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Santrauka
I Šiame apžvalginiame pranešime, kuris nėra audito ataskaita, nurodomi konkretūs

iššūkiai, su kuriais susiduria ES siekdama užtikrinti, kad jos parama energijos saugojimui
būtų veiksmingai padedama siekti ES energetikos ir klimato tikslų.

II Siekdama sušvelninti klimato kaitą, ES nusistatė darbinius ir bendruosius tikslus

sumažinti savo šiltnamio efekto dujų išmetimą. Energetika ir klimato kaita yra glaudžiai
susijusios: energijos gamyba ir naudojimas sudaro 79 % visų ES išmetamų šiltnamio
efekto dujų, o daugiausia teršalų išmetama energijos tiekimo ir transporto sektoriuose.
Kova su šiuo klimato kaitos keliamu pavojumi reikalauja reikšmingo perėjimo nuo
dabartinės iškastiniu kuru grindžiamos energetikos sistemos prie mažaanglės,
daugiausia atsinaujinančiaisiais ištekliais grindžiamos energetikos sistemos, t. y.
energetikos pertvarkos.

III Energijos saugojimo technologijos suteikia galimybę lanksčiai reaguoti į disbalansą,
kurį sukelia padidėjusi kintamų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, kaip antai saulės ir
vėjo, dalis elektros energijos tinkle. Iš atsinaujinančiųjų šaltinių pagamintas kuras,
pavyzdžiui, atsinaujinančiųjų išteklių elektra arba vandenilis, gali padėti sumažinti
transporto išmetamų teršalų kiekį; patobulinta energijos saugojimo technologija gali
padėti spręsti transporto priemonių, kuriose naudojamas toks kuras, parko išsiplėtimo
klausimą.

IV Šiuo metu yra sukurta arba plėtojama daug energijos saugojimo technologijų, kaip
antai hidroakumuliacija, įvairių rūšių baterijos, vandenilio saugojimas, suspausto oro
saugojimas, šilumos saugojimo sistemos ir įvairių rūšių dujų saugojimas. ES energijos
saugojimo politikos teisinis pagrindas yra grindžiamas tokiomis strateginėmis
iniciatyvomis, kaip Europos baterijų aljansas, parama moksliniams tyrimams ir
inovacijoms energijos saugojimo technologijų srityje bei teisės aktai, skirti elektros
energijos rinkoms ir mažaangliam transportui. Atsižvelgiant į fundamentalų energijos
saugojimo vaidmenį siekiant mažaanglės, daugiausia atsinaujinančiaisiais ištekliais
grindžiamos energetikos sistemos, šiame apžvalginiame pranešime išdėstyti
pagrindiniai su energijos saugojimo vystymu ir diegimu Europos Sąjungoje susiję
iššūkiai.
Energijos saugojimo strategijos rengimas

V ES ėmėsi veiksmų, kad parengtų strateginę energijos saugojimo programą,

siekdama paspartinti ES energetikos sistemos pertvarką ir rinkai pateikti perspektyvias

5
naujas mažaangles technologijas. Tačiau iškyla rizika, kad priemonės, kurių iki šiol buvo
imtasi, nebus pakankamos, kad būtų pasiekti ES švarios energetikos strateginiai tikslai.

VI SET plano dėl mokslinių tyrimų, susijusių su naujoviškų baterijų technologijų

vystymu, tikslas – pasiekti bendrą sutarimą dėl reikalingų veiksmų. Europos baterijų
aljansas daugiausia dėmesio skiria esamoms, o ne proveržio technologijoms ir kyla
pavojus, kad nebus pasiekti jo ambicingi tikslai. Baterijų elementų gamybos pajėgumais
ES atsilieka nuo savo konkurentų. Esama rizikos, kad dabartinė ES strateginė programa
nepadės išspręsti energetikos pertvarkos keliamų iššūkių.
Veiksmingas mokslinių tyrimų ir inovacijų naudojimas

VII Komisija pripažįsta veiksmingų mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą spartinant ES

energetikos sistemos pertvarką ir tiekiant rinkai perspektyvias naujas mažaangles
technologijas. Nuo 2014 m. iki 2018 m. spalio mėn. pagal „Horizontas 2020“,
pagrindinę Komisijos mokslinių tyrimų programą, buvo skirta 1,34 milijardo eurų
energijos saugojimo elektros tinkluose arba mažaanglio judrumo projektams. Komisija
ėmėsi veiksmų, kad supaprastintų programą „Horizontas 2020“, tačiau dar yra
galimybių toliau mažinti ES mokslinių tyrimų finansavimo sudėtingumą ir didinti
novatoriškų įmonių dalyvavimą. Taip pat esama rizikos, kad ES nepakankamai rėmė
novatoriškų energijos saugojimo sprendinių diegimą rinkoje.
Palankaus teisėkūros pagrindo sukūrimas

VIII Iki 2019 m. investuotojai į energijos saugojimo sprendinius elektros energijos

tinkle susidūrė su kliūtimis. Neseniai priimti ES teisės aktai turėtų padėti įveikti šias
kliūtis. Komisija didžiąją dalį klausimų išsprendė Elektros energijos vidaus rinkos
bendrųjų taisyklių direktyvoje ir Reglamente dėl elektros energijos vidaus rinkos, kuris
turi būti priimtas 2019 m. pradžioje. Elektromobilumo srityje dėl pavėluoto ir
nenuoseklaus įkrovimo infrastruktūros diegimo gali vėluoti elektrinių transporto
priemonių įsitvirtinimas.

IX Šiame apžvalginiame pranešime mes nustatėme septynis pagrindinius iššūkius
teikiant ES paramą energijos saugojimo technologijų vystymui ir diegimui:
1)

užtikrinti nuoseklią ES strategiją;

2)

padidinti suinteresuotųjų subjektų paramą;

3)

sumažinti ES mokslinių tyrimų finansavimo sudėtingumą;

4)

teikti paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms energijos saugojimo srityje;

5)

diegti energijos saugojimo technologijas;
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6)

pašalinti kliūtis, su kuriomis susiduria investuotojai; ir

7)

parengti įvairaus alternatyviojo kuro infrastruktūrą.

7

Įvadas
Kodėl energijos saugojimas yra svarbus

01 2015 m. 195 valstybės, atsakingos už 99,75 % pasaulyje išmetamų šiltnamio

efekto dujų, pasirašė Paryžiaus susitarimą. Jos įsipareigojo užtikrinti, kad vidutinė
temperatūra pasaulyje šiame amžiuje pakiltų kur kas mažiau nei 2 °C, palyginti su
ikipramoninio laikotarpio lygiu, siekiant, kad jis neviršytų 1,5 °C 1. ES nusistatė darbinius
ir bendruosius tikslus sumažinti savo išmetamą šiltnamio efekto dujų kiekį (žr. 1
diagramą).

1 diagrama. ES išmetamų šiltnamio efekto dujų tendencijos ir tikslai
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Šaltinis: Tendencijos ir ateities projekcijos Europoje 2018 m. (Trends and projections in Europe 2018),
EAA, 2018.

02 Energetika ir klimato kaita yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Kova su klimato

kaitos keliamu pavojumi reikalauja esminio persiorientavimo nuo dabartinės iškastiniu
kuru grindžiamos energetikos sistemos. Energijos gamybai ir naudojimui tenka 79 %
viso ES išmetamo šiltnamio efekto dujų kiekio – daugiausia šio sektoriaus teršalų
išmetama energijos tiekimo ir transporto srityse. Šie sektoriai turi naudoti vis daugiau

1

Paryžiaus susitarimas, UNFCCC, 2015 m. (2 ir 4 straipsniai).

8
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir naujų technologijų, kad būtų pasiekti išmetamų
šiltnamio efekto dujų darbiniai ir bendrieji tikslai.

03 Mažiausiai du dešimtmečius ES taikė įvairias priemones, skirtas mažaanglei

energetikai plėtoti. Pavyzdžiui, nuo 2005 m. taikydama ES šiltnamio efektą sukeliančių
dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS), ES nustatė bendro teršalų
išmetimo kiekio apribojimus tam tikruose energijos tiekimo sektoriuose, energijai
imliuose pramonės sektoriuose ir, nuo 2012 m., EEE vidaus skrydžiams 2, bei sukūrė
išmetamųjų teršalų kvotų rinką. Ji, be kita ko, siekė skatinti elektros energijos sektorių
naudoti daugiau mažaanglės energijos.

04 Sektoriuose, kuriems netaikoma ES ATLPS, pavyzdžiui, transporto sektoriuje,

Europos Parlamentas ir Taryba nuo 2009 m. pagal pastangų dalijimosi sprendimą yra
nustatę privalomus nacionalinius tikslus dėl išmetamų šiltnamio efekto dujų kiekio
sumažinimo.

05 Siekdama paremti perėjimą prie mažaanglio energijos tiekimo sektoriaus, ES taip

pat nustatė darbinius tikslus dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies nuo viso
galutinio energijos suvartojimo: 20 % iki 2020 m. 3 ir 32 % iki 2030 m. 4 Tai apima
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, naudojamą elektros energijos gamybai, šildymui ir
vėsinimui bei transportui. 2009 m. ES direktyvoje dėl atsinaujinančiosios energijos taip
pat reikalaujama, kad valstybės narės parengtų saugyklas elektros energijos sistemai
stabilizuoti, kai bus pradėta naudoti daugiau atsinaujinančiųjų energijos šaltinių.

06 Nuo 2004 iki 2017 m. ES bendro galutinio elektros energijos suvartojimo, paremto

atsinaujinančiaisiais ištekliais, dalis išaugo nuo 14 % iki 31 % 5. Austrijoje ši dalis sudarė
net 72 %, tačiau septyniose valstybėse narėse ji nesiekė 15 % 6. Daugiau kaip du
2

EEE sudaro visos ES valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

3

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas
2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

4

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl
skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (OL L 382/82, 2018 12
21).

5

Iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos elektros energijos dalis nuo bendro elektros
energijos suvartojimo 2004–2017 m., SHARES, Eurostatas, 2019 m. vasario mėn.

6

Čekija, Kipras, Vengrija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Malta ir Lenkija (šaltinis: Eurostatas).

9
trečdaliai ES atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pagaminama naudojant
hidroenergiją (35 %) ir vėją (34 %) 7.

07 Atsižvelgiant į tai, kad papildoma elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių

gamyba bus veikiausiai paremta kintamais saulės ir vėjo energijos šaltiniais, šis tikslas
pareikalaus papildomų energijos saugojimo pajėgumų.

08 ES nustatė konkrečius tikslus, susijusius su transporto sektoriuje naudojamos

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalimi: 10 % iki 2020 m.3 ir 14 % iki 2030 m.4
Kalbant apie transportą, dėl naujų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių taip pat iškils
naujų energijos saugojimo iššūkių. Todėl tiek elektros tinkle, tiek transporto sektoriuje
reikės daugiau energijos saugojimo pajėgumų 8.

09 Apie trys ketvirtadaliai ES išmetamo šiltnamio efekto dujų transporto sektoriuje

tenka kelių transportui, daugiausia automobiliams (žr. 2 diagramą). Po 2007–2013 m.
transporto išmetamų teršalų kiekio sumažėjimo, 2014–2016 m. jis vėl didėjo (žr. 3
diagramą).

7

SHARES 2017 m. apibendrinti rezultatai, Eurostatas, 2019 m. vasario mėn. Audito Rūmai
planuoja šiais metais paskelbti specialiąją ataskaitą dėl elektros gamybos naudojant vėjo ir
saulės energiją.

8

Padėties apžvalga ES veiksmų energetikos ir klimato kaitos srityje, EAR 2017, 214 dalis.

10

2 diagrama. 2016 m. ES transporto sektoriuje išmestos šiltnamio efekto
dujos
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Pastaba: įskaitant tarptautinę aviaciją ir laivybą.
Šaltinis: Europos aplinkos agentūra, EAA šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenų vaizduoklė (EEA
greenhouse gas – data viewer), 2018; EAR analizė.

3 diagrama. ES išmetamų šiltnamio efekto dujų tendencijos pagal
sektorių, 1990–2016 m.
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greenhouse gas – data viewer), 2018; EAR analizė.

11

Energijos saugojimo technologijos

10 Pagrindinių energijos saugojimo technologijų, skirtų elektros tinklų ir transporto
taikomiesiems įrenginiams, apžvalga yra pateikta 4 diagramoje.

4 diagrama. Pagrindinių energijos saugojimo technologijų ir jų
naudojimo apžvalga 9
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Šaltinis: EAR, remdamiesi publikacija Elektros energijos saugojimas kovojant su klimato kaita (Electrical
energy storage for mitigating climate change), Londono imperatoriškasis koledžas.

Elektros tinkle

11 Pertvarkant energetikos sistemą kyla didelių iššūkių, susijusių su kintamų

atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimu į elektros energijos sistemą bei pasiūlos
ir paklausos subalansavimu. Reikėtų taikyti tris pagrindinius metodus:

o

9

Pirma, elektros tinklų jungtys didina tikimybę, kad visame tinkle pasiūla atitiks
paklausą. Tačiau savo 2015 m. audito metu nustatėme, kad ES energetikos

Šių technologijų aprašymas pateiktas II priede.

12
infrastruktūra valstybėse narėse ir tarp jų apskritai dar nėra pritaikyta visiškai
integruotoms rinkoms 10.
o

Antra, paklausa gali būti valdoma: gamyklos gali intensyvinti savo gamybą, taigi ir
energijos vartojimą, tada, kai elektros energijos galima gauti daugiau ir pigiau.
Panašiai, kai kuriuose namų ūkiuose karšto vandens rezervuarus elektros
energijos tiekėjas gali įjungti ir išjungti nuotoliniu būdu, kad galėtų reguliuoti
pareikalavimo laiką. Tačiau vartojimas paprastai gali būti atidėtas tik kelias
valandas, o ne dienas. Paklausos valdymas gyvenamųjų namų ir paslaugų
sektoriuose taip pat susiduria su reguliavimo ir rinkos organizavimo kliūtimis 11.

o

Trečia, elektros energiją galima saugoti, atidedant jos naudojimą vėlesniam
laikui. Saugojimo sprendiniai taip pat gali sudaryti galimybę teikti papildomas
paramos tinklui paslaugas 12. Komisija įvertino, kad siekiant įgyvendinti 2050 m. ES
klimato politikos tikslus, Europos Sąjungai gali prireikti padidinti energijos
saugojimo pajėgumus šešis kartus 13.

12 Europos Sąjungoje, elektros tinkle dažniausiai naudojama elektros energijos
saugojimo technologija yra hidroakumuliacinis saugojimas, kuris sudaro 88 %
instaliuotų saugojimo pajėgumų 14. Ji naudojama ir kasdieniniam saugojimui, ir

10

Specialioji ataskaita Nr. 16/2015 Energijos tiekimo saugumo didinimas plėtojant energijos
vidaus rinką: reikia daugiau pastangų, Europos Audito Rūmai, 2015. Tai taip pat buvo
patvirtinta ir Komisijos antrojoje Energetikos sąjungos būklės ataskaitoje, COM (2017) 53
final, 2017.

11

Elektros apkrovos atsako potencialas (The potential of electricity demand response),
Europos Parlamentas, 2017.

12

Pavyzdžiui, elektros energijos gamybos ir paklausos neatitikimas gali lemti dažnio pokyčius;
kai kurios saugojimo technologijos gali sugrąžinti tinkamą dažnio vertę. Tai vadinama atsaku
į dažnio pokytį.

13

Švari planeta visiems, Europos Komisija, COM (2018) 773 final, 2018 11 28, p. 7. Komisija
parengė veiksmų eigą, skirtą perėjimui prie nulinio grynojo išmetamų šiltnamio efekto dujų
kiekio. Komisijos saugojimo poreikio vertinimai yra paremti veiksmų eiga, kuri daugiausia
paremta intensyvia elektrifikacija galutinio vartojimo sektoriuose.

14

Šaltinis: Hidroakumuliacija (Pumped Hydro Storage), Europos energijos saugojimo
asociacija; Energijos saugojimas. Kokie rinkos modeliai ir kokios reguliavimo paskatos yra
reikalingi? (Energy Storage:
Which Market Designs and Regulatory Incentives Are Needed?), politikos departamentas A:
ekonominė ir pinigų politika. Europos Parlamentas, 2015.

13
sezoniniam saugojimui. Statant naujus didelio galingumo hidroakumuliacinio
saugojimo įrenginius susiduriama su geologinių apribojimų, aplinkos tvarumo ir
visuomenės pritarimo iššūkiais 15.

13 Baterijos saugo elektros energiją chemine forma ir konvertuoja šią energiją į

elektrą. Baterija paprastai sudaryta iš trijų dalių: dviejų elektrodų ir tarp jų esančio
elektrolito. Kai pakrauta baterija sujungiama su grandine, per elektrolitą tarp elektrodų
juda krūvį turinčių jonų srautas. Toks krūvių perdavimas grandinėje gamina elektros
energiją. Baterijos gali būti naudojamos trumpalaikiam energijos saugojimui keletą
valandų ar dienų, pavyzdžiui, siekiant perstumti kasdieninį paklausos piką. Tačiau
pakrautos, jos negali išlaikyti savo krūvio keletą savaičių ar mėnesių be didelių
praradimų. Komerciniais tikslais naudojamos įvairių rūšių baterijos, kaip antai švinorūgšties ir ličio jonų baterijos. Kuriami nauji šių technologijų variantai. Tyrinėtojai tiria
galimas alternatyvas, kaip antai kietosios būsenos ličio baterijas.
Transporto sektoriuje

14 Be biodegalų, transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efekto dujų kiekį gali
mažinti atsinaujinančių išteklių kuras, kaip antai atsinaujinanti elektros energija,
atsinaujinantis vandenilis ir sintetinės gamtinės dujos. Transporto priemonių,
naudojančių tokius degalus, parko didėjimą šiuo metu riboja, pavyzdžiui, jų
asortimentas, sąnaudos ir nepakankama degalų papildymo infrastruktūra.

15 Elektra varomos ir hibridinės kelių transporto priemonės paprastai saugo energiją

ličio jonų baterijose. 2018 m. pabaigoje jos sudarė 0,4 % visų ES kelių transporto
priemonių 16. Šiuo metu pasaulyje elektrinės transporto priemonės sudaro apie 1 % visų
transporto priemonių; remiantis privačių bendrovių prognozėmis, iki 2030 m. šis
skaičius gali pasiekti 20 % 17.

16 Iš atsinaujinančiųjų šaltinių pagamintas vandenilis taip pat gali teikti energiją kuro
elementams automobiliuose ir kitose transporto priemonėse. Šios transporto

15

Europos potencialo, susijusio su hidroakumuliaciniu energijos saugojimu, įvertinimas
(Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage), Jungtinis
tyrimų centras, 2013.

16

EAR įvertis, remiantis Europos alternatyviojo kuro stebyklos, Europos automobilių
gamintojų asociacijos ir Eurostato duomenimis.

17

Žr., pavyzdžiui, Kaip baterijų saugojimas gali suteikti kibirkštį elektra varomų transporto
priemonių rinkai (How battery storage can help charge the electric-vehicle market),
McKinsey&Company, 2018.

14
priemonės kuru gali būti papildytos per kelias minutes. Vandenilis gali būti
konvertuotas į sintetines gamtines dujas, kurios taip pat gali varyti lėktuvus ir laivus.
Tačiau šiuo metu vandenilio gamybos sektoriuje turi būti išspręsti su sąnaudomis susiję
uždaviniai.

Šio apžvalginio pranešimo tikslas ir metodas

17 2017 m. rugsėjo mėn. mes paskelbėme savo padėties apžvalgą dėl ES veiksmų

energetikos ir klimato kaitos srityje, kurioje nustatėme septynis pagrindinius iššūkius
energetikos ir klimato kaitos srityje. Jie apėmė energetikos pertvarką ir veiksmingą
mokslinių tyrimų ir inovacijų naudojimą.

18 Atsižvelgiant į šiuos uždavinius ir į esminį energijos saugojimo vaidmenį siekiant

mažaanglės, daugiausia atsinaujinančiaisiais ištekliais grindžiamos energetikos
sistemos, šiame apžvalginiame pranešime aprašoma nuo 2014 m. teikiama ES parama
energijos saugojimui, daugiausia dėmesio skiriant:
o

energijos saugojimo technologijų vystymo strateginei programai po SET plano
persvarstymo 2015 m.;

o

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo priemonėms, skirtoms energijos
saugojimo technologijoms, dabartiniu programavimo laikotarpiu (2014–
2020 m.) 18;

o

ES teisėkūros pagrindui, pagal kurį remiamas energijos saugojimo technologijų
diegimas nuo 2014 m.

19 Šiame pranešime, kuris nėra audito ataskaita, nurodomi konkretūs iššūkiai, su
kuriais susiduria ES siekdama užtikrinti, kad jos parama energijos saugojimui būtų
veiksmingai padedama siekti ES energetikos ir klimato tikslų.

18

Kai kurie mūsų tikrinti mokslinių tyrimų projektai buvo pradėti ankstesniu programavimo
laikotarpiu (2007–2013 m.).

15

20 Šiame apžvalginiame pranešime pateikiami faktai nustatyti remiantis:
o

dokumentų peržiūromis ir interviu su aštuoniais Komisijos generaliniais
direktoratais 19 ir penkiomis kitomis ES įstaigomis 20;

o

452 susijusių programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų projektų
peržiūromis, įskaitant išsamią 57 projektų imties analizę;

o

vizitais į 17 energijos saugojimo mokslinių tyrimų projektų: 13 bendrai
finansuojamų pagal „Horizontas 2020“ dotacijas, du remiamus EIB paskolomis ir
du, finansuojamus nacionalinėmis ir / arba privačiomis lėšomis;

o

interviu su 40 aktyvių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslinių tyrimų
institucijas, tarptautines organizacijas, energetikos asociacijas, energetikos
reguliavimo institucijas ir energetikos, automobilių ir baterijų sektorių
bendroves 21. Dvidešimt aštuoni suinteresuotieji subjektai taip pat atsakė į
klausimyną 22. Keturiolika suinteresuotųjų subjektų dalyvavo ES finansuojamuose
energijos saugojimo mokslinių tyrimų projektuose;

o

mūsų ankstesniais auditais ir peržiūromis; ir

o

literatūros apžvalgomis ir konsultacija su energijos saugojimo technologijų ir rinkų
ekspertu.

21 Šiame apžvalginiame pranešime aptarta ES parama elektros energijos saugojimui,
skirtam elektros tinklams arba transporto priemonėms, ir sintetinių dujų gamybai. Į šio
pranešimo nagrinėjimo sritį nebuvo įtrauktas iškastinio kuro saugojimas.

19

Mokslinių tyrimų ir inovacijų; Klimato politikos; Aplinkos; Energetikos; Mobilumo ir
transporto; Ryšių tinklų, turinio ir technologijų; Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ
generaliniai direktoratai bei Jungtinis tyrimų centras (JTC).

20

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA); Kuro elementų ir vandenilio BĮ;
Europos ekologiškų transporto priemonių iniciatyva; EIT InnoEnergy ŽIB; EIT RawMaterials.

21

Baterijų elementų gamyba; baterijų paketų surinkimas ir elektros tinklams bei
elektromobilumui skirti taikomieji įrenginiai.

22

Suinteresuotieji subjektai atsakė į su jų organizacija susijusias klausimyno dalis. Pavyzdžiui,
energetikos reguliavimo institucijos atsakė į ES strategijai ir teisėkūrai skirtus skirsnius, bet
ne į klausimus apie mokslinius tyrimus ir inovacijas.

16

22 Jame buvo atsižvelgta į pokyčius ES energijos saugojimo sektoriuje iki 2019 m.

sausio mėn. pabaigos.

17

ES paramos energijos saugojimui
peržiūra
Energijos saugojimui skirta strateginė programa

23 Pagrindiniai ES paramos riboženkliai nuo 2007 m., skirti stacionariam saugojimui,
judriam saugojimui ir moksliniams tyrimams bei inovacijoms energijos saugojimo
srityje, yra apibendrinti I priede.

Strateginis energetikos technologijų planas

24 Komisija 2007 m. pristatė integruotą strateginį energetikos technologijų planą

(SET planą) ir 2015 m. jį persvarstė 23. Šis planas parėmė ES požiūrį į energetikos
mokslinius tyrimus ir inovacijas, kuriuo siekiama paspartinti ES energetikos sistemos
pertvarką ir pateikti rinkai perspektyvias naujas mažaangles technologijas. Jo tikslas
koordinuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą valstybėse narėse ir kitose
asocijuotosiose šalyse (Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje). Jame
nurodyta, kad norint iki 2050 m. sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, būtina
pasiekti su sąnaudų efektyvumu energijos saugojimo technologijų srityje susijusį
proveržį 24.

25 SET planą sudaro dešimt pagrindinių veiksmų, iš kurių keturi yra susiję su
energijos saugojimu:
o

4 veiksmas: vystyti ir eksploatuoti atsparias, patikimas ir efektyvias energetikos
sistemas, kurios gali integruoti kintamus atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

o

6 veiksmas: toliau dėti pastangas, kad ES pramonė taptų mažiau imli energijai ir
būtų konkurencingesnė, pavyzdžiui, kuriant šilumos energijos saugojimo
technologijas;

o

7 veiksmas: baterijos, skirtos elektromobilumui ir stacionariam energijos
saugojimui;

23

Siekis parengti integruotą strateginį energetikos technologijų (SET) planą. Europos
energetikos sistemos pertvarkos spartinimas, Europos Komisija, C (2015) 6317 final, 2015.

24

Europos strateginis energetikos technologijų planas (SET planas). Europos Komisija,
COM(2007) 723 final, 2007.

18
o

8 veiksmas: bioenergija ir kuras iš atsinaujinančiųjų išteklių, skirti tvariam
transportui 25.

26 Pagal 7 veiksmą Komisija, kelios valstybės narės ir mokslinių tyrimų ir pramonės

suinteresuotieji subjektai 2016 m. susitarė dėl baterijų efektyvumo, sąnaudų ir
gamybos tikslų, kurie turi būti pasiekti iki 2020 m. ir 2030 m. 26 2017 m. lapkričio mėn.
jie parengė 2018–2030 m. laikotarpio įgyvendinimo planą, kuriame nurodyta, kokie turi
būti pasiekti technologinio pasirengimo lygiai 27, numatyti terminai ir reikalingi
biudžetai.

Europos baterijų aljansas

27 Baterijos yra būtinas elektrinių transporto priemonių komponentas: jos sudaro

apie 50 % automobilių sąnaudų 28. Remiantis autoritetinga tarptautine konsultavimo
bendrove, kuo arčiau baterijų tiekėjai yra įsikūrę prie automobilių gamintojų, tuo
trumpesnė, pigesnė, saugesnė 29 ir lankstesnė yra tiekimo grandinė ir tuo lengviau yra
diegti inovacijas testuojant baterijų komponentus. Siekdama sustiprinti ES
elektromobilių pramonę, Komisija mano, kad ES svarbu turėti savo baterijų gamybos
pajėgumus 30.

28 Augant elektrinių transporto priemonių gamybai, didėja ličio ir kobalto,

pagrindinių žaliavų, kurių reikia ličio jonų baterijų gamybai, paklausa. Remiantis ŽIB
„InnoEnergy“, Kinijai priklauso maždaug 50 % ličio ir kobalto kasybos operacijų.

25

Pagal 8 veiksmą vandenilis energijos saugojimo kontekste nebuvo nagrinėjamas iki 2014 m.,
kai buvo patvirtintas specialus II Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės tikslas
pademonstruoti galimybę naudoti vandenilio energijos saugojimą.

26

Tapti konkurencingam pasauliniame baterijų sektoriuje, siekiant paskatinti e. judrumą
(Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward), 2016.

27

Vertinimo skalė, sukurta siekiant įvertinti konkrečios technologijos išsivystymą. Skalėje nuo
1 iki 9 TPL 1 apytiksliai atitinka fundamentinį tyrimą, TPL 2–4 – taikomąjį tyrimą, TPL 5–6 –
taikomąjį mokslinį tyrimą / vystymą, TPL 7 –8 – demonstraciją, o TBL 9 – visiškai
funkcionalios technologijos įgyvendinimą.

28

Bloomberg New Energy Finance, 2017 m. balandžio mėn., p. 6.

29

Kaip pavojingosioms prekėms, vežamoms baterijoms taikomi specialūs tvarkymo režimai.
Tačiau baterijų elementų gamybai reikalingoms žaliavoms jie nėra taikomi.

30

Komisijos pirmininko pavaduotojo Marošo Šefčovičiaus kalba ES baterijų aljanso posėdyje,
Pramonės dienų forumas, Briuselis, 2018 m. vasario 23 d.

19
Komisija mano, kad svarbu užtikrinti prieigą prie žaliavų iš daug išteklių turinčių šalių už
ES ribų, palengvinti prieigą prie Europos žaliavų šaltinių, taip pat pasinaudoti galimybe
surinkti antrines žaliavas perdirbant atliekas žiedinėje baterijų ekonomikoje 31.

29 Iki 2018 m. ES teko maždaug 3 % pasaulinių baterijų elementų gamybos

pajėgumų. Šį skaičių galima palyginti su 84 % pajėgumų Azijos ir Ramiojo vandenyno
regione 32 ir 12 % – Šiaurės Amerikoje 33. Konkrečiai, Kinija ėmėsi kelių veiksmų, kuriais
skatinamas hibridinių ar elektrinių transporto priemonių vystymas (žr. 1 langelį).

1 langelis. Hibridinių ir elektrinių transporto priemonių skatinimo
iniciatyvos Kinijoje
Kinija įdiegė naujų mažaanglių keleivinių automobilių kreditų sistemą. Kiekvienai
hibridinei, kuro elementais ar vien tik elektra varomai transporto priemonei skiriami
nuo dviejų iki šešių kreditų. 2019 m. automobilių bendrovės, kurių metinė gamybos
arba importo apimtis sudaro bent 30 000 automobilių, turi gauti tam tikrą skaičių
kreditų, atitinkančių 10 % visų jų automobilių pardavimų. 2025 m. ši dalis padidės iki
20 % 34. Kinija taip pat teikia paskatas elektrinių autobusų gamybai, subsidijas
vartotojams, perkantiems elektrines transporto priemones, ir prioriteto tvarka
išduoda transporto priemonių licencijas elektrinių transporto priemonių savininkams
didžiuosiuose miestuose.

30 Atsižvelgdama į tai, kad ES baterijų elementų gamybos pajėgumai yra nedideli,

2017 m. spalio mėn. Komisija paskelbė apie Europos baterijų aljansą. Aljanso tikslas –
sukurti konkurencingą, tvarią baterijų gamybos vertės grandinę Europoje. Jis paremtas
Komisijos pastangomis suburti ES pramonės partnerius, mokslinių tyrimų ir inovacijų
partnerius ir valstybes nares, kad „Europa taptų pasauline lydere tvarios baterijų
gamybos ir naudojimo srityje“.

31 Susijusiame 2018 m. strateginiame baterijų veiksmų plane yra aprašytos

priemonės, kuriomis siekiama sudaryti geresnes sąlygas gauti baterijų gamybai
naudojamų žaliavų, remti didelio masto baterijų elementų gamybą, paspartinti

31

Strateginis baterijų veiksmų planas, COM(2018) 293 final.

32

Kinijoje, Pietų Korėjoje ir Japonijoje.

33

Ličio jonų baterijų taikymas judriuosiuose ir stacionariuosiuose taikomuosiuose saugojimo
įrenginiuose (Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications), JTC, 2018 m.
lapkričio mėn., p. 24.

34

Kinijos naujas energijos rūšis naudojančioms transporto priemonėms skirta pagal
įgaliojimus vykdoma politika (China’s new energy vehicle mandate policy), ICCT, 2018 m.
sausio mėn.

20
mokslinius tyrimus ir inovacijas šioje srityje, parengti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą ir
užtikrinti atitikimą ES reglamentavimo pagrindui. Veiksmų planą sudaro 37 pagrindiniai
veiksmai, daugiausia dėmesio skiriant intensyvesniam ir labiau integruotam esamų
reglamentavimo ir finansavimo priemonių naudojimui.

32 Komisija mano, kad vien norint patenkinti ES baterijų paklausą, kurios vertė pagal

jos prognozę gali iki 2025 m. pasiekti 250 milijardų eurų per metus, reikėtų bent 10–20
didelio masto baterijų elementų gamyklų („gigagamyklų“), per metus pagaminančių
apie 200 GWh ličio jonų baterijų 35. Komisija vertina, kad visos reikalingos investicijos
sudarytų apie 20 milijardų eurų.

33 2018–2021 m. ES plėtodama baterijų gamybos pajėgumus atsiliks nuo kitų
pirmaujančių pasaulio regionų (žr. 5 diagramą).

5 diagrama. Ličio jonų baterijų elementų gamybos pajėgumų vystymo
ateities projekcija 2018–2021 m.
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Neparodytas „likęs pasaulis“ (apie 0,7 % 2018 m. ir papildomai 0,8 % 2021 m.).
Šaltinis: EAR, pagal „Ličio jonų baterijų taikymas judriuosiuose ir stacionariuosiuose taikomuosiuose
saugojimo įrenginiuose“ (Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications), JTC, 2018.

35

Europos baterijų aljanso interneto svetainė, Komisijos pirmininko pavaduotojo Marošo
Šefčovičiaus kalba ES baterijų aljanso posėdyje, Pramonės dienų forumas, Briuselis, 2018 m.
vasario 23 d.
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34 Po 2021 m. ES Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC) tikisi, kad dar keturios

gamyklos padidins gamybos pajėgumus ES 36. Pasak ŽIB InnoEnergy, baterijų elementų
gamybos infrastruktūrai sukurti reikia ketverių metų 37. 2023 m. ES gamybos pajėgumas
iš viso gali pasiekti 70 GWh 38, t. y. gerokai mažiau už aljanso nustatytą ES 2025 m. tikslą
– 200 GWh. Iki to laiko ES baterijų rinka jau gali būti daugiausia aprūpinama iš gamyklų,
kurios nėra įsikūrusios ES, arba automobilių gamintojai gali būti perkėlę dalį savo
produkcijos už ES ribų, arčiau baterijų gamintojų.

35 2014 m. Komisija paskelbė gaires

dėl bendriems Europos interesams svarbių
projektų (pavyzdžiui, energijos saugojimo projektų) viešojo finansavimo atitikimo
valstybės pagalbos taisyklėms 40. 2018 m. gruodžio mėn. Prancūzija ir Vokietija pradėjo
patikimų konsorciumų, įskaitant automobilių gamintojus, kurie galėtų dalyvauti tokioje
sistemoje, nustatymo procesą. Jų tikslas – parengti investicijų planus ir pasiekti, kad
juos 2019 m. patvirtintų Komisija.
39

36 Kai kurias gamyklas Europos Sąjungoje finansuos ne ES bendrovės. JTC

prognozuoja, kad iki 2023 m. ne ES bendrovės gali užimti 53 % gamybos pajėgumų
Europos Sąjungoje (žr. 6 diagramą) 41.

36

Šaltinis: Ličio jonų baterijų taikymas judriuosiuose ir stacionariuosiuose taikomuosiuose
saugojimo įrenginiuose (Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications),
JTC, 2018.

37

Atotrūkio tarp finansų įstaigų ir pramonės mažinimas, InnoEnergy organizuotas renginys,
Briuselis, 2019 m. sausio mėn.

38

EAR apskaičiavimas, remiantis „Ličio jonų baterijų taikymas judriuosiuose ir
stacionariuosiuose taikomuosiuose saugojimo įrenginiuose“ (Li-ion batteries for mobility
and stationary storage applications), JTC, 2018.

39

Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui
skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai (2014/C 188/02), Europos
Komisija, 2014.

40

Investavimas į pažangią, novatorišką ir tvarią pramonę. Atnaujinta ES pramonės politikos
strategija, COM(2017) 479 final, Europos Komisija, 2017.

41

Darant prielaidą, kad iki 2023 m. LG Chem Sp. z o.o. gamybos pajėgumai padidės iki 12 GWh
per metus.
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6 diagrama. ES didelių įrenginių, pavyzdžiui, taikomų elektros tinkluose ir
transporto sektoriuje, ličio jonų baterijų elementų gamybos pajėgumų
vystytojai Europos Sąjungoje
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Šaltinis: EAR, pagal „Ličio jonų baterijų taikymas judriuosiuose ir stacionariuosiuose taikomuosiuose
saugojimo įrenginiuose“ (Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications), JTC, 2018.

37 2017 m. esamos ličio jonų elektrinių transporto priemonių baterijų gamyklos

veikė maždaug 40–50 % pajėgumu 42. Remiantis pirmaujančia tarptautine konsultavimo
bendrove, dėl to bus sudėtinga naujiems rinkos dalyviams sąnaudų atžvilgiu
veiksmingai įeiti į dabartinės kartos ličio jonų rinką: esami rinkos dalyviai gali
pasinaudodami savo gamybos pajėgumo perviršiu pagaminti arba grasinti pagaminti ir
parduoti daugiau baterijų už ribinę kainą. Kadangi ES įeis į baterijų gamybos rinką kaip
„antrojo ėjimo“ žaidėja, jai gali būti sunku įgyti konkurencinį pranašumą, nebent ji
pasinaudotų technologiniais pranašumais.

42

Ličio jonų baterijų sąnaudos ir rinka. Spaudžiamoms pelno normoms ieškomi technologiniai
patobulinimai ir nauji verslo modeliai (Lithium-ion battery costs and market: Squeezed
margins seek technology improvements & new business models), Bloomberg New Energy
Finance, 2017, p. 3–4.
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Suinteresuotųjų subjektų parama

38 Mes gavome 28 suinteresuotųjų subjektų

43

atsakymus dėl Komisijos strategijos –

tiek SET plano, tiek Europos baterijų aljanso:
o

visi buvo susipažinę su Komisijos energetikos strategine programa;

o

maždaug pusė jų manė, kad Komisijos energijos saugojimui skirta sistema buvo
tinkama ir naudinga jų organizacijai;

o

tačiau du trečdaliai taip pat teigė, kad ją būtų galima pagerinti:
o

dešimt atsakė, kad strategijoje pernelyg daug dėmesio buvo skiriama
transporto priemonių ličio jonų baterijoms;

o

penki atkreipė dėmesį į teisės aktų, rinkos struktūros ir standartų nustatymo
trūkumus;

o

du subjektai nurodė, kad trūksta ilgalaikės vizijos, todėl įmanomas ateities
scenarijus, kur ES automobilių pramonė galėtų visiškai išnykti.

39 2017 m. spalio mėn. įsteigus Europos baterijų aljansą, prie jo prisijungė

aštuoniasdešimt dalyvių. Remiantis Komisija 44, po metų šis skaičius išaugo iki maždaug
260.

40 Kai kurie svarbūs suinteresuotieji subjektai, be tų, kurie buvo apklausti,

nusprendė prie aljanso neprisijungti. Pavyzdžiui, viena iš pagrindinių ES elektronikos
bendrovių manė, kad pernelyg rizikinga investuoti į didelio masto ličio jonų baterijų
elementų gamybą rinkoje, kurioje jau dominuoja Azijos gamintojai (žr. 2 langelį).

2 langelis. Baterijų elementų srityje Europos bendrovė nusprendžia
naudotis išorės tiekėjais, o ne pasitelkti vidaus gamybą
Pagrindinė ES inžinerijos ir elektronikos bendrovė nusprendė neprisijungti prie
Europos baterijų aljanso. Ji teigė, kad ličio jonų baterijų elementus verčiau užsakys iš
išorės tiekėjų, o ne gamins pati. Bendrovė manė, kad bus sunku pasinaudoti
konkurenciniu pranašumu, atsižvelgiant į tai, kad trys ketvirtadaliai gamybos
sąnaudų tenka žaliavoms, o rinkoje dominuoja mažų sąnaudų Azijos šalių
konkurentai.

43

Iš viešųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų srities, energetikos pramonės, transporto pramonės,
baterijų pramonės, energetikos asociacijų, tarptautinių organizacijų.

44

Europos baterijų aljanso interneto svetainė.
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Ji nusprendė išskaidyti savo mokslinius tyrimus į dabartines ir būsimas baterijų
elementų technologijas ir uždaryti savo ličio jonų technologijos bendrąją įmonę.
Vietoj to, bendrovė nusprendė sutelkti dėmesį į baterijų sistemas.

41 Panašiai, Prancūzijos konsorciumas nusprendė pabandyti per trumpą laiką sukurti
naujos kartos ličio jonų baterijų elementus ir tuomet sutelkti dėmesį į kietosios
būsenos baterijas, kurių technologinio proveržio jis tikisi maždaug 2023 m. 45

Energijos saugojimo moksliniai tyrimai ir inovacijos

42 2014–2020 m. mokslinių tyrimų ir inovacijų bendroji programa „Horizontas 2020“

yra pagrindinė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo priemonė. Iki 2018 m.
spalio mėn. pagal „Horizontas 2020“ buvo skirta 1,34 milijardo eurų energijos
saugojimo elektros tinkluose arba mažaanglio judrumo projektams. Tai sudaro 3,9 %
viso iki tos datos programos „Horizontas 2020“ projektams skirto ES įnašo (34
milijardai eurų).

43 Iki 2018 m. spalio mėn. skirtų ES dotacijų energijos saugojimo projektams

pasiskirstymas pagal šias įvairias priemones parodytas 7 diagramoje. 2019 m. į
programą „Horizontas 2020“ buvo įtrauktas kvietimas teikti baterijų projektus, kurių
visa vertė sudaro 114 milijonų eurų 46 ir kuriems 2020 m. bus skirtas papildomas
finansavimas.

44 Komisija daugumą „Horizontas 2020“ programų valdo tiesiogiai. Ji daugiausia

finansuoja dotacijas mokslininkams ir specialioms priemonėms, kuriomis remiami
moksliniai tyrimai ir inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse. Įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ taip pat bendrai finansuojama viešojo ir privačiojo sektorių
partnerystė, kaip antai Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė. Pagal programą
„Horizontas 2020“ taip pat remiami mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklai, kaip antai
Europos žinių ir inovacijų bendrijos InnoEnergy (EIT InnoEnergy ŽIB) ir RawMaterials
(EIT RawMaterials ŽIB).

45

Réunion du comté exécutif, Conseil National de l’industrie, 2018 m. gegužės 28 d., p. 23.

46

Įskaitant 25 milijonus eurų kietosios būsenos baterijoms ir 20 milijonų eurų oksidacijosredukcijos srauto baterijoms.
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7 diagrama. Programos „Horizontas 2020“ įnašai į projektus, susijusius su
elektros tinklams arba mažaangliam judrumui skirtu energijos saugojimu
3 visuomenės pokytis (saugi, švari ir efektyvi energija)
4 visuomenės pokytis (išmanus, ekologiškas ir integruotas
transportas), įskaitant Europos ekologiškų transporto
priemonių iniciatyvą

363
254

Pažangus mokslas

126

Pramonės lyderystė

65

MVĮ priemonė ir mokslinių
tyrimų infrastruktūros
5 visuomenės pokytis (klimato politika, aplinka, išteklių
naudojimo efektyvumas ir žaliavos)
Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Kitos bendrosios įmonės

Komisijos tiesioginis
valdymas
(902 milijonai eurų)

59
35
368
9

EIT InnoEnergy ŽIB

35

EIT RawMaterials ŽIB
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Iš viso „Horizontas 2020“

Viešojo ir privačiojo
sektorių partnerystė
(378 milijonai eurų)
Bendradarbiavimo
tinklai
(60 milijonų eurų)

1 340

Šaltinis: EAR analizė, pagrįsta Komisijos duomenimis.

45 Be to, siekiant paremti pirmą kartą pristatomus komercinio masto energetikos

infrastruktūros parodomuosius projektus, susijusius su didele rizika privatiems
investuotojams, Europos investicijų bankas (EIB) teikia paskolas, garantijas ir nuosavo
kapitalo tipo finansavimą pagal „InnovFin“ energetikos demonstracinių projektų
priemonę. Iki 2018 m. spalio mėn. pagal šią priemonę buvo suteikta viena 52 milijonų
eurų paskola projektui energijos saugojimo srityje.

46 2009 m. Komisija pristatė ateities ir besiformuojančių technologijų vedamųjų

iniciatyvų koncepciją47. Tikslas – pasiekti poveikį, kuris būtų didesnis nei visų atskirų
indėlių suma vykdant nacionalines iniciatyvas. Viena iš šių iniciatyvų, kuri susijusi su
energijos saugojimu, yra grafeno vedamoji iniciatyva. 2018 m. Komisija konsultavosi su
suinteresuotaisiais subjektais, siekdama parengti 10 metų ES vedamąją iniciatyvą,
pagal kurią būtų remiami fundamentalūs ir taikomieji ateities baterijų technologijų
moksliniai tyrimai. Mokslinių tyrimų ir pramonės suinteresuotųjų subjektų grupė

47

Plečiamos IRT ribos. Europos ateities ir besiformuojančių technologijų mokslinių tyrimų
strategija, COM(2009) 184 final, Europos Komisija, 2009; ABT vedamosios
iniciatyvos.Naujoviškas partneryste grindžiamas požiūris siekiant spręsti didžiuosius
mokslinius iššūkius ir skatinti inovacijas Europoje, SWD(2014) 283 final, Europos Komisija,
2014; ABT vedamųjų iniciatyvų tarpinis įvertinimas, Europos Komisija, 2017 m.
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pateikė pasiūlymą dėl vedamosios baterijų iniciatyvos ir 2018 m. gruodžio mėn.
paskelbė „Baterijų 2030+ manifestą“ 48.

Administracinės procedūros

47 „Horizontas 2020“ yra sudėtinga programa, nors ir paprastesnė nei jos

pirmtakės 49. Atlikdami programos „Horizontas 2020“ auditą 50, mes nustatėme, kad
naudos gavėjams tenkanti administracinė našta buvo sumažinta, tačiau programa išliko
sudėtinga 51.

48 Kuo sudėtingesnės finansavimo priemonės, tuo mažiau patrauklios jos yra

galimiems dalyviams. Dėl sudėtingumo taip pat blogesnėje padėtyje atsiduria galimi
pareiškėjai, kurie neturi išsamių žinių apie priemonės finansavimo taisykles, pavyzdžiui,
dalyvaujantys pirmą kartą bei mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) 52. Programos
„Horizontas 2020“ tarpiniame įvertinime pabrėžiama, kad „finansavimo struktūra yra
pernelyg sudėtinga ir gali neleisti organizacijoms pasirinkti kvietimų ir priemonių, kurie
geriausiai atitinka jų poreikius, bei dėl jos gali iškilti dubliavimosi rizika“ 53.

48

Žr. Baterijų 2030+ interneto svetainę.

49

Indėlis supaprastinant ES mokslinių tyrimų programą po programos „Horizontas 2020“,
apžvalginis pranešimas, EAR, 2018 m. kovo mėn.

50

Specialioji ataskaita Nr. 28/2018 „Dauguma į programą „Horizontas 2020“ įdiegtų
supaprastinimo priemonių palengvino paramos gavėjų dalią, tačiau vis dar yra tobulintinų
sričių“; Europos Audito Rūmai, 2018.

51

Konkrečiai: Komisijos gairės išsamios, bet jas sudėtinga naudoti; dėl dažnų keitimų
atsiranda painiavos ir neaiškumų; dalyvių interneto svetainė buvo pagerinta, tačiau joje vis
tiek sudėtinga naršyti; dalyviams taikomos personalo sąnaudų taisyklės išlieka sudėtingos; ir
pagerėjo MVĮ dalyvavimas, bet išlieka kliūčių.

52

„LAB – FAB – APP. Investicijos į tokią Europos ateitį, kokios norime“ (LAB – FAB – APP,
Investing in the European future we want), Europos Komisija, 2017, p. 16; EAR gauta
suinteresuotųjų subjektų grįžtamoji nuomonė.

53

„Horizontas 2020“ parama pažangiam, ekologiškam ir integruotam transportui. Tarpinė
įvertinimo ataskaita, Europos Komisija, 2017, 6.5.3 skirsnis. Europos Komisijos nuodugnus
tarpinis programos „Horizontas 2020“ įvertinimas, SWD(2017) 220 final, p. 20, 79, 122, 150.
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Remiamos energijos saugojimo technologijos

49 Pagal programą „Horizontas 2020“ Komisija iš viso skyrė 1,34 milijardo eurų

dotacijų 396 projektams, susijusiems su elektros tinklams ir mažaangliam judrumui
skirtu energijos saugojimu: 25 % lėšų buvo skirta su baterijomis susijusiems projektams
ir 37 % vandenilio arba kuro elementų projektams (žr. 8 diagramą).

50 Iš 315 milijonų eurų sumos, kuri buvo skirta su baterijų moksliniais tyrimais

susijusioms sutartims sudaryti, daugiau nei pusė buvo skirta projektams, kuriuose buvo
naudojamos ličio jonų baterijos. Sumos buvo panaudotos šiems naujiems, galimai
būsimos kartos baterijų tipams: 7 % ličio-sieros; 3 % oksidacijos-redukcijos srauto; 1 %
kietosios būsenos ir mažiau nei 1 % švino-rūgšties. Dar 13 % paramos buvo skirta
įvairioms kitoms pažangioms baterijų technologijoms vystyti 54.

8 diagrama. Programos „Horizontas 2020“ energijos saugojimo projektai
Suspausto ar
skysto oro

Kita
Baterijos /
superkondensatoriai

Smagračiai

7%
1%
Šilumos saugojimas
6% 1%

25 %

13 %
1%
1%
3%
3%
7%
9%

Integracijos
programinė 23 %
įranga

11 %

Kitos baterijų rūšys
Švino-rūgšties baterijos
Kietosios būsenos baterijos
Oksidacijos-redukcijos srauto baterijos
Superkondensatoriai
Ličio-sieros baterijos
Medžiagos
Įkrovimo stotys

37 %
Vandenilio / kuro
elementai

Ličio jonų baterijos ir jų
taikomieji įrenginiai

52 %

(milijonais
eurų)

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos duomenimis.

51 2017 m. Komisija įvertino programos „Horizontas 2020“ su baterijomis susijusius
taikomųjų mokslinių tyrimų arba demonstracinius projektus 55. Dėl 28 projektų, kurie
buvo užbaigti iki vertinimo, Komisijos vertintojai padarė išvadą, kad:

54

Kaip antai natrio jonų, natrio-sieros, rūgšties-bazės srauto, cinko-oro ir kalcio jonų.

55

Baterijos. Svarbi galimybė tvariai visuomenei (Batteries: A major opportunity for a
sustainable society), Europos Komisija, 2017.
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o

3 projektai buvo sėkmingi, tačiau nebuvo jokių realių proveržių;

o

8 projektai buvo iš dalies sėkmingi;

o

17 projektų nepasiekė savo tikslų, pasiekė nereikšmingus rezultatus arba turėjo
ribotą poveikį.

Technologijų diegimas

52 Keliose su energetika susijusiose srityse Europa susiduria su inovacijų diegimo

deficitu, nes jai nepavyksta pateikti rinkai perspektyvias inovacijas 56. Komisija parengė
pagrindines savo finansavimo priemones, kuriomis remiami moksliniai tyrimai ir
inovacijos energijos saugojimo technologijų srityje, taip, kad būtų orientuojamasi į
skirtingus jų vystymosi etapus (žr. 9 diagramą).

9 diagrama. Pagrindinių ES finansavimo priemonių, kuriomis remiami
moksliniai tyrimai ir inovacijos energijos saugojimo srityje, apžvalga

„Horizontas 2020“

Fundamentiniai
tyrimai

Taikomieji
tyrimai

Demonstravimas

Diegimas

3, 4 ir 5 visuomenės pokyčiai, pažangus mokslas, pramonės lyderystė,
Europos inovacijų taryba
Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
ir kitos bendrosios įmonės
EIT ŽIB InnoEnergy ir RawMaterials

ES įnašas, skirtas energijos
saugojimo projektams
(milijonais eurų)

902
378
60
1 340

EIB InnovFin energijos demonstravimo
projektai

52
1 392

Pastaba: atsižvelgta į iki 2018 m. spalio mėn. skirtas dotacijas.
Šaltinis: EAR.

53 Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) – 30 milijardų eurų vertės

finansavimo transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityje priemonę, yra
finansuojama alternatyviojo kuro infrastruktūra. Nuo 2014 m. pagal ją buvo skirta 270
56

Inovacijų masto didinimas energetikos sąjungoje (Scaling Up Innovation in the Energy
Union), I24C and Cap Gemini, 2016; Komunikacija dėl švarios energetikos inovacijų
spartinimo, Europos Komisija, COM(2016) 763 final, 2016 11 30; Siekis parengti integruotą
strateginį energetikos technologijų (SET) planą. Europos energetikos sistemos pertvarkos
spartinimas, Europos Komisija, (C/2015/6317) 2015 09 15.
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milijonų eurų greito įkrovimo tinklams ir vandenilio papildymo stotims. Biudžete taip
pat buvo numatyta 113 milijonų eurų energijos saugojimo infrastruktūrai. 2016 m.
pagal ją buvo skirta 98 milijonai eurų suspausto oro energijos saugojimo įrenginių
planavimui ir statybai finansuoti. Todėl šiomis lėšomis taip pat remiamas energijos
saugojimo technologijų diegimas.

54 Komisija pristato programą „Horizontas 2020“ kaip „puikių idėjų perdavimo iš
laboratorijos į rinką programą“ 57. Iš tiesų, kai kurie programos „Horizontas 2020“
finansuojami projektai prisideda prie produktų įvedimo į rinką. ŽIB InnoEnergy ir
RawMaterials bei EIB InnovFin energetikos parodomųjų projektų priemonė yra
finansavimo priemonės, skirtos diegimui ir inovacijoms remti (žr. 3 langelį).

3 langelis. Bendrovių, gaunančių paramą jų energijos saugojimo
sprendinių komercializavimui, pavyzdžiai
o

Bendrovė, kuri specializuojasi elektrinių transporto priemonių įkrovimo srityje,
pasinaudodama programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonės parama, pagal
ankstesnį produktą sukūrė naują pažangų įkrovimo punktą. Projektas apėmė
tam tikrą techninį vystymą ir pasirengimą įvedimui į rinką. Dabar šį naują
pažangų įkrovimo punktą galima įsigyti rinkoje.

o

Prancūzijoje mokslinių tyrimų centras dalyvavo dviejuose projektuose, kuriuos
2009 ir 2013 m. valdė Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė. 2015 m. jis
įsteigė atžalinę bendrovę, siekdamas panaudoti sukurtą technologiją. Jis
pasitelkė InnoEnergy ŽIB rizikos kapitalą, kad komercializuotų rinkai parengtą
sprendinį, integruojantį pastatams ir ekologiniams rajonams, kurie nori
užsitikrinti energijos tiekimą iš vietinių ir atsinaujinančių šaltinių, skirtą
energijos gamybą ir saugojimą.

o

Italijos / Prancūzijos MVĮ nuo 2009 m. gavo finansavimą iš bendrosios įmonės
labai mažiems elektros tinklams skirto energijos saugojimo įrenginio kūrimui. Šis
sprendinys pakeičia kintamus atsinaujinančius energijos šaltinius stabiliais
šaltiniais, tinkamais saugiam tinklo eksploatavimui. 2017 m. bendrovė
pasiskolino pinigų iš EIB valdomo Europos strateginių investicijų fondo, kad
galėtų toliau plėtoti ir pardavinėti savo produktą.

55 2017 m. tarpiniame programos „Horizontas 2020“ įvertinime Komisija atkreipė
dėmesį į pažangos skatinant inovacijas požymius – daugiausia į tai, kad privatusis
sektorius aktyviau dalyvauja programos „Horizontas 2020“ projektuose, tačiau
pripažino, kad inovacijų trūkumas išlieka. Vertinime buvo rekomenduota iš esmės

57

Konkrečiai, „Horizontas 2020“ interneto svetainėje.

30
pagerinti paramą proveržiui ir rinką kuriančioms inovacijoms 58. 2017 m. tarpiniame
Komisijos Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės (KEV BĮ) 59 veiklos vertinime
pažymėta, kad KEV BĮ dalyviai menkai pasinaudojo EIB rizikos pasidalijimo
priemonėmis skatinant naudoti vandeniliu paremtus sprendimus. Jame nustatyta, kad
buvo ribotai koordinuojamos KEV BĮ programos bei nacionaliniai ir regioniniai veiksmai.
Sekančioje 2021–2027 m. bendrojoje programoje, pavadintoje „Europos horizontas“,
Komisija pasiūlė „sustiprinti novatoriškų sprendimų diegimą rinkoje“.

56 Beveik trys ketvirtadaliai apklausoje dėl mokslinių tyrimų dalyvavusių

suinteresuotųjų subjektų (14 iš 19 suinteresuotųjų subjektų) patvirtino šį nepakankamą
dėmesį diegimui. Jie nurodė, kad mokslinių tyrimų projektų rezultatų įvedimo į rinką
gerinimo mechanizmai buvo nepakankami. Jie taip pat teigė, kad nėra jokių sistemų,
kuriomis būtų galima atlikti tolesnį projektų stebėjimą, kai jie užbaigiami, ir skleisti
mokslinių tyrimų rezultatus.

ES teisėkūros pagrindas, skirtas energijos saugojimui
Energijos saugojimas elektros tinkle

57 Palankus teisėkūros pagrindas ir labiau nuspėjamos rinkos sąlygos, kaip antai

suderinti techniniai standartai, gali smarkiai padidinti energijos saugojimo paklausą,
sumažinti investavimo riziką, o kartu paskatinti privačias investicijas į technologijų
vystymą 60.
Švarios energijos visiems europiečiams teisės aktų rinkinys

58 2016 m. pabaigoje pasiūlytu teisės aktų rinkiniu „Švari energija visiems

europiečiams“ buvo siekiama palengvinti perėjimą prie švarios energijos. Visų pirma su
elektros energijos rinka susijusiais pasiūlymais yra siekiama suteikti daugiau lankstumo,
58

Pagrindiniai programos „Horizontas 2020“ tarpinio įvertinimo nustatyti faktai (Key findings
from the Horizon 2020 interim evaluation), Europos Komisija, 2017.

59

II Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės (2014–2016 m.), veikiančios pagal
programą „Horizontas 2020“ tarpinis įvertinimas, Europos Komisija, 2017.

60

ES konkurencingumas pažangių ličio jonų baterijų, skirtų e. judrumo ir stacionariesiems
taikomiesiems saugojimo įrenginiams, srityje. Galimybės ir veiksmai. TC, Mokslo politikai
ataskaita, 2017; EASE-EERA energijos saugojimo technologijų vystymo veiksmų kelrodis,
EASE-EERA, 2017; Baterijų gamybos įrenginių kelrodis, VDMA, 2016.
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kad būtų galima prisitaikyti prie didėjančios atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies. Į
juos įtrauktos nuostatos, kuriomis siekiama pašalinti teisines kliūtis saugojimui. Rinkinį
sudaro aštuoni teisės aktai. Keturi iš jų buvo priimti 2018 m. 61:
o Direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją;
o Direktyva dėl pastatų energinio naudingumo;
o Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo ; ir
o Reglamentas dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo.

59 2018 m. pabaigoje Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas ir Europos

Komisija susitarė dėl likusių keturių teisės aktų:
o Reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje;
o Reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo
institucijų bendradarbiavimo agentūra;
o Direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių; ir
o Reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos.

60 Du paskutinieji teisės aktai tiesiogiai susiję su energijos saugojimu. Direktyvoje dėl
elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių nustatytos elektros energijos
gamybos, perdavimo, skirstymo, saugojimo ir tiekimo bendros taisyklės kartu su
vartotojų apsaugos nuostatomis, siekiant Sąjungoje sukurti iš tiesų integruotas
konkurencingas, į vartotojus orientuotas, lanksčias, teisingas ir skaidrias elektros
energijos rinkas. 2018 m. direktyvoje taip pat pirmą kartą apibrėžtas elektros energijos
saugojimas: „elektros energijos galutinio naudojimo atidėjimas vėlesniam momentui
nei ji buvo pagaminta arba jos pavertimas tokios formos energija, kurią galima kaupti,
tokios energijos kaupimas ir paskesnis tokios energijos pavertimas atgal į elektros
energiją arba energijos, paverstos kitu energijos nešikliu, naudojimas“. Pagrindinis
principas yra tas, kad energijos saugojimo reglamentavimas turėtų būti technologiškai
neutralus, siekiant skatinti inovacijas ir sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti įvairioms
technologijoms.

61 Reglamentu dėl elektros energijos vidaus rinkos siekiama nustatyti gerai

veikiančių integruotų elektros energijos rinkų principus, pagal kuriuos visų pirma būtų
sudarytos sąlygos be diskriminacijos patekti į rinką apkrovos atsako paslaugų ir
energijos saugojimo paslaugų teikėjams. Neproporcinga tinklo infrastruktūra neturėtų
būti statoma, kai kitos galimybės, įskaitant saugojimą, suteikia geresnes ekonomines
galimybes. Valstybės narės taip pat turėtų skatinti paskirstymo sistemos operatorius
viešai pirkti lankstumo paslaugas, įskaitant saugojimo paslaugas.

61

Žr. Komisijos teisės aktų rinkinio „Švari energija visiems europiečiams“ interneto svetainę.
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62 Apskritai, interviu dalyvavę suinteresuotieji subjektai manė, kad dabartiniai ES
teisės aktai nesudaro palankių sąlygų (žr. 1 diagramą).

1 diagrama. Suinteresuotųjų subjektų atsiliepimai apie ES teisės aktus
(procentais)
Taip

Ne

Ar ES teisės aktais remiami moksliniai tyrimai ir inovacija
energijos saugojimo srityje? 11 %
(18 atsakymų)

Ar ES teisės aktais remiamas diegimas energijos saugojimo
srityje?
(19 atsakymų)

Ar ES teisės aktuose pateikta paskatų investuoti į energijos
saugojimo plėtojimą ir naudojimą?
(18 atsakymų)
Ar ES Komisijos energijos saugojimo projektų bendrojo
valdymo ir įgyvendinimo tvarka remiamas ES klimato kaitos
ir energetikos tikslų siekimas?
(23 atsakymai)

Nėra atsakymo

89 %

37 %

22 %

17 %

58 %

5%

78 %

74 %

9%

Šaltinis: EAR apklausa, 2018.

Kliūtys, su kuriomis susiduria investuotojai

63 Tai, kad iki šiol nebuvo taikomas bendras reglamentavimo metodas, lėmė

skirtingą valstybių narių požiūrį į energijos saugojimą energetikos sistemoje. Šis bendro
metodo trūkumas taip pat trukdė vystyti perspektyvius verslo modelius, skirtus
energijos saugojimo įrenginiams. Visų pirma, mūsų pašnekovai nurodė mums keturias
pagrindines kliūtis didesnėms privačiojo sektoriaus investicijoms:

o

elektros tinklo mokesčiai;

o

pajamų iš skirtingų paslaugų derinimas;

o

energijos saugojimo įrenginių nuosavybė; ir

o

elektros energijos derinimas su kitų rūšių energija.
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Elektros tinklo mokesčiai

64 Pagal 2009 m. priimtas dabartines elektros energijos vidaus rinkos bendrąsias

taisykles 62reikalaujama, kad valstybės narės elektros energijos tinklų prieigos tarifus
taikytų skaidriai ir nediskriminuodamos. Tačiau jose nenagrinėjamas konkretus
energijos saugojimo atvejis. Ne mažiau kaip keturiose valstybėse narėse saugyklų
savininkai turėjo mokėti elektros tinklo mokesčius, t. y. tinklo naudojimo mokesčius ir /
arba elektros energijos mokesčius, du kartus – ir kaip vartotojai, ir kaip gamintojai (žr. 1
langelį). Dėl to sumažėjo energijos saugojimo investicijų pelningumas. Penki
suinteresuotieji subjektai, kurie dalyvavo mūsų apklausoje, teigė, kad tokie dvigubi
mokesčiai yra kliūtis investuoti į energijos saugojimą.

65 2018 m. gruodžio mėn. galutiniame ES elektros energijos vidaus rinkos

reglamento projekte 63 nustatyta, kad tinklo operatoriai netaiko mokesčių už prieigą
prie savo tinklų, kad nebūtų „teigiamos arba neigiamos diskriminacijos energijos
saugojimo atžvilgiu“. Taip sprendžiamas probleminis klausimas dėl dvigubų tinklo
mokesčių, taikomų saugyklų savininkams už naudojimąsi elektros tinklu ir kai saugyklos
įkraunamos, ir kai iškraunamos. Tai neapima dvigubo apmokestinimo atvejų, kurie
priklauso valstybių narių kompetencijai. Šiuo metu Komisija atlieka Energijos mokesčių
direktyvos vertinimą 64.

4 langelis. Kai kurios energijos saugyklos turi mokėti dvigubus elektros
tinklo mokesčius
Elektros tinklo mokesčiai yra mokestis už elektros tinklo naudojimą elektros energijai
transportuoti. Juos sumoka galutinis vartotojas; kai kuriose valstybėse narėse
elektros gamintojai taip pat moka mokesčius už prieigą prie elektros tinklo. Be to,
elektros energijos vartotojai, o kai kuriose valstybėse narėse ir elektros gamintojai,
moka elektros energijos mokesčius.
Saugojimo atveju elektros tinklas naudojamas du kartus: kai saugykla įkraunama ir
kai iškraunama. Tačiau pati saugykla nėra nei gamintojas, nei galutinis vartotojas.
Griežtu požiūriu saugyklos nepatenka nė į vieną šių kategorijų: kai kurios valstybės

62

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB dėl elektros
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB,
25 straipsnis (OL L 211/55, 2009 08 14).

63

Reglamento projektas turi būti priimtas pirmąjį 2019 m. pusmetį ir taikomas nuo 2020 m.
sausio mėn.

64

2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos
produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283/51, 2003 10 31).
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narės reikalauja, kad jos sumokėtų tinklo mokesčius ir / arba elektros energijos
mokesčius du kartus – ir kaip gamintojai, ir kaip vartotojai.
Dvigubi mokesčiai turėjo įtakos elektros energijos saugykloms keliose valstybėse
narėse, pavyzdžiui, Austrijoje, Vokietijoje, Suomijoje ir Nyderlanduose. Suomija ir
Nyderlandai peržiūri savo teisės aktus, siekdami išspręsti šią problemą.
Pajamų iš skirtingų paslaugų derinimas

66 Be elektros energijos saugojimo, saugojimo technologijos gali suteikti kitas tinklo

paramos paslaugas, kaip antai atsaką į dažnio pokytį (žr. 11 dalį), įtampos palaikymą 65,
apkrovos stebėjimą 66 ar prekybą elektros energija. Todėl energijos saugojimo projektus
galima finansuoti iš kelių pajamų srautų 67, taip sumažinant investavimo riziką.

67 Pasiūlytos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių

2018 m. gruodžio mėn. variante 68 nurodyta, kad saugyklą turintys vartotojai „gali teikti
kelias paslaugas tuo pačiu metu, jei tai techniškai įmanoma“. Direktyvos projektas
taikomas vartotojams, kurie saugo elektros energiją savo patalpose, parduoda pačių
pasigamintą elektros energiją arba dalyvauja lankstumo schemose su sąlyga, kad ši
veikla nėra jų pagrindinė komercinė arba profesinė veikla. Direktyvos projektas nėra
taikomas įmonėms, kurios teikia tokias paslaugas kaip savo pagrindinę veiklą.
Nuosavybės teisė

68 Pagal pasiūlytas bendrąsias elektros energijos vidaus rinkos taisykles paskirstymo

sistemos operatoriams nebūtų leidžiama turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba
eksploatuoti energijos saugyklas, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus 69, siekiant išlaikyti
jų nešališkumą šioje reguliuojamoje rinkoje. Panašios nuostatos bus taikomos
perdavimo sistemos operatoriams (PSO), valdantiems elektros perdavimo tinklą.

65

Galios padidinimas arba sumažinimas elektros tinkle siekiant išlaikyti pastovią įtampą.

66

Mechanizmas, skirtas užtikrinti, kad būtų tiekiama pakankama galia paklausai patenkinti.

67

EASE-EERA energijos saugojimo technologijų vystymo veiksmų kelrodis, EASE-EERA, 2017;
EAR audito atsiliepimai, gauti iš energijos saugojimo sistemų operatorių.

68

Direktyvos projektas turi būti priimtas pirmąjį 2019 m. pusmetį ir ji bus pradėta taikyti
praėjus 20 dienų po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

69

Pavyzdžiui, jei nėra tokių paslaugų pasiūlos rinkoje arba jei saugojimas taikomas tik siekiant
užtikrinti efektyvų, patikimą ir saugų skirstymo sistemos veikimą.
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69 Kol nebus priimtos naujos taisyklės ir nebus patikslintos teisės į nuosavybę, nei
privačioms bendrovėms, nei reguliuojamiems tinklo operatoriams dėl teisinio
netikrumo nebus patrauklu investuoti į energijos saugyklas.

Elektros energijos derinimas su kitų rūšių energija

70 Elektros energija gali būti saugoma šilumos, vandenilio ar sintetinių gamtinių dujų

forma. Tokie tarpsektoriniai energijos deriniai gali padėti užtikrinti konkurencinį
lankstumą ES elektros energijos sistemoje ir pirmiau elektros energijos sektoriuje
pagamintą atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį perkelti į kitus sektorius bei padėti
sumažinti jų priklausomybę nuo iškastinio kuro 70. Tarpsektoriniams energetiniams
sprendimams ES teisės aktai nebuvo taikomi iki 2018 m. gruodžio mėn.

71 Dėl šio nepakankamo reglamentavimo sunkiau apibrėžti palankų verslo modelį kai
kuriems tokiems deriniams energijos saugojimo projektuose, padedančiuose siekti ES
energetikos ir klimato tikslų.

72 Du apklausoje dalyvavę suinteresuotieji subjektai nurodė pirmiau aptartus

dvigubus tinklo mokesčius, kaip kliūtį saugoti elektros energiją naudojant kitokią
energijos formą 71. Vienas jų pabrėžė, kad ekologiškas vandenilis nėra sertifikuotas, o
tai dar labiau mažina paskatas gaminti šias dujas. Ekologiško vandenilio sertifikavimo
klausimą ES pirmą kartą nagrinėjo naujoje Atsinaujinančiųjų išteklių energijos
direktyvos redakcijoje, kuri buvo priimta 2018 m. gruodžio mėn. Šia direktyva buvo
pradėtos taikyti ekologiškų dujų kilmės garantijos, kuriose galutiniam vartotojui
nurodoma, kad tam tikra energijos dalis arba kiekis buvo pagaminti iš atsinaujinančių
šaltinių. Kadangi kilmės garantijos gali būti parduodamos, dėl to gali padidėti
ekologiškų dujų ekonominė vertė.

73 Pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos naująją redakciją skirstymo

sistemos operatoriai taip pat privalo ne rečiau kaip kas ketverius metus įvertinti
centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo sistemų galimybes teikti tokias paslaugas,
kaip apkrovos atsakas ir perteklinės elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
saugojimas. Pagal pasiūlytą Bendrųjų elektros energijos vidaus rinkos taisyklių
70

EASE-EERA energijos saugojimo technologijų vystymo veiksmų kelrodis, EASE-EERA, 2017;
EAR audito atsiliepimai, gauti iš energijos saugojimo sistemų operatorių.

71

Šis klausimas taip pat aptartas „Novatoriškų didelio masto energijos saugojimo technologijų
ir elektros konvertavimo į dujas sąvokos po optimizavimo“ (Innovative large-scale energy
storage technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation), Store&Go, 2017.
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direktyvą 72 valstybės narės turėtų sudaryti palankesnes sąlygas naudoti saugias,
patikimas ir efektyvias nediskriminacines sistemas kitų energetikos tinklų, visų pirma
dujų ir šilumos, atžvilgiu. Šiomis naujomis nuostatomis siekiama sustiprinti elektros
energijos, šilumos ir dujų sektorių sąsajas.

Energijos saugojimas transporto sektoriuje
Nacionalinių politikų teisinis pagrindas

74 Šiuo metu ES yra apie 160 000 viešųjų įkrovimo punktų elektrinėms transporto
priemonėms 73. Komisija nurodo, kad iki 2025 m. galėtų būti reikalingi du milijonai
viešųjų įkrovimo punktų 74. ES atsižvelgė į elektrinių transporto priemonių įkrovimo
punktų trūkumą 2014 m. Direktyvoje dėl alternatyviojo kuro infrastruktūros 75.
Remdamosi šia direktyva, valstybės narės savo nacionalinių politikų teisiniame
pagrinde nustatė tikslus vystyti savo įkrovimo infrastruktūrą.

75 Komisija nurodo

, kad kai kuriais atvejais nacionalinių politikų teisinis pagrindas
yra neišsamus ir nesuderintas tarp valstybių narių ir kad valstybių narių nustatyti
nacionaliniai tikslai yra daug mažesni nei Komisijos iki 2020 m. numatytas lygis.
Komisija mano, kad iki 2020 m. valstybės narės gali nepasiekti netgi šių nacionalinių
tikslų. ES lygmeniu ir tam tikrose valstybėse narėse tai gali lemti nepakankamą
76

72

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus
rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija), Europos Sąjungos Taryba, 5076/19, 2019, 58
straipsnio d punktas.

73

Europos alternatyviojo kuro stebykla, 2019 m. vasario mėn.

74

Darant prielaidą, kad 2025 m. 7 % naujų transporto priemonių bus elektrinės. Pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių
ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos, poveikio
vertinimas, SWD(2017) 650 final, Europos Komisija, 2017 (šaltinis: Alternatyviojo kuro
naudojimo didinimas. Alternatyviojo kuro infrastruktūros diegimo veiksmų planas,
SWD(2017) 365 final, Europos Komisija, 2017).

75

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviojo
kuro infrastruktūros diegimo (OL L 307, 2014 10 28, p. 1).

76

Išsamus nacionalinių politikos sistemų vertinimas, Europos Komisija, SWD(2017) 365 final,
1 dalis.
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įkrovimo infrastruktūros aprėptį, o tai gali žmones sulaikyti nuo elektrinių transporto
priemonių pirkimo.

76 Direktyvoje reikalaujama, kad Komisija iki 2020 m. pateiktų ataskaitą apie jos

įgyvendinimą. Visų pirma ataskaitoje turėtų būti įvertintas jos poveikis ekonomikai ir
aplinkai. Jei tikslinga, Komisija tada gali pateikti pasiūlymą iš dalies ją pakeisti.
Techninių standartų suderinimas

77 ES viešuosiuose įkrovimo punktuose vienu metu jau naudojama daug įvairių tipų

jungčių. Konkrečiai, ES konkuruoja šie trys greitojo įkrovimo jungčių standartai 77:
o 2 CCS tipo (apie 7 000 įkrovimo punktų), kurie privalomi pagal direktyvą ir kuriuos
naudoja 18 automobilių markių;
o „CHAdeMO“ (apie 7 400 įkrovimo punktų), naudojami 13 automobilių markių; ir
o „Tesla“ superįkroviklis (maždaug 3 100 įkrovimo punktų), kurį gali naudoti tik
„Tesla“ automobiliai. „Tesla“ automobiliai gali naudoti kitus įkrovimo punktus su
adapteriu, tačiau kiti automobiliai „Tesla“ įkrovimo punktų naudoti negali.
Todėl elektrinių automobilių naudotojams šiuo metu gali reikėti vežiotis daugiau nei
vieną kabelį, kurių kiekvienas kainuoja šimtus eurų, kad galėtų naudoti daugumą, jei ne
visus, įkrovimo infrastruktūros punktų.

78 Direktyvoje dėl alternatyviojo kuro infrastruktūros taip pat pateiktos jungčių tipo,

kuris turi būti naudojamas įkrovimui, techninės specifikacijos. Siekiama, kad visi
įkrovimo punktai būtų suderinami su visomis elektrinėmis transporto priemonėmis.
2017 m. lapkričio mėn. visuose naujuose arba atnaujintuose įkrovimo punktuose turi
būti įdiegta bent po vieną konkrečius tarptautinius standartus atitinkančią jungtį: „2
tipo“ lėtam įkrovimui ir „CCS 2 tipo“ greitam įkrovimui. Direktyvoje nenustatytas
konkretus terminas, per kurį turi būti pakeistos esamos jungtys įkrovimo punktuose, jei
jie neatnaujinami.

Elektros tinklo ir transporto priemonių jungtys

79 Norint, kad transporto ir elektros energijos tiekimo sektoriai sėkmingai taptų
anglies dioksido atžvilgiu neutraliais, elektrinės transporto priemonės turėtų būti

77

JTC, 2019 m. vasario mėn.
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efektyviai integruotos į elektros tinklą 78. Elektrinių transporto priemonių naudotojai
reikalauja greito įkrovimo laiko, o tai gali turėti įtakos elektros tinklo stabilumui.
Prijungtos elektrinių transporto priemonių baterijos taip pat galėtų išnaudoti kainų
svyravimus, kad būtų galima sumažinti įkrovimo sąnaudas ir teikti lankstumo
paslaugas 79 tiekiant elektros energiją tinklui. Dideliu mastu tai galėtų reikšmingai
prisidėti prie elektros tinklo lankstumo.

80 Pagal elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių direktyvą

, kuri turi būti
priimta 2019 m., valstybės narės privalo parengti teisės aktus, palengvinančius
įkrovimo punktų prijungimą prie skirstomųjų tinklų. Ja sudaromos sąlygos elektros
tinklų operatorių ir įkrovimo punktų operatorių bendradarbiavimui ir reikalaujama, kad
valstybės narės pašalintų administracines kliūtis, trukdančias diegti elektrinių
transporto priemonių įkrovimo infrastruktūrą.

81 2006 m. Baterijų direktyvoje

80

reikalaujama, kad baterijų gamintojai finansuotų
baterijų atliekų surinkimo ir perdirbimo grynąsias sąnaudas. Praktiškai tai reiškia, kad
gamintojai privalo sumokėti perdirbimo mokestį nacionalinėms atliekų surinkimo
schemoms už baterijas, kurias jie pateikia į rinką. Panaudotos elektrinių transporto
priemonių baterijos gali būti naudojamos pakartotinai, jas sujungiant į didesnius
baterijų vienetus, skirtus elektros tinklo valdymo operacijoms. Tačiau baterijų
direktyvoje panaudotos baterijos klasifikuojamos kaip atliekos. Tiek pradiniai baterijų
gamintojai, tiek bendrovės, kurios iš naujo surenka panaudotas baterijas, gali turėti
sumokėti perdirbimo mokesčius, nepriklausomai nuo to, ar baterijos pakartotinai
naudojamos kitame kontekste. Komisija jau ėmėsi veiksmų, kad nustatytų galimas
81

78

Transporto priemonių integravimas į elektros tinklą. Plataus masto galimybių ir iškilusių
klausimų apžvalga (Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues),
University of California Berkeley National Laboratory, 2017 m. birželio mėn.; Elektrinių
transporto priemonių integravimas į išmanųjį elektros tinklą. Transporto priemonių
integravimo į elektros tinklą technologijų ir optimizavimo metodų apžvalga (Integration of
electric vehicles in smart grid: A review on vehicle to grid technologies and optimization
techniques), Kang Miao Tan Vigna, K. Ramachandaramurthy, Jia Ying Yong, Iš
atsinaujinančių ir tvarių išteklių gaminamos energijos apžvalgos (Renewable and
Sustainable Energy reviews), 53 tomas, 2016 m. sausio mėn.

79

Kaip antai elektros energijos grąžinimas į elektros tinklą esant didelei paklausai ir jos
išsaugojimas esant mažai paklausai.

80

Bendrosios elektros energijos vidaus rinkos taisyklės (nauja redakcija), Europos Komisija,
Europos Sąjungos Taryba, 5076/19, 2019.

81

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir
akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo.
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tokiam perdirbimui kylančias reglamentavimo kliūtis, siekdama iš dalies pakeisti teisės
aktus. Pirmąjį 2019 m. ketvirtį Komisija planuoja paskelbti ES baterijų direktyvos
vertinimą.
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Baigiamosios pastabos
82 Energijos saugojimas yra būtinas siekiant pereiti prie mažaanglės,

atsinaujinančiaisiais ištekliais pagrįstos energetikos sistemos ir įvykdyti ES klimato ir
energetikos tikslus. Šiame apžvalginiame pranešime mes atkreipėme dėmesį į septynis
pagrindinius iššūkius teikiant ES paramą energijos saugojimo technologijų vystymui ir
diegimui. Komisija pradėjo spręsti kai kuriuos šių iššūkių pasitelkdama, pavyzdžiui,
teisės aktų rinkinį „Švari energija visiems europiečiams“ ir Europos baterijų aljansą.

1. Užtikrinti nuoseklią ES strategiją
o

Europos Sąjungoje ličio jonų baterijų gamybos pajėgumai plėtojami vėliau nei
kituose pirmaujančiuose pasaulio regionuose, todėl įgyti konkurencinį pranašumą
gali būti sunku.

2. Padidinti suinteresuotųjų subjektų paramą
o

Kai kurie suinteresuotieji subjektai tebėra susirūpinę dėl ES strateginės
programos, ypač dėl technologijų pasirinkimo.

3. Sumažinti ES mokslinių tyrimų finansavimo sudėtingumą
o

Pasiremti programos „Horizontas 2020“ paprastinimo priemonėmis naujoje
bendrojoje programoje.

4. Veiksmingiau remti energijos saugojimo technologijų mokslinius tyrimus ir
inovacijas, reikės:
o

rasti būdų, kaip padidinti susijusių mokslinių tyrimų projektų sėkmingumo lygį.

5. Diegti energijos saugojimo technologijas
o

Imtis priemonių dėl rizikos, kad mechanizmai, skirti naujoviškų energijos
saugojimo sprendinių diegimui ir įvedimui į rinką remti, praktiškai vis dar yra
nepakankami.

6. Pašalinti kliūtis, su kuriomis susiduria investuotojai
o

Privataus sektoriaus investicijų į energijos saugyklas skatinimo sėkmingumas
priklausys nuo to, ar bus visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti svarbūs naujų ES
elektros energijos teisės aktų aspektai.

7. Kurti alternatyviojo kuro infrastruktūrą
o

Siekiant paremti perėjimą prie mažaanglės energetikos sistemos, būtina priimti
nacionalinių politikų teisinį pagrindą, skirtą pakankamai, prieinamai įkrovimo
infrastruktūrai išvystyti.
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I priedas
ES paramos energijos saugojimui pagrindinių riboženklių apžvalga
Stacionarusis saugojimas

Judrusis saugojimas

Moksliniai tyrimai ir inovacija
energijos saugojimo srityje
Strateginis energetikos technologijų
planas
Europos infrastruktūros tinklų
priemonė

2007

Mokslinių tyrimų programa 7BP
Pažangi energetika Europai

2008

Direktyva dėl skatinimo naudoti
netaršias ir efektyviai energiją
vartojančias kelių transporto priemones

2009

2013

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva
Reglamentai, kuriuose nustatyti
automobilių ir furgonų CO2
išmetimo sumažinimo tikslai

2014

Mokslinių tyrimų programa
„Horizontas 2020“

Direktyva dėl alternatyviųjų degalų
infrastruktūros diegimo
Siekis parengti integruotą strateginį
energetikos technologijų planą.
Europos energetikos sistemų
transformavimo greitinimas

2015

2016

Švarios energijos visiems
europiečiams dokumentų rinkinys

Mažataršio judrumo strategija

Europa kelyje
(pirmas judrumo dokumentų rinkinys)

2017

Energijos saugojimas – elektros
vaidmuo

Švaraus judrumo dokumentų rinkinys
(antras ES judrumo dokumentų rinkinys)

Europos baterijų aljansas

2018

Direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja
redakcija)
Judrumas ateityje
(trečias ES judrumo dokumentų
rinkinys)

Šaltinis: EAR.

Švarios energetikos inovacijos
spartinimas
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II priedas
Pagrindinių energijos saugojimo technologijų apžvalga
Paraiškos – Sutartiniai ženklai
Paramos elektros
tinklams paslaugos

Kasdieninis
saugojimas

Keliai

Namų ūkiai

Sezoninis saugojimas

Aviacija / Laivyba

Technologija

Aprašymas

Hidroakumuliacija

Kiekvienas hidroakumuliacinis įrenginys turi du
rezervuarus skirtinguose aukščiuose. Vanduo
perduodamas tarp jų energijai saugoti ir išleisti.
Iškrovimo režime vanduo iš viršutinio rezervuaro
nutekinamas per turbinas, gamindamas elektros energiją.
Įkrovimo režime tos pačios turbinos siurbia vandenį į
viršų. 85 % pasaulio elektros energijos saugojimo
pajėgumų yra hidroakumuliaciniai. Europoje vis dar yra
vietovių, turinčių tam tinkamas geografines sąlygas.
Hidroakumuliacinės elektrinės yra suprojektuotos didelio
masto elektros tinklų energijai saugoti, nes jų energijos
saugojimo galia gali būti nuo 100 MW (mažos apimties
įrenginiai) iki 3 000 MW. Europoje vidutinis jėgainės
pajėgumas yra apie 300 MW. Taigi, naujų elektrinių
įrengimo sąnaudos gali sudaryti apie 1 milijardą eurų.

Švino-rūgšties
baterijos

Švino-rūgšties baterijos (akumuliatoriai) yra dažniausiai
naudojamas įkraunamosios baterijos modelis ir buvo
plačiai naudotos įprastinėse, degimo varikliais varomose
transporto priemonėse, nors jos ir nėra plačiai
naudojamos elektrinėms transporto priemonėms varyti.
Jos yra pigesnės nei ličio jonų baterijos. Jų pagrindiniai
trūkumai yra mažas efektyvumas ir trumpesnis veikimo
laikas nei kitų baterijų. Europos Sąjungoje yra
perdirbama 99 % švino-rūgšties automobilių baterijų.
Šiuo metu yra kuriami nauji švino-rūgšties akumuliatorių
tipai.

Taikymo
būdai
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Ličio jonų baterijos

Ličio jonų baterijos yra įprasčiausias elektra varomų
transporto priemonių energijos šaltinis. Jos turi vis
didesnį energijos ir galios tankį. Yra daug skirtingų jų
variantų su įvairiais elektrodais ir elektrolitais. Iš kai kurių
medžiagų gaminami elektrodai reikalauja brangių arba
ribotų gamtinių išteklių, kaip antai kobalto. Ličio jonų
baterijos šiuo metu yra brangesnės už švino-rūgšties
baterijas, tačiau sąnaudos sparčiai mažėja.

Oksidacijosredukcijos srauto
baterijos

Oksidacijos-redukcijos srauto baterijos turi dvi elektrolito
talpyklas: vieną įkrautą teigiamai ir vieną neigiamai,
atskirtas elektrodais ir plėvele. Dėl skirtingų cheminės
oksidacijos lygių talpyklose per plėvelę sužadinamas jonų
srautas ir gaminama elektra. Šio tipo baterija
suprojektuota didelio masto elektros tinklo energijai
saugoti. Didelį energijos kiekį ji gali kaupti efektyviau nei
daugelis kitų technologijų. Siekiant padidinti baterijos
talpą, įrenginiuose galima padidinti pigaus elektrolito
kiekį. Srautinių baterijų veikimo laikotarpis yra ilgesnis
nei daugelio kitų baterijų modelių, tačiau jų energijos
tankis yra mažesnis.

Natrio-sieros
baterijos

Natrio-sieros baterijos buvo 20 metų instaliuojamos
tinklo paslaugoms teikti. Dauguma įrenginių yra 1–
10 MW galios. Jie veikia 300–350⁰C temperatūros
sąlygomis, todėl nėra tinkami naudoti namų ūkiuose.

Superkondensatorius

Superkondensatorių sudaro du laidžios medžiagos
sluoksniai, tarp kurių yra įterptas izoliacinis sluoksnis.
Elektros energija kaupiama sukuriant elektros krūvį tarp
laidžiųjų sluoksnių.
Superkondensatoriai yra viena trumpalaikio energijos
saugojimo formų, kai labai greitai sukaupiamas ir
išleidžiamas didelis elektros energijos kiekis. Jiems
reikalinga minimali priežiūra. Jie naudojami tinklo
paslaugoms teikti ir kaip automobilių stabdžių ir
greitinimo sistemų dalis.
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Smagračiai

Elektrinis variklis suka rotorių labai dideliu greičiu, iki
maždaug 100 000 apsisukimų per minutę. Energija
gaunama sulėtinant rotorių. Smagračiai geriausiai tinka
trumpalaikiam didelės energijos saugojimui ir yra idealiai
tinkami elektros tinklo paslaugoms, kurioms reikia labai
nedidelio atsako laiko. Jie taip pat naudojami transporto
sektoriuje, kad būtų galima sukurti trumpus elektros
energijos pliūpsnius.
Jie negali būti naudojami vidutinės trukmės ar ilgalaikiam
saugojimui, nes praranda 15 % saugomos energijos po
valandos.

Kuro elementas /
elektrolizeris

Kuro elementai konvertuoja vandenilį į elektros energiją
jam reaguojant su deguonimi iš oro. Jie taip pat gali veikti
kaip elektrolizeriai, kurie naudodami elektrą skaido
vandenį. Tai pagrindinė technologija, naudojama
sistemoje „elektra į dujas“: Vandenilis gali būti daugelį
mėnesių saugomas, įleidžiamas į dujų tinklą arba
konvertuojamas į gamtines dujas.
Tai energijos konversijos, o ne saugojimo technologija,
tačiau ji sudaro galimybę elektros energiją saugoti dujų
būsenoje.

Suspaustas oras

Suspausto oro energijos saugojimo procese naudojamos
požeminės ertmės. Įkrovos režime oras yra suslegiamas ir
gali būti kelis mėnesius laikomas po žeme. Atgaminant
elektros energiją, oras įleidžiamas į turbiną ir išplečiamas.
Mažo efektyvumo modeliai yra instaliuojami nuo 1970ųjų dešimtmečio. Kuriami didelio efektyvumo modeliai,
kurie taip pat galėtų kaupti suspaudžiant išskiriamą
šilumą.

Skystasis oras

Skystojo oro energijos saugojimo procese elektros
energijai saugoti naudojamas aušinimo procesas. Oras
aušinamas tol, kol suskystėja, tada skystasis oras
laikomas izoliuotoje talpykloje. Siekiant apgręžti procesą
ir pagaminti elektros energiją, šis oras išplečiamas ir varo
turbiną.
Skystojo oro energijos saugojimas yra pigi saugojimo
forma, nes šios jėgainės yra įrengiamos naudojant
standartinius pramoninius komponentus. Yra tik kelios
tokios visiškai funkcionalios jėgainės. Svarbiausias
skystojo oro saugojimo trūkumas yra mažas jo
efektyvumas – mažiau nei 50 %, palyginti su 75–90 %
baterijų atveju.
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Šilumos saugojimas

Buitiniai elektriniai karšto vandens šildytuvai gali būti
naudojami kaip viena saugojimo įtaisų formų: šiluma gali
būti išsaugoma izoliuotoje vandens talpykloje, suteikiant
galimybę namų ūkiams kelias valandas išlaikyti energiją.
Taip pat galimas šaltas saugojimas, naudojant atšaldytą
vandenį arba ledą. Kaip galimą alternatyvą taikant kietojo
kūno šilumos saugojimą, pigia elektra yra kaitinami plytų
pripildyti kaitintuvai. Prireikus šiluma panaudojama
vėliau. Požeminio saugojimo atveju naudojamas prie
gręžinio prijungtas šilumos siurblys, kuris leidžia dideliu
mastu išsaugoti šilumą po žeme pagal sezoną.

Energijos saugojimas
naudojant išlydytą
druską

Taikant šią šilumos saugojimo formą, elektros energija
arba saulės energija yra naudojamos talpyklai su išlydyta
druska įkaitinti. Ši laikmena tampa pakankamai karšta,
kad išsiskirtų garas ir naudojant garo turbinas iš
saugomos šilumos būtų galima gaminti elektros energiją.
Kai naudojama koncentruota saulės energija, tai yra
saulės elektros energijos kasdieninio saugojimo metodas.
Šiuo metu išlydyta druska paremtas saugojimas sudaro
75 % pasaulinio šilumos saugojimo pajėgumų.

Nuotraukų šaltinis, paeiliui: ENGIE/Electric Mountain; ECA; ECA, VoltStorage GmBH; NGK Insulators, LTD; Maxwell Technologies;
ECA; Laurent Chamussy, 2010. Europos Sąjunga; RWE; Highview Power; Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado Solar.
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Žodynėlis
„Horizontas 2020“: 2014–2020 m. ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa.
Atsinaujinančiųjų išteklių energija: iš atsinaujinančiųjų išteklių, kurie natūraliai
atsinaujina per žmogaus gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, saulės šviesos, vėjo, biomasės ir
geoterminės energijos, sukaupiama energija.
Baterija: baterija yra įrenginys, kuris saugo elektros energiją cheminės energijos forma
ir konvertuoja šią energiją į elektrą. Baterija paprastai sudaryta iš trijų dalių: dviejų
elektrodų ir tarp jų esančio elektrolito. Kai pakrauta baterija sujungiama su grandine,
per elektrolitą tarp elektrodų juda krūvį turinčių jonų srautas. Toks krūvių perdavimas
grandinėje pagamina elektros energiją. Baterijų sistemos yra sudarytos iš baterijų
paketų. Baterijų paketai sudaryti iš baterijų elementų. Elementus sudaro elektrolitas ir
elektrodai, kuriuose saugoma cheminė energija.
Demonstravimas: patvirtinimo veikla, kuria įrodoma, kad technologija yra techniškai ir
/ arba ekonomiškai perspektyvi. Produktai gali būti demonstruojami laboratorijose
arba realiomis sąlygomis, esant analogiškam arba panašiam veikimo mastui.
Diegimas: veiksmai, kuriais siekiama įvesti naują technologiją arba paslaugą į rinką.
Energijos saugojimas: tam tikro energijos kiekio naudojimo atidėjimas nuo jos
pagaminimo momento iki vėlesnio laiko, kai ji bus vartojama, kaip galutinė energija
arba konvertuojant į kitą energijos nešiklį.
Kintami energijos šaltiniai: kintamais vadinami energijos šaltiniai, kurie energijos
negamina nuolatos ir kurie negali būti tiesiogiai valdomi. Pavyzdžiui, vėjo turbinos
negamina energijos, kai nėra vėjo. Saulės baterijų plokštės negamina energijos naktį.
Kuro elementas: įrenginys, gaminantis elektrą vykstant vandenilio elektrocheminei
reakcijai su deguonimi.
Perdavimo sistemos operatoriai (PSO): perdavimo sistemos operatoriai yra subjektai,
atsakingi už elektros energijos perdavimą nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu. Jie veikia
nepriklausomai nuo kitų elektros energijos rinkos dalyvių, kaip antai energijos
gamintojų.
Skirstymo sistemos operatorius (SSO): skirstymo sistemų operatoriai yra veikiantys
energijos paskirstymo tinklų valdytojai (ir kartais savininkai). Jie veiklą vykdo
reguliuojamoje rinkoje.
Šiltnamio efekto dujos: dujos, veikiančios kaip Žemės atmosferą dengianti antklodė,
sulaikanti šilumą ir šildanti Žemės paviršių dėl vadinamojo „šiltnamio efekto“.
Pagrindinės šiltnamio efekto dujos yra: anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto
suboksidas (N2O) ir fluorintos dujos (HFC, PFC, SF6 ir NF3).
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Santrumpos
APAC: Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas. Į jį įtrauktos 53 šalys iš Rytų Azijos, Pietų
Azijos, Pietryčių Azijos, Šiaurės Azijos ir Okeanijos.
EIB: Europos investicijų bankas.
EIT: Europos inovacijos ir technologijos institutas.
JTC: Jungtinis tyrimų centras.
Li jonų baterija: ličio jonų baterija.
MVĮ: mažos ir vidutinės įmonės.
SET planas: strateginis energetikos technologijų planas.
ŽIB: žinių ir inovacijos bendrija.
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Audito Rūmų audito grupė
Šį apžvalginį pranešimą priėmė Europos Audito Rūmų nario Nikolaos Milionis
vadovaujama I audito kolegija „Tvarus gamtos išteklių naudojimas“. Užduočiai
vadovavo EAR narys Phil Wynn Owen, jam talkino kabineto vadovas Gareth Roberts ir
kabineto atašė Olivier Prigent; pagrindinis vadybininkas Richard Hardy; užduoties
vadovas Krzysztof Zalega; užduoties vadovo pavaduotojas Lorenzo Pirelli; auditoriai
Ingrid Ciabatti, Gyula Szegedi, Zeinab Drabu, Catherine Hayes ir Alessandro Canalis.
Lingvistinę pagalbą teikė Richard Moore.

Iš kairės į dešinę: Ingrid Ciabatti, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo Pirelli,
Krzysztof Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabu, Richard Moore, Richard Hardy,
Gareth Roberts, Gyula Szegedi ir Catherine Hayes.

Siekdama sumažinti šiltnamio efekto dujų išmetimą, ES
turi pereiti nuo dabartinės iškastiniu kuru grindžiamos
energetikos sistemos prie mažaanglės, daugiausia
atsinaujinančiaisiais ištekliais grindžiamos energetikos
sistemos. Siekiant palengvinti šią energetikos pertvarką,
turi būti išplėsti tiek elektros tinklo, tiek transporto
sektoriaus energijos saugojimo pajėgumai. Šiame
apžvalginiame pranešime apibendrinami pagrindiniai
iššūkiai, susiję su energijos saugojimo vystymu Europos
Sąjungoje.
Atlikdami savo analizę, mes rėmėmės dokumentų
peržiūromis, vizitais į energijos saugojimo mokslinių
tyrimų projektus, interviu su Komisija ir suinteresuotaisiais
subjektais energijos saugojimo srityje, savo ankstesniais
auditais ir apžvalginiais pranešimais bei konsultacijomis su
ekspertu dėl energijos saugojimo technologijų ir rinkų.
Mūsų nustatyti iššūkiai yra trejopi: i) energijos saugojimo
strategijos parengimas; ii) veiksmingas mokslinių tyrimų
ir inovacijų taikymas; ir iii) palankaus teisėkūros pagrindo
sukūrimas.
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