi za fosilna goriva. Države članice 

naj bi zato obravnavale predvsem alternativne načine doseganja zadostnosti proizvodnje, ki nimajo negativnega 

vpliva na cilj postopnega odpravljanja okolju ali gospodarstvu škodljivih subvencij, kot sta spodbujanje 

uravnavanja povpraševanja in povečanje povezovalne zmogljivosti.“ 
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zmogljivosti upoštevati te učinke, s čimer bi prispevali k splošni usklajenosti energetske 

politike EU na trgih z električno energijo.  

Komisija v okviru javnega posvetovanja poziva k predložitvi pripomb k tem začasnim 

sklepom. Bolj dokončne sklepe bo oblikovala v svojem končnem poročilu, s katerim bo 

državam članicam in udeležencem na trgu natančneje pojasnila, kako bo uporabljala pravila 

EU o državni pomoči pri ocenjevanju mehanizmov zmogljivosti v prihodnje. 

7. Naslednji koraki 

Komisija s tem vmesnim poročilom in priloženim delovnim dokumentom služb Komisije 

sektorju in državam članicam daje v posvetovanje svoje predhodne ugotovitve in začasne 

sklepe o sektorski preiskavi mehanizmov zmogljivosti. V prihodnjih mesecih bo dejavno 

sodelovala z zainteresiranimi stranmi, da bi še letos predložila končno poročilo. Končno 

poročilo bo uporabila za oceno mehanizmov zmogljivosti, priglašenih v zvezi z državno 

pomočjo, in pripravo zakonodajnih predlogov o spremenjeni zasnovi trga z električno 

energijo. 
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