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Sinteză
I În prezentul document de informare, care nu este un raport de audit, Curtea

evidențiază provocări specifice cu care se confruntă UE în încercarea de a se asigura că
sprijinul pe care îl acordă pentru stocarea energiei contribuie în mod eficace la
realizarea obiectivelor energetice și climatice ale UE.

II Pentru a atenua schimbările climatice, UE și-a stabilit ținte și obiective de reducere

a emisiilor sale de gaze cu efect de seră. Energia și schimbările climatice sunt strâns
legate: producția de energie și utilizarea acesteia generează 79 % din emisiile de gaze
cu efect de seră din UE, cea mai mare parte a emisiilor provenind din furnizarea de
energie și din transporturi. Contracararea acestei amenințări reprezentate de
schimbările climatice impune o evoluție fundamentală de la sistemul energetic actual,
bazat pe combustibili fosili, la un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, bazat în
principal pe surse regenerabile de energie, cu alte cuvinte, o „tranziție energetică”.

III Tehnologiile de stocare a energiei oferă un răspuns flexibil la dezechilibrele

cauzate de o pondere crescută în rețeaua electrică a surselor regenerabile de energie
variabile, cum ar fi energia solară și cea eoliană. Carburanții produși din surse
regenerabile, cum ar fi energia electrică sau hidrogenul, pot contribui la reducerea
emisiilor cauzate de transporturi. Tehnologiile îmbunătățite de stocare a energiei pot
sprijini extinderea parcului de vehicule care utilizează astfel de carburanți.

IV Numeroase tehnologii de stocare a energiei sunt disponibile sau în curs de

dezvoltare, cum ar fi acumularea de hidroenergie prin pompare, diferitele tipuri de
baterii, stocarea hidrogenului, stocarea aerului comprimat, sistemele de stocare
termică și diferitele tipuri de stocare a gazului. Cadrul de politică al UE pentru stocarea
energiei se bazează pe inițiative strategice, cum este Alianța europeană pentru baterii,
pe sprijinul pentru cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor de stocare a energiei
și pe legislația privind piețele de energie electrică și transporturile cu emisii reduse de
carbon. Având în vedere rolul fundamental al stocării energiei în realizarea unui sistem
energetic cu emisii reduse de carbon, bazat în principal pe surse regenerabile de
energie, acest document de informare prezintă principalele provocări legate de
dezvoltarea și de implementarea tehnologiilor de stocare a energiei în UE.
Elaborarea unei strategii pentru stocarea energiei

V UE a adoptat măsuri în vederea elaborării unui cadru strategic pentru stocarea
energiei, cu scopul de a accelera transformarea sistemului energetic al UE și de

4
a introduce pe piață noi tehnologii promițătoare cu emisii reduse de carbon. Cu toate
acestea, există riscul ca măsurile adoptate până în prezent să nu fie suficiente pentru
realizarea obiectivelor strategice ale UE în materie de energie curată.

VI Planul strategic european pentru tehnologiile energetice (Planul SET) privind

cercetarea în domeniul dezvoltării de tehnologii inovatoare în materie de baterii
urmărește să construiască un consens cu privire la acțiunile necesare. Alianța
europeană pentru baterii se concentrează într-o mare măsură mai degrabă pe
tehnologii existente decât pe tehnologii revoluționare și riscă să nu își atingă
obiectivele ambițioase. UE se află în urma concurenților săi în ceea ce privește
capacitatea de producție a celulelor de baterii. Există riscul ca actualul cadru strategic
al UE să nu facă față provocărilor tranziției energetice.
Utilizarea în mod eficace a cercetării și a inovării

VII Comisia recunoaște importanța eficacității cercetării și a inovării în accelerarea

transformării sistemului energetic al UE și în introducerea pe piață a unor noi
tehnologii promițătoare, cu emisii reduse de carbon. Între 2014 și octombrie 2018,
Orizont 2020, principalul program pentru cercetare al Comisiei, a alocat 1,34 miliarde
de euro pentru proiecte privind stocarea energiei în rețeaua electrică sau mobilitatea
cu emisii reduse de carbon. Comisia a luat măsuri în vederea simplificării programului
Orizont 2020, dar complexitatea finanțării acordate de UE în domeniul cercetării se
poate reduce și mai mult și poate fi sporită participarea întreprinderilor inovatoare. De
asemenea, există riscul ca UE să nu sprijine suficient introducerea pe piață a unor
soluții inovatoare de stocare a energiei.
Instituirea unui cadru legislativ favorabil

VIII Până în 2019, investitorii în soluții de stocare a energiei în rețeaua electrică s-au
confruntat cu obstacole. Legislația recentă a UE ar trebui să contribuie la depășirea
acestor obstacole. Comisia a reglementat majoritatea aspectelor în Directiva privind
normele comune pentru piața internă a energiei electrice și în Regulamentul privind
piața internă a energiei electrice, care urmează să fie adoptat la începutul anului 2019.
În ceea ce privește mobilitatea electrică, implementarea tardivă și neuniformă
a infrastructurii de încărcare ar putea întârzia adoptarea pe scară largă a vehiculelor
electrice.

5

IX În prezentul document de informare, Curtea a identificat șapte provocări
principale în ceea ce privește sprijinul acordat de UE pentru dezvoltarea și
implementarea tehnologiilor de stocare a energiei:
1.

asigurarea unei strategii coerente a UE;

2.

creșterea sprijinului acordat de părțile interesate;

3.

reducerea complexității finanțării acordate de UE pentru cercetare;

4.

sprijinirea cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor de stocare a energiei;

5.

implementarea tehnologiilor de stocare a energiei;

6.

eliminarea obstacolelor cu care se confruntă investitorii;

7.

dezvoltarea infrastructurilor pentru producția de combustibili alternativi.
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Introducere
De ce este importantă stocarea energiei?

01 În 2015, 195 de state responsabile pentru 99,75 % din emisiile globale de gaze cu

efect de seră au semnat Acordul de la Paris. Acestea s-au angajat să mențină creșterea
temperaturii medii globale în acest secol „cu mult sub” 2°C peste nivelurile
preindustriale, urmărind să limiteze această creștere la 1,5°C 1. UE și-a stabilit ținte și
obiective de reducere a emisiilor sale de gaze cu efect de seră (a se vedea figura 1).

Figura 1 – Tendințe și ținte în materie de emisii de gaze cu efect de seră
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Sursa: Trends and projections in Europe 2018 (Tendințe și previziuni în Europa în 2018), Agenția
Europeană de Mediu (AEM), 2018.

02 Energia și schimbările climatice sunt strâns legate: contracararea amenințării

reprezentate de schimbările climatice impune o renunțare radicală la sistemul
energetic actual dependent de combustibili fosili. Producția de energie și utilizarea
acesteia generează 79 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, cea mai mare
parte a emisiilor provenind din furnizarea de energie și din transporturi. Pentru
a atinge țintele și obiectivele în materie de emisii de gaze cu efect de seră, aceste

1

Acordul de la Paris, Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice
(CCONUSC), 2015 (articolele 2 și 4).
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sectoare trebuie să utilizeze într-o măsură tot mai mare energiile regenerabile și noile
tehnologii.

03 Timp de cel puțin două decenii, UE a utilizat o serie de instrumente pentru

a dezvolta energii cu emisii reduse de carbon. De exemplu, începând din 2005, prin
intermediul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), UE
a stabilit un plafon pentru emisiile totale generate de anumite sectoare furnizoare de
energie, de unele industrii energointensive și, începând din 2012, de traficul aerian din
interiorul Spațiului Economic European (SEE) 2, și a creat o piață pentru cotele de
emisii. Scopul acestui demers era, printre altele, încurajarea sectorului energetic să
utilizeze mai multă energie cu emisii reduse de carbon.

04 În ceea ce privește sectoarele care nu sunt acoperite de EU ETS, cum este

sectorul transporturilor, Parlamentul European și Consiliul au stabilit, începând
din 2009, în conformitate cu principiul „partajării eforturilor”, ținte obligatorii la nivel
național privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

05 Pentru a sprijini tranziția către un sector al aprovizionării cu energie cu emisii

reduse de carbon, UE a stabilit, de asemenea, ținte privind ponderea energiei din surse
regenerabile în consumul final de energie, și anume 20 % până în 2020 3 și 32 % până
în 2030 4. Aceasta include energia din surse regenerabile utilizată pentru producerea de
energie electrică, pentru încălzire și răcire, precum și pentru transporturi. Directiva UE
din 2009 privind energia din surse regenerabile impune de asemenea statelor membre
să dezvolte instalații de stocare pentru a stabiliza sistemul electroenergetic pe măsură
ce acesta primește mai multă energie din surse regenerabile.

2

Din SEE fac parte toate statele membre ale UE, precum și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

3

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

4

Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (JO L 328,
21.12.2018, p. 82).
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06 Între 2004 și 2017, ponderea consumului final brut de energie electrică din surse

regenerabile a crescut în UE de la 14 % la 31 % 5. Această pondere era de 72 % în
Austria, dar sub 15 % în șapte state membre 6. Peste două treimi din energia electrică
din surse regenerabile a UE provine din energie hidroelectrică (35 %) și eoliană (34 %) 7.

07 Având în vedere că producția suplimentară de energie electrică din surse

regenerabile ar putea proveni din surse variabile de energie solară și eoliană, acest
obiectiv ar trebui să genereze o cerere suplimentară pentru stocarea de energie.

08 UE a stabilit ținte specifice privind ponderea energiei din surse regenerabile

utilizate în transporturi: 10 % până în 20203 și 14 % până în 20304. În ceea ce privește
transporturile, noile surse regenerabile de energie vor aduce, de asemenea, noi
provocări legate de stocarea energiei. Prin urmare, va fi necesar să se stocheze mai
multă energie, atât în rețeaua electrică, cât și pentru transporturi 8.

09 Aproximativ trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră generate de sectorul
transporturilor din UE provin din transportul rutier, în special de la autoturisme (a se
vedea figura 2). După o scădere între 2007 și 2013, emisiile din sectorul transporturilor
au crescut între 2014 și 2016 (a se vedea figura 3).

5

Share of electricity from renewable sources in gross electricity consumption 2004-2017
(Ponderea energiei electrice din surse regenerabile în consumul brut de energie electrică –
2004-2017), SHARES, Eurostat, februarie 2019.

6

Republica Cehă, Cipru, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Malta și Polonia (Sursa: Eurostat).

7

SHARES 2017 Summary Results (Sinteza rezultatelor SHARES 2017), Eurostat,
februarie 2019. Curtea intenționează să publice anul acesta un raport special privind
producția de energie electrică din energie eoliană și din energie solară.

8

Analiza panoramică referitoare la acțiunile UE în domeniul energiei și al schimbărilor
climatice, Curtea de Conturi Europeană, 2017, punctul 214.
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Figura 2 – Emisiile de gaze cu efect de seră din UE generate de sectorul
transporturilor în 2016
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Sursa: Agenția Europeană de Mediu, EEA greenhouse gas – data viewer, 2018; analiza Curții de Conturi
Europene.

Figura 3 – Evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, în funcție de
sector, în perioada 1990-2016
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Sursa: Agenția Europeană de Mediu, EEA greenhouse gas – data viewer, 2018; analiza Curții de Conturi
Europene.
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Tehnologii de stocare a energiei

10 În figura 4 este prezentată o imagine de ansamblu a principalelor tehnologii de

stocare a energiei pentru aplicațiile în rețea și pentru cele din sectorul transporturilor.

Figura 4 – Prezentare generală a principalelor tehnologii de stocare
a energiei și a utilizărilor acestora 9
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din documentul intitulat Electrical energy
storage for mitigating climate change, Imperial College London.

În rețeaua electrică

11 Transformarea sistemului energetic prezintă provocări semnificative pentru

integrarea surselor regenerabile de energie variabile în sistemul electroenergetic și
pentru echilibrarea cererii și a ofertei. Ar trebui utilizate trei metode principale:

o

9

în primul rând, interconexiunile rețelelor sporesc probabilitatea ca
aprovizionarea din cadrul rețelei să satisfacă cererea. În cadrul auditului său din
2015, Curtea a constatat însă că, în general, infrastructura energetică a UE, în

A se vedea anexa II pentru o descriere a acestor tehnologii.
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interiorul statelor membre și între acestea, nu este concepută încă pentru piețe
complet integrate 10;
o

în al doilea rând, gestionarea cererii: fabricile își pot adapta producția și, prin
urmare, consumul de energie, în funcție de perioadele în care energia electrică
este mai abundentă și mai ieftină. În mod similar, în unele gospodării,
rezervoarele de apă caldă pot fi pornite și oprite de la distanță de către furnizorul
de energie electrică pentru a gestiona repartizarea cererii în timp. De obicei însă,
consumul poate fi amânat doar pentru câteva ore, nu și pentru mai multe zile.
Gestionarea cererii în sectorul rezidențial și în cel al serviciilor se confruntă, de
asemenea, cu obstacole de reglementare și de organizare a pieței 11;

o

în al treilea rând, stocarea energiei electrice în vederea utilizării ulterioare.
Soluțiile de stocare pot oferi, de asemenea, servicii suplimentare de sprijinire
a rețelei 12. Potrivit estimărilor Comisiei, pentru a-și atinge obiectivele climatice
pentru anul 2050, ar putea fi necesar ca UE să își majoreze de până la șase ori
capacitatea de stocare a energiei 13.

12 Pentru rețeaua electrică din UE, acumularea de hidroenergie prin pompare este

cea mai frecventă tehnologie de stocare a energiei electrice, reprezentând 88 % din
capacitatea de stocare instalată 14. Acesta este utilizată atât pentru stocarea zilnică, cât
și pentru stocarea sezonieră. Constrângerile de natură geologică, durabilitatea
10

Raportul special nr. 16/2015, intitulat Sunt necesare eforturi suplimentare pentru
îmbunătățirea securității aprovizionării cu energie, prin dezvoltarea pieței interne
a energiei, Curtea de Conturi Europeană, 2015. Acest lucru a fost confirmat și în Al doilea
raport privind starea uniunii energetice al Comisiei, COM(2017) 53 final, 2017.

11

The potential of electricity demand response (Potențialul răspunsului la cererea de energie
electrică), Parlamentul European, 2017.

12

De exemplu, neconcordanța între producția și cererea de energie electrică poate cauza
variații ale frecvenței; unele tehnologii de stocare pot aduce frecvența înapoi la valoarea
corectă. Acest fenomen este denumit „răspuns în frecvență”.

13

O planetă curată pentru toți, Comisia Europeană, COM(2018) 773 final, 28.11.2018, p. 7.
Comisia a elaborat scenarii pentru tranziția către o economie cu zero emisii nete de gaze cu
efect de seră. Estimarea Comisiei privind necesitățile de stocare se bazează pe scenarii care
se concentrează pe electrificarea intensă în sectoarele de utilizare finală.

14

Sursa: Pumped Hydro Storage, Asociația europeană pentru stocarea energiei; Energy
Storage:Which Market Designs and Regulatory Incentives Are Needed? (Stocarea energiei:
care sunt modelele de piață și stimulentele de reglementare necesare?), Departamentul
tematic A: Politici economice și științifice, Parlamentul European, 2015.

12
mediului și acceptarea de către opinia publică constituie provocări pentru construirea
de noi instalații cu acumulare de hidroenergie prin pompare, de dimensiuni mari 15.

13 Bateriile înmagazinează energie electrică în formă chimică și convertesc energia

respectivă în electricitate. O baterie are de obicei trei părți: doi electrozi și un electrolit
între acestea. Atunci când o baterie încărcată este conectată la un circuit, ionii
încărcați circulă între electrozi prin electrolit. Acest transfer de sarcini generează
energie electrică în circuit. Bateriile pot fi utilizate pentru stocarea energiei pe termen
scurt, timp de mai multe ore sau zile, de exemplu pentru deplasarea vârfului cererii
zilnice. Atunci când sunt încărcate, bateriile nu își pot însă menține sarcina timp de mai
multe săptămâni sau luni fără pierderi importante. Multe tipuri de baterii, precum
bateriile plumb-acid și cele litiu-ion, sunt comercializate. Noi versiuni ale acestor
tehnologii sunt în curs de dezvoltare. Cercetătorii lucrează la alternative, cum ar fi
bateriile cu litiu cu electrolit solid.
În sectorul transporturilor

14 Pe lângă biocarburanți, carburanții regenerabili precum energia electrică din

surse regenerabile, hidrogenul regenerabil și gazul natural sintetic pot reduce emisiile
de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor. Extinderea parcului de vehicule
care utilizează astfel de carburanți este în prezent limitată, printre altele, de
autonomia redusă acestor vehicule, de costul lor și de lipsa infrastructurii de
reîncărcare.

15 De obicei, vehiculele electrice și hibride stochează energie în baterii litiu-ion. La

sfârșitul anului 2018, acestea reprezentau 0,4 % din totalul vehiculelor rutiere din UE 16.
Vehiculele electrice constituie în prezent aproximativ 1 % din parcul de vehicule la
nivel mondial; potrivit previziunilor unor întreprinderi private, această cifră ar putea
ajunge la 20 % până în 2030 17.

16 Hidrogenul produs din surse regenerabile poate de asemenea alimenta pile de
combustie în autoturisme și în alte vehicule, care pot fi astfel reîncărcate în câteva

15

Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage, Centrul
Comun de Cercetare, 2013.

16

Estimarea Curții de Conturi Europene, pe baza datelor transmise de Observatorul european
privind combustibilii alternativi, de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile și de
Eurostat.

17

A se vedea, de exemplu, documentul intitulat How battery storage can help charge the
electric-vehicle market, McKinsey&Company, 2018.

13
minute. Hidrogenul poate fi convertit în gaz natural sintetic, care ar putea de
asemenea să alimenteze avioane și nave, însă producția de hidrogen trebuie să
depășească actualele provocări în materie de costuri.

Obiectivul și abordarea prezentului document de informare

17 În septembrie 2017, Curtea a publicat analiza panoramică referitoare la acțiunile
UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice, care a identificat șapte provocări
majore în domeniul energiei și al schimbărilor climatice. Acestea includeau tranziția
energetică și utilizarea în mod eficace a cercetării și a inovării.

18 Având în vedere aceste provocări și rolul fundamental al stocării energiei în

realizarea unui sistem energetic cu emisii reduse de carbon, bazat în principal pe surse
regenerabile de energie, acest document de informare descrie sprijinul acordat de UE,
începând din 2014, pentru stocarea de energie, cu accent pe:

o

cadrul strategic pentru dezvoltarea tehnologiilor de stocare a energiei, de la
revizuirea Planului SET în 2015;

o

instrumentele UE de finanțare a cercetării și a inovării în domeniul tehnologiilor
de stocare a energiei în cursul actualei perioade de programare (2014-2020) 18;

o

cadrul legislativ instituit de UE pentru sprijinirea implementării tehnologiilor de
stocare a energiei începând din 2014.

19 În prezentul document, care nu este un raport de audit, Curtea evidențiază

provocări specifice cu care se confruntă UE în încercarea de a se asigura că sprijinul pe
care îl acordă pentru stocarea energiei contribuie în mod eficace la realizarea
obiectivelor energetice și climatice ale UE.

18

Unele dintre proiectele de cercetare examinate de Curte fuseseră inițiate în perioada de
programare anterioară (2007-2013).

14

20 Informațiile prezentate în acest document de informare se bazează pe:
o

analize documentare și interviuri desfășurate cu reprezentanți din partea
a opt direcții generale ale Comisiei 19 și a cinci alte organisme ale UE 20;

o

examinarea a 452 de proiecte de cercetare relevante din cadrul programului
Orizont 2020, inclusiv o analiză aprofundată a unui eșantion de 57 de proiecte;

o

vizite la 17 proiecte de cercetare în domeniul stocării energiei, dintre care
13 cofinanțate prin granturi din cadrul programului Orizont 2020, două sprijinite
prin împrumuturi din partea BEI și două finanțate din fonduri naționale și/sau
private;

o

interviuri cu 40 de părți interesate active, inclusiv instituții de cercetare,
organizații internaționale, asociații active în domeniul energiei, autorități de
reglementare în domeniul energiei și întreprinderi din sectorul energetic, din cel
al autovehiculelor și din cel al bateriilor 21. Dintre aceste părți interesate, 28 au
răspuns, de asemenea, la un chestionar 22, iar 14 participaseră la proiecte de
cercetare finanțate de UE în domeniul stocării energiei;

o

auditurile și examinările anterioare efectuate de Curte;

o

o trecere în revistă a literaturii de specialitate și o consultare cu un expert în
domeniul tehnologiilor și al piețelor de stocare a energiei.

21 Prezentul document de informare se referă la sprijinul acordat de UE pentru

stocarea energiei electrice, fie pentru rețea, fie pentru vehicule, și pentru producția de

19

Direcțiile generale: Cercetare și Inovare; Politici Climatice; Mediu; Energie; Mobilitate și
Transporturi; Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie; Piață Internă, Industrie,
Antreprenoriat și IMM-uri; și Centrul Comun de Cercetare (JRC).

20

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA); întreprinderea comună „Pile de
combustie și hidrogen”; inițiativa europeană privind vehiculele ecologice; comunitățile de
cunoaștere și inovare (CCI) „InnoEnergy” și „RawMaterials” din cadrul Institutului European
de Inovare și Tehnologie (EIT).

21

Producția de celule de baterii; ansamblu bloc-baterie; și aplicații pentru rețea și
electromobilitate.

22

Părțile interesate au răspuns la întrebările din secțiunile din chestionar care erau relevante
pentru organizația lor. De exemplu, autoritățile de reglementare în domeniul energiei au
răspuns la întrebările din secțiunile privind strategia și legislația UE, dar nu și la întrebările
privind cercetarea și inovarea.

15
gaz sintetic. Curtea a exclus stocarea combustibililor fosili din sfera acoperită de
document.

22 Acesta ține seama de evoluțiile apărute în sectorul stocării energiei din UE până la
sfârșitul lunii ianuarie 2019.

16

Examinarea sprijinului acordat de UE
pentru stocarea energiei
Cadrul strategic pentru stocarea energiei

23 În anexa I este prezentată o sinteză a principalelor etape ale sprijinului acordat

de UE, începând din 2007, pentru stocarea staționară, pentru stocarea mobilă și pentru
cercetare și inovare în domeniul stocării energiei.

Planul strategic privind tehnologiile energetice

24 Comisia a prezentat Planul strategic integrat privind tehnologiile energetice

(Planul SET) în 2007 și l-a revizuit în 2015 23. Acest plan a stat la baza unei abordări a UE
în privința cercetării și inovării în domeniul energiei menite să accelereze
transformarea sistemului energetic al UE și să introducă pe piață noi tehnologii
promițătoare cu emisii reduse de carbon. El urmărește să coordoneze activitățile de
cercetare și de inovare din statele membre și din alte țări asociate (Islanda, Norvegia,
Elveția și Turcia). În cadrul acestui plan se preciza că, pentru o „decarbonizare”
completă până în 2050, este necesară o evoluție decisivă a raportului cost-eficiență
aferent tehnologiilor de stocare a energiei 24.

25 Planul SET conține 10 acțiuni-cheie, dintre care patru sunt relevante pentru
stocarea energiei:
o

Acțiunea 4: dezvoltarea și exploatarea unor sisteme energetice reziliente, fiabile și
eficiente, capabile să integreze surse regenerabile de energie variabile;

o

Acțiunea nr. 6: continuarea eforturilor de a face astfel încât industria din UE să fie
mai puțin consumatoare de energie și mai competitivă, de exemplu prin
dezvoltarea de tehnologii de stocare a energiei termice;

23

Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European
Energy System Transformation [Către un Plan strategic integrat privind tehnologiile
energetice (SET):accelerarea transformării sistemului energetic european], Comisia
Europeană, C(2015) 6317 final, 2015.

24

Un plan strategic european pentru tehnologiile energetice (Planul SET). Comisia Europeană,
COM(2007) 723 final, 2007.
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o

Acțiunea nr. 7: baterii pentru electromobilitate și pentru stocarea staționară
a energiei;

o

Acțiunea nr. 8: bioenergia și carburanții din surse regenerabile pentru transporturi
durabile 25.

26 În cadrul acțiunii nr. 7, Comisia, mai multe state membre și părți interesate din

domeniul cercetării și al industriei au convenit, în 2016, ca unele dintre obiectivele în
materie de performanță, de costuri și de producție a bateriilor să fie atinse până
în 2020, iar altele până în 2030 26. În noiembrie 2017, acestea au prezentat un plan de
punere în aplicare pentru perioada 2018-2030, care indică nivelurile de maturitate
tehnologică 27 ce urmează să fie atinse, calendarul preconizat și bugetele necesare.

Alianța europeană pentru baterii

27 Bateriile sunt o componentă esențială a vehiculelor electrice: ele reprezintă

aproximativ 50 % din costul vehiculului 28. Potrivit unei societăți internaționale de
consultanță de prim rang, cu cât furnizorii de baterii sunt situați mai aproape de
producătorii de autoturisme, cu atât lanțul de aprovizionare este mai scurt, mai ieftin,
mai sigur 29 și mai flexibil și cu atât este mai ușor să se inoveze prin testarea
componentelor bateriilor. Pentru a consolida dezvoltarea industriei automobilelor

25

În cadrul acțiunii nr. 8, hidrogenul nu a fost luat în considerare în contextul stocării energiei
până în 2014, când demonstrarea fezabilității stocării energiei prin intermediul hidrogenului
a devenit un obiectiv explicit al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”.

26

Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward (O poziție
competitivă la nivel mondial în sectorul acumulatoarelor, pentru a stimula
electromobilitatea), 2016.

27

Scală de măsurare creată pentru evaluarea gradului de maturitate al unei anumite
tehnologii. Pe o scală de la 1 la 9, nivelul 1 corespunde, în linii mari, cercetării
fundamentale, nivelurile 2-4 corespund cercetării aplicate, nivelurile 5-6 corespund
cercetării aplicate/dezvoltării, nivelurile 7-8 corespund demonstrării și nivelul 9 corespunde
implementării complete.

28

Bloomberg New Energy Finance, aprilie 2017, p. 6.

29

Întrucât sunt mărfuri periculoase, bateriile sunt supuse unor regimuri speciale de
manipulare atunci când sunt transportate. Acestea nu se aplică însă materiilor prime
necesare pentru fabricarea celulelor de baterii.
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electrice în UE, Comisia consideră că este important ca UE să dispună de propria
capacitate de producție de baterii 30.

28 Creșterea producției de vehicule electrice sporește cererea de litiu și de cobalt,

materii prime de bază necesare pentru producția de baterii litiu-ion. Potrivit
CCI InnoEnergy, China deține aproximativ 50 % din exploatațiile miniere de litiu și de
cobalt. Comisia consideră că este important să se asigure accesul la materii prime din
țări bogate în resurse din afara UE, să se faciliteze accesul la sursele europene de
materii prime, precum și accesul la materiile prime secundare printr-un proces de
reciclare într-o economie circulară a bateriilor 31.

29 Până în 2018, UE reprezenta aproximativ 3 % din capacitatea mondială de

producție de celule de baterii, față de 84 % pentru regiunea Asia-Pacific 32 și 12 %
pentru America de Nord 33. China, în special, a luat o serie de măsuri de promovare
a dezvoltării vehiculelor hibride sau electrice (a se vedea caseta 1).

Caseta 1 – Inițiative ale Chinei pentru promovarea vehiculelor hibride
și electrice
China a introdus un sistem de credite pentru autoturismele noi, cu emisii reduse de
carbon. Fiecărui vehicul hibrid, vehicul cu pilă de combustie sau vehicul complet
electric i se atribuie un număr de două până la șase credite. În 2019, întreprinderile
producătoare de automobile cu un volum anual de producție sau de importuri de cel
puțin 30 000 de autovehicule trebuie să obțină un număr de credite echivalent cu
10 % din totalul vânzărilor lor de autovehicule. Acest procent va crește la 20 %
în 2025 34. China oferă, de asemenea, stimulente pentru producția de autobuze
electrice, subvenții pentru consumatorii care achiziționează vehicule electrice și
eliberarea cu prioritate a certificatelor de înmatriculare pentru proprietarii de
vehicule electrice în marile orașe.

30 Având în vedere capacitatea redusă de producție a celulelor de baterii din UE, în

octombrie 2017, Comisia a anunțat Alianța europeană pentru baterii. Alianța
urmărește să creeze în Europa un lanț valoric al producției de baterii care să fie
competitiv și durabil. Aceasta concentrează eforturile Comisiei de a reuni, la nivelul UE,
30

Discurs privind Alianța europeană pentru baterii susținut de vicepreședintele Maroš
Šefčovič, Industry Days Forum (Forumul Zilelor Industriei), Bruxelles, 23 februarie 2018.

31

Plan de acțiune strategic pentru baterii, COM(2018) 293 final.

32

În China, în Coreea de Sud și în Japonia.

33

Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications, JRC, noiembrie 2018, p. 24.

34

China’s new energy vehicle mandate policy, ICCT, ianuarie 2018.
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partenerii industriali, partenerii din domeniul cercetării și inovării și statele membre,
pentru a face ca „Europa să devină lider mondial în producerea și utilizarea durabilă
a bateriilor”.

31 Planul de acțiune strategic pentru baterii aferent, din 2018, descrie măsurile

pentru facilitarea accesului la materii prime pentru baterii, pentru sprijinirea producției
de celule de baterii la scară largă, pentru accelerarea cercetării și a inovării în domeniu,
pentru formarea de forță de muncă înalt calificată și pentru asigurarea coerenței cu
cadrul de reglementare al UE. Planul de acțiune cuprinde 37 de acțiuni-cheie, axate în
principal pe utilizarea sporită și mai integrată a instrumentelor de reglementare și de
finanțare existente.

32 Comisia consideră că, pentru a acoperi numai cererea de baterii existentă la

nivelul UE, cu privire la care estimează că ar putea ajunge la o valoare de 250 de
miliarde de euro pe an până în 2025, ar fi necesare cel puțin 10-20 de instalații de
producție de celule de baterii de dimensiuni gigantice (gigafactories), care să producă
aproximativ 200 GWh de baterii litiu-ion pe an 35. Comisia estimează că valoarea totală
a investițiilor necesare se ridică la aproximativ 20 de miliarde de euro.

33 Între 2018 și 2021, UE își va dezvolta capacitatea de producție de baterii, dar va

face acest lucru mai târziu decât alte regiuni mai avansate la nivel mondial (a se vedea
figura 5).

35

Site-ul Alianței europene pentru baterii, Discurs privind Alianța europeană pentru baterii
susținut de vicepreședintele Maroš Šefčovič, Industry Days Forum (Forumul Zilelor
Industriei), Bruxelles, 23 februarie 2018.

20

Figura 5 – Previziuni de dezvoltare a capacității de producție de celule de
baterii litiu-ion pentru perioada 2018-2021
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„Restul lumii” nu figurează (aproximativ 0,7 % în 2018 și o creștere suplimentară de 0,8 % în 2021)
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului intitulat Li-ion batteries for mobility and
stationary storage applications, JRC, 2018.

34 Centrul Comun de Cercetare al Comisiei (JRC) preconizează că, după 2021, alte

patru instalații vor spori și mai mult capacitatea de producție în UE 36. Potrivit
CCI InnoEnergy, pentru construirea unei infrastructuri de producție de celule de baterii
sunt necesari patru ani 37. În total, capacitatea de producție a UE ar putea atinge
70 GWh în 2023 38, cu mult sub obiectivul UE de 200 GWh stabilit de Alianța europeană
pentru baterii pentru 2025. Până atunci, piața bateriilor din UE ar putea fi deja
aprovizionată în mare parte de fabrici care nu se află în UE sau producătorii de
automobile ar putea să își fi relocat o parte din producție în afara UE, mai aproape de
producătorii de baterii.

36

Sursa: Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications, JRC, 2018.

37

Bridging the gap between Financial Institutions and Industry, eveniment organizat de
InnoEnergy, Bruxelles, ianuarie 2019.

38

Calcul efectuat de Curtea de Conturi Europeană pe baza documentului intitulat Li-ion
batteries for mobility and stationary storage applications, JRC, 2018.
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35 În 2014, Comisia a emis orientări

privind compatibilitatea finanțării publice
a proiectelor importante de interes european comun (PIIEC), cum ar fi proiectele de
stocare a energiei, cu normele privind ajutoarele de stat 40. În decembrie 2018, Franța
și Germania au lansat un proces de identificare a consorțiilor credibile, inclusiv
a producătorilor de autovehicule, care ar putea participa la un astfel de sistem.
Obiectivul lor este să elaboreze planuri de investiții și să obțină aprobarea acestora de
către Comisie până în 2019.
39

36 Companii din afara UE vor finanța anumite instalații de producție din UE. Centrul
Comun de Cercetare a estimat că întreprinderi din afara UE ar putea capta 53 % din
capacitatea de producție din UE până în 2023 (a se vedea figura 6) 41.

39

Criterii pentru analiza compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să
promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun
(2014/C 188/02), Comisia Europeană, 2014.

40

Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă: O strategie reînnoită privind
politica industrială a UE, COM(2017) 479 final, Comisia Europeană, 2017.

41

Presupunând că, până în 2023, capacitatea de producție a LG Chem Sp. z o.o va crește la
12 GWh/an.
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Figura 6 – Capacitatea de producție a producătorilor de celule de baterii
litiu-ion pentru aplicații de mari dimensiuni, cum ar fi rețeaua electrică și
transporturile, în UE
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului intitulat Li-ion batteries for mobility and
stationary storage applications, JRC, 2018.

37 În 2017, în întreaga lume, fabricile existente de baterii litiu-ion pentru vehicule

electrice funcționau la aproximativ 40-50 % din capacitate 42. Potrivit unei societăți
internaționale de consultanță de prim rang, pe termen scurt, va fi, așadar, dificil pentru
noii veniți să intre pe piața bateriilor litiu-ion din generația actuală într-un mod eficace
din punctul de vedere al costurilor: operatorii istorici își pot utiliza capacitatea
excedentară de producție pentru a produce, sau pentru a amenința că vor produce și
vor vinde, mai multe baterii la un cost marginal. Întrucât va intra pe piața producției de
baterii în calitate de „al doilea sosit”, UE ar putea avea dificultăți în a genera un avantaj
competitiv dacă nu exploatează avantaje tehnologice.

42

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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Sprijinul furnizat de părțile interesate

38 Curtea a primit răspunsuri la sondajul cu privire la strategia Comisiei – vizând atât
Planul SET, cât și Alianța europeană pentru baterii – din partea a 28 de părți
interesate 43.

o

Toate cunoșteau cadrul strategic al Comisiei privind energia.

o

Aproximativ jumătate au considerat cadrul Comisiei privind stocarea energiei ca
fiind adecvat și util pentru organizația lor.

o

Două treimi au afirmat însă și că acest cadru ar putea fi îmbunătățit:
o

10 au răspuns că strategia se axa prea mult pe bateriile litiu-ion pentru
vehicule;

o

cinci au atras atenția asupra unor deficiențe existente în legislație, în
organizarea pieței și în stabilirea de standarde;

o

două au făcut referire la lipsa de viziune pe termen lung, prefigurând
posibilitatea ca industria auto din UE să dispară în totalitate.

39 În octombrie 2017, când a fost lansată Alianța europeană pentru baterii, 80 de

participanți au aderat la aceasta. Potrivit Comisiei 44, un an mai târziu, acest număr
crescuse la aproximativ 260.

40 Unele părți interesate importante, altele decât cele care au participat la sondaj,
au decis să nu se alăture Alianței europene pentru baterii. De exemplu, un mare
producător de electronice din UE a considerat că este prea riscant să investească în
producția la scară largă de celule de baterii litiu-ion în contextul unei piețe deja
dominate de producători asiatici (a se vedea caseta 2).

Caseta 2 – O întreprindere europeană optează pentru externalizarea
producției de celulele de baterii în loc să le producă ea însăși
O mare întreprindere de inginerie și de electronică din UE a decis să nu adere la
Alianța europeană pentru baterii. Aceasta a declarat că ar dori să externalizeze
producția de celule de baterii litiu-ion mai degrabă decât să le producă.
Întreprinderea a considerat că, pe o piață dominată de concurenții asiatici cu costuri

43

Acestea provin din sectoare precum cercetarea și inovarea publică, industria energiei,
industria transporturilor și industria bateriilor, precum și din asociații active în domeniul
energiei și din organizații internaționale.

44

Site-ul Alianței europene pentru baterii.
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reduse, ar fi dificilă obținerea unui avantaj competitiv, având în vedere că trei
sferturi din costul de producție este reprezentat de materiile prime.
Aceasta a decis să renunțe la activitatea sa de cercetare în domeniul tehnologiilor
actuale și viitoare legate de celulele de baterii și să își dizolve întreprinderea comună
pentru tehnologia litiu-ion. În schimb, întreprinderea a decis să se concentreze
asupra sistemelor de baterii.

41 De asemenea, un consorțiu francez a decis să dezvolte o nouă generație de celule
de baterii litiu-ion pe termen scurt, iar ulterior să se concentreze pe bateriile cu
electrolit solid, pentru care preconizează un progres tehnologic decisiv în jurul anului
2023 45.

Cercetarea și inovarea în domeniul stocării energiei

42 Programul-cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2014-2020,

Orizont 2020, este principalul instrument al UE pentru finanțarea cercetării și inovării.
Până în octombrie 2018, Orizont 2020 alocase 1,34 miliarde de euro pentru proiecte
privind stocarea energiei în rețeaua electrică sau mobilitatea cu emisii reduse de
carbon. Această sumă reprezintă 3,9 % din contribuția totală a UE (34 de miliarde de
euro) acordată proiectelor din cadrul programului Orizont 2020 până la data
respectivă.

43 În figura 7 este prezentată defalcarea granturilor acordate de UE pentru

proiectele de stocare a energiei până în octombrie 2018, în cadrul diferitor
instrumente. Pentru 2019, programul Orizont 2020 a inclus o cerere de proiecte în
materie de baterii în valoare de 114 milioane de euro 46 și fonduri suplimentare sunt
prevăzute pentru acestea în 2020.

44 Comisia gestionează majoritatea programelor Orizont 2020 în mod direct.

Aceasta finanțează în principal granturi acordate cercetătorilor și instrumentele
specifice de sprijinire a cercetării și a inovării în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii.
Prin programul Orizont 2020 se cofinanțează de asemenea parteneriate public-privat,
cum ar fi întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”. În cadrul
programului Orizont 2020 se acordă, de asemenea, sprijin rețelelor de cercetare și de
inovare, cum ar fi comunitățile de cunoaștere și inovare InnoEnergy (CCI InnoEnergy) și
45

Reuniunea comitetului executiv, Conseil national de l’industrie, 28 mai 2018, p. 23.

46

Inclusiv 25 de milioane de euro pentru bateriile cu electrolit solid și 20 de milioane de euro
pentru bateriile redox.

25
RawMaterials (CCI RawMaterials) din cadrul Institutului European de Inovare și
Tehnologie.

Figura 7 – Contribuțiile programului Orizont 2020 la proiecte legate de
stocarea energiei în rețeaua electrică sau pentru mobilitatea cu emisii
reduse de carbon
Provocarea societală nr. 3 (Energie sigură, curată și eficientă)
Provocarea societală nr. 4 (Mijloace de transport inteligente, ecologice și
integrate), inclusiv Inițiativa europeană privind vehiculele ecologice
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Sursa: analiza Curții de Conturi Europene bazată pe datele Comisiei.

45 În plus, pentru a sprijini proiecte demonstrative inedite de infrastructură

energetică la scară comercială, care implică un nivel ridicat de risc pentru investitorii
privați, Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă împrumuturi, garanții și finanțare de
capital prin intermediul mecanismului de proiecte demonstrative energetice din
cadrul InnovFin. Până în octombrie 2018, mecanismul acordase un împrumut de 52 de
milioane de euro unui proiect în domeniul stocării energiei.

46 În 2009, Comisia a introdus conceptul de inițiative emblematice în domeniul

tehnologiilor viitoare și emergente47. Obiectivul este acela de a obține un efect mai
mare decât suma eforturilor individuale depuse în cadrul unor inițiative naționale. Una
dintre aceste inițiative, relevantă pentru stocarea energiei, este inițiativa emblematică
47

Deplasarea frontierelor TIC: o strategie pentru cercetare în domeniul tehnologiilor viitoare
și emergente în Europa, COM(2009) 184 final, Comisia Europeană, 2009; FET Flagships:
A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to boost innovation
in Europe, SWD(2014) 283 final, Comisia Europeană, 2014; FET Flagships Interim Evaluation,
Comisia Europeană, 2017.
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privind grafenul. În cursul anului 2018, Comisia a consultat părțile interesate, în
vederea lansării unei inițiative emblematice a UE cu o durată de 10 ani care să sprijine
cercetarea fundamentală și cea aplicată în domeniul tehnologiilor viitoare în materie
de baterii. Un grup de părți interesate din domeniul cercetării și din industrie au
prezentat o propunere privind inițiativa emblematică în materie de baterii și au
publicat în decembrie 2018 un document intitulat Battery 2030+ Manifesto 48.

Procedurile administrative

47 Deși este mai simplu decât predecesoarele sale, Orizont 2020 este un program

complex 49. În cadrul auditului efectuat cu privire la Orizont 2020 50, Curtea a observat
că sarcina administrativă pentru beneficiari fusese redusă, dar că programul a rămas
complex 51.

48 Cu cât instrumentele de finanțare sunt mai complexe, cu atât sunt mai puțin

atractive pentru potențialii participanți. Complexitatea îi dezavantajează și pe
solicitanții potențiali care nu au cunoștințe detaliate cu privire la normele de finanțare
ale instrumentului, cum ar fi participanții pentru prima dată și IMM-urile 52. În
evaluarea intermediară a programului Orizont 2020 se subliniază că „arhitectura de
finanțare este prea complexă și poate împiedica organizațiile să identifice cererile de

48

A se vedea site-ul Battery 2030+.

49

Contribuție la simplificarea programului de cercetare al UE care va succeda programului
Orizont 2020, document de informare, Curtea de Conturi Europeană, martie 2018.

50

Raportul special nr. 28/2018: Majoritatea măsurilor de simplificare introduse în programul
Orizont 2020 au făcut viața mai ușoară beneficiarilor, dar există încă loc de îmbunătățiri,
Curtea de Conturi Europeană, 2018.

51

În special: orientările Comisiei sunt cuprinzătoare, dar dificil de utilizat; modificările
frecvente provoacă incertitudine și confuzie; portalul pentru participanți a fost îmbunătățit,
dar este încă dificil de navigat; normele privind costurile cu personalul rămân complexe
pentru participanți; participarea IMM-urilor s-a îmbunătățit, dar subzistă unele obstacole.

52

LAB – FAB – APP, Investing in the European future we want, Comisia Europeană, 2017,
p. 16; răspunsul părții interesate obținut de Curtea de Conturi Europeană.
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proiecte și instrumentele care ar corespunde cel mai bine nevoilor lor și poate crea un
risc de suprapunere” 53.

Tehnologiile de stocare a energiei care beneficiază de sprijin

49 Comisia a acordat granturi în valoare totală de 1,34 miliarde de euro prin

programul Orizont 2020 pentru 396 de proiecte legate de stocarea energiei în rețeaua
electrică și pentru mobilitatea cu emisii reduse de carbon: o proporție de 25 % din
această sumă a fost alocată pentru proiecte având ca obiect bateriile, iar 37 % pentru
proiecte având ca obiect hidrogenul sau pilele de combustie (a se vedea figura 8).

50 Din cele 315 milioane de euro contractați pentru proiecte de cercetare privind

bateriile, mai mult de jumătate au fost destinați unor proiecte privind bateriile litiuion. Cuantumurile cheltuite pentru noile tipuri de baterii, care ar putea constitui
următoarea generație de baterii, au fost următoarele: 7 % pentru bateriile litiu-sulf;
3 % pentru bateriile redox; 1 % pentru bateriile cu electrolit solid și sub 1 % pentru
bateriile plumb-acid. O proporție de 13 % din această sumă a fost utilizată pentru
a sprijini dezvoltarea altor tehnologii avansate în materie de baterii 54.

53

Horizon 2020 support to Smart, Green and Integrated transport: Interim evaluation report,
Comisia Europeană, 2017, secțiunea 6.5.3. In-depth interim evaluation of Horizon 2020,
European Commission, SWD(2017) 220 final, p. 20, 79, 122, 150.

54

Cum ar fi sodiu-ion, sodiu-sulf, flux acid-bază, zinc-aer și calciu-ion.
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Figura 8 – Proiecte în domeniul stocării energiei în cadrul programului
Orizont 2020
Altele
Aer comprimat sau lichid
7%
Volant
1%
Stocare termică
6% 1%

Baterii/Supercondensatoare
25 %

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

Software de integrare 23 %

11 %

Alte tipuri de baterii
Baterii plumb-acid
Baterii cu electrolit solid
Baterii redox
Supercondensatoare
Baterii litiu-sulf
Materiale
Stații de încărcare

37 %
Pile de
combustie/hidrogen

52 %

Baterii litiu-ion și aplicațiile acestora

(milioane de euro)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

51 În 2017, Comisia a evaluat proiectele de cercetare aplicată sau demonstrative

legate de baterii din cadrul programului Orizont 2020 55. Cu privire la cele 28 de
proiecte finalizate până la data evaluării, evaluatorii Comisiei au concluzionat că:
o

trei proiecte au avut succes, dar nu au produs niciun veritabil progres decisiv;

o

opt proiecte au fost parțial încununate de succes;

o

17 proiecte nu și-au îndeplinit obiectivele, au obținut rezultate nerelevante sau au
avut un impact limitat.

Implementarea tehnologiilor

52 În mai multe domenii legate de energie, Europa se confruntă cu un deficit de
implementare, întâmpinând dificultăți la introducerea pe piață a unor inovații
promițătoare 56. Comisia și-a conceput principalele instrumente de finanțare care

55

Batteries: A major opportunity for a sustainable society, Comisia Europeană, 2017.

56

Scaling Up Innovation in the Energy Union, I24C și Cap Gemini, 2016; Comunicare privind
accelerarea inovării în domeniul energiei curate, Comisia Europeană, COM(2016) 763 final
din 30.11.2016; Către un Plan strategic integrat privind tehnologiile energetice
(SET):accelerarea transformării sistemului energetic european, Comisia Europeană,
C(2015) 6317 final din 15.9.2015.
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sprijină cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor de stocare a energiei astfel
încât să acopere diferitele etape de dezvoltare (a se vedea figura 9).

Figura 9 – Prezentare generală a principalelor instrumente de finanțare
ale UE pentru sprijinirea cercetării și a inovării în domeniul stocării
energiei

Orizont 2020

Cercetare
fundamantală

Cercetare
aplicată

Demonstrație

Implementare

Provocările societale nr. 3, 4 și 5, excelență științifică, poziție de lider în
sectorul industrial, Consiliul European pentru Inovare
Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”
și alte întreprinderi comune
CCI „InnoEnergy” și „RawMaterials” din
cadrul EIT

Contribuția UE la proiecte
privind stocarea de energie
(milioane de euro)

902
378
60
1 340

Proiecte demonstrative InnovFin (BEI) în
domeniul energiei

52
1 392

Notă: această figură include granturile acordate înainte de octombrie 2018.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

53 Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), un instrument de finanțare în
valoare de 30 de miliarde de euro în domeniul transporturilor, în domeniul energiei și
în cel al telecomunicațiilor, finanțează infrastructuri pentru combustibili alternativi.
Începând din 2014, acesta a contribuit cu 270 de milioane de euro la dezvoltarea
rețelelor de încărcare rapidă și a stațiilor de alimentare cu hidrogen. De asemenea,
a alocat 113 milioane de euro pentru infrastructuri de stocare a energiei. În 2016, MIE
a acordat 98 de milioane de euro pentru finanțarea proiectării și construirii unei
instalații de stocare de energie cu ajutorul aerului comprimat. Prin urmare, aceste
fonduri susțin inclusiv implementarea tehnologiilor de stocare a energiei.

54 Comisia prezintă programul Orizont 2020 ca fiind un program pentru „aducerea

marilor idei din laborator pe piață” 57. Într-adevăr, unele proiecte finanțate prin
programul Orizont 2020 contribuie la intrarea pe piață. Comunitățile de cunoaștere și
inovare InnoEnergy și RawMaterials și proiectele demonstrative energetice din cadrul

57

În special, pe site-ul programului Orizont 2020.
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InnovFin sunt instrumente de finanțare menite să sprijine implementarea și inovarea
(a se vedea caseta 3).

Caseta 3 – Exemple de întreprinderi care primesc sprijin pentru a-și
comercializa soluțiile de stocare a energiei
o

O întreprindere specializată în încărcarea vehiculelor electrice a dezvoltat, cu
sprijinul instrumentului pentru IMM-uri din cadrul programului Orizont 2020,
un nou punct de încărcare inteligent bazat pe un produs anterior. Proiectul
a implicat o serie de evoluții tehnice și pregătirea pentru intrarea pe piață. Noul
punct de încărcare inteligent este în prezent comercializat.

o

În 2009 și în 2013, un centru de cercetare din Franța a participat la două
proiecte gestionate de întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”.
În 2015, acesta a creat o întreprindere spin-off pentru a exploata tehnologia
dezvoltată. Centrul a utilizat capital de risc provenind de la CCI InnoEnergy
pentru a comercializa o soluție gata de introdus pe piață care să integreze
producția și stocarea de energie pentru clădiri și pentru cartiere ecologice
pentru care se dorește asigurarea aprovizionării cu energie prin utilizarea de
surse locale și regenerabile.

o

Începând din 2009, un IMM cu capital italian și francez beneficiază de finanțare
din partea întreprinderii comune pentru a dezvolta stocarea energiei pentru
microrețele. Această soluție constă în transformarea surselor regenerabile
variabile în surse stabile pentru o funcționare sigură a rețelei electrice. În 2017,
întreprinderea a împrumutat fonduri în cadrul mecanismului Fondului european
pentru investiții strategice (FEIS), gestionat de BEI, pentru a continua
dezvoltarea produsului său și pentru a-l comercializa.

55 În evaluarea intermediară a programului Orizont 2020 efectuată în 2017, Comisia

a menționat semne de progres în ceea ce privește încurajarea inovării – în special
participarea în creștere a sectorului privat la proiectele Orizont 2020 – dar
a recunoscut că subzista un deficit în materie de inovare. În evaluarea sa, Comisia
a recomandat ca sprijinul pentru descoperiri și pentru inovații creatoare de piețe să fie
îmbunătățit în mod substanțial 58. În evaluarea sa intermediară din 2017 cu privire la
activitățile întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” 59, Comisia a remarcat
că participanții la această întreprindere comună utilizaseră în mică măsură
instrumentele BEI de partajare a riscurilor pentru promovarea utilizării soluțiilor bazate
pe hidrogen. Comisia a constatat o coordonare limitată între programele întreprinderii
comune menționate și acțiunile naționale și regionale. În următorul program-cadru
58

Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation, Comisia Europeană, 2017.

59

Interim evaluation of the Clean Sky 2 Joint Undertaking (2014-2016) operating under
Horizon 2020 [Evaluarea intermediară a întreprinderii comune Clean Sky 2 (2014-2016) care
activează în cadrul programului Orizont 2020], Comisia Europeană, 2017.
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pentru perioada 2021-2027, denumit „Orizont Europa”, Comisia a propus
„consolidarea introducerii pe piață a soluțiilor inovatoare”.

56 Aproape trei sferturi dintre părțile interesate intervievate cu privire la cercetare

(14 din 19 părți interesate) au confirmat această lipsă de concentrare asupra
implementării. Ele au subliniat că mecanismele menite să îmbunătățească exploatarea
comercială a rezultatelor proiectelor de cercetare erau insuficiente. Acestea au arătat,
de asemenea, că nu există sisteme care să permită urmărirea proiectelor după
finalizarea acestora sau diseminarea rezultatelor cercetării.

Cadrul legislativ al UE pentru stocarea energiei
Stocarea energiei în rețeaua electrică

57 Un cadru legislativ favorabil și condiții de piață mai previzibile, cum ar fi

standardele tehnice armonizate, pot stimula cererea de stocare a energiei și pot
reduce riscul asociat investițiilor, mobilizând astfel investiții private în dezvoltarea
tehnologică 60.

Pachetul de măsuri „Energie curată pentru toți europenii”

58 Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” propus la sfârșitul anului 2016,

urmărește să faciliteze tranziția către o energie curată. În special, propunerile
referitoare la piața energiei electrice au ca obiectiv să permită o mai mare flexibilitate
pentru a integra o pondere tot mai mare de energie din surse regenerabile. Acestea
includ dispoziții menite să elimine barierele legislative din calea stocării. Pachetul
constă în opt acte legislative, dintre care patru au fost adoptate în 2018 61:
o Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
o Directiva privind performanța energetică a clădirilor;
o Directiva privind eficiența energetică; și

60

EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage
Applications –Opportunities and Actions, Science for Policy Report, JRC, 2017; EASE-EERA
Energy Storage Technology Development Roadmap, Alianța europeană pentru cercetare în
domeniul energiei și Asociația europeană pentru stocarea energiei (EASE-EERA), 2017;
Roadmap Battery Production Equipment, VDMA (asociație de producători de echipamente
din Germania), 2016.

61

A se vedea site-ul Comisiei cu privire la pachetul de măsuri „Energie curată pentru toți
europenii”.
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o

Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

59 La sfârșitul anului 2018, Consiliul European, Parlamentul European și Comisia

Europeană au ajuns la un acord cu privire la celelalte patru acte legislative rămase:
o Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice;
o Regulamentul de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea
Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei;
o Directiva privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice; și
o Regulamentul privind piața internă a energiei electrice.

60 Ultimele două acte legislative privesc în mod direct stocarea energiei. Directiva

privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice stabilește norme
comune pentru producerea, transportul, distribuția, stocarea și furnizarea energiei
electrice, precum și dispoziții privind protecția consumatorilor, în vederea creării, în
Uniune, a unor piețe ale energiei electrice cu adevărat integrate, competitive, axate pe
consumator, flexibile, echitabile și transparente. Directiva din 2018 definește, de
asemenea, pentru prima dată, stocarea energiei electrice: „amânarea utilizării finale
a energiei electrice pentru un moment ulterior momentului generării sau
transformarea energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată, stocarea
energiei respective și reconversia ulterioară a acesteia în energie electrică sau utilizarea
ca alt vector energetic”. Un principiu de bază este acela că reglementarea stocării
energiei ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic, să stimuleze inovarea și
să permită unei game largi de tehnologii să concureze de pe poziții egale.

61 Regulamentul privind piața internă a energiei electrice urmărește să stabilească

principii pentru piețe ale energiei electrice integrate și performate, astfel încât să
permită, în special, accesul nediscriminatoriu pe piață al furnizorilor de servicii de
consum comandabil și de servicii de stocare a energiei. Nu ar trebui să se construiască
infrastructuri de rețea disproporționate atunci când alte opțiuni, inclusiv stocarea,
oferă o soluție mai bună din punct de vedere economic. De asemenea, statele membre
ar trebui să stimuleze operatorii sistemelor de distribuție să achiziționeze servicii de
flexibilitate, inclusiv servicii de stocare.

62 În general, părțile interesate intervievate au considerat că legislația actuală a UE
este nefavorabilă (a se vedea figura 10).
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Figura 10 – Răspunsurile părților interesate cu privire la legislația UE
(procent)
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(18 răspunsuri)
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stocare a energiei?
(19 răspunsuri)
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dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor de stocare a energiei?
(18 răspunsuri)
Dispozițiile Comisiei Europene privind guvernanța și
implementarea proiectelor de stocare a energiei sprijină
realizarea obiectivelor UE privind schimbările climatice și
energia?
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Sursa: sondajul realizat de Curtea de Conturi Europeană, 2018.

Obstacole întâmpinate de investitori

63 Până în prezent, lipsa unei abordări comune în materie de reglementare a condus

la diferențe în ceea ce privește modul în care statele membre tratează stocarea în
sistemul energetic. De asemenea, această lipsă a împiedicat dezvoltarea unor modele
economice viabile pentru instalațiile de stocare a energiei. În special, persoanele
intervievate de Curte au atras atenția cu privire la patru obstacole-cheie în calea
creșterii investițiilor din sectorul privat:
o

taxele de rețea;

o

combinarea veniturilor provenite din furnizarea diferitor servicii;

o

proprietatea asupra instalațiilor de stocare a energiei; și

o

combinarea energiei electrice cu alte forme de energie.

Taxele de rețea

64 Actualele norme comune pentru piața internă a energiei electrice

, adoptate
în 2009, impun statelor membre să aplice tarife pentru accesul la rețelele de energie

62

62

Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind
normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a
Directivei 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55).

34
electrică într-un mod transparent și nediscriminatoriu. Acestea nu abordează însă cazul
specific al stocării energiei. În cel puțin patru state membre, proprietarii de instalații de
stocare au fost obligați să plătească taxe de rețea, și anume taxe pe energia electrică
și/sau taxe de utilizare a rețelei, de două ori, atât în calitate de consumatori, cât și în
calitate de producători (a se vedea caseta 4). Acest lucru a redus rentabilitatea
investițiilor în stocarea energiei. Cinci dintre părțile interesate care au participat la
sondajul Curții au declarat că aceste taxe duble constituiau un obstacol în calea
investițiilor în stocarea energiei.

65 Versiunea finală a propunerii de regulament al UE privind piața internă a energiei

electrice, din decembrie 2018 63, prevede că operatorii de rețea nu vor aplica taxe de
acces la rețelele lor care „discriminează [fie] pozitiv, [fie] negativ, împotriva stocării
energiei”. Această dispoziție permite abordarea chestiunii taxelor de rețea duble
aplicate proprietarilor de instalații de stocare pentru utilizarea rețelei electrice, atât
atunci când aceștia încarcă instalațiile de stocare, cât și atunci când le descarcă. Ea nu
se referă la cazurile de dublă impozitare, care rămân în sfera de competență a statelor
membre. În prezent, Comisia efectuează o evaluare a Directivei privind impozitarea
energiei 64.

Caseta 4 – Unele instalații de stocare a energiei trebuie să plătească
taxe de rețea duble
Taxele de rețea se plătesc pentru utilizarea rețelei de energie electrică în scopul
transportului de electricitate. Acestea sunt plătite de consumatorul final; în unele
state membre, producătorii de energie electrică plătesc, de asemenea, taxe pentru
accesul la rețea. În plus, consumatorii de energie electrică și, în unele state membre,
și producătorii de energie electrică plătesc taxe pe energia electrică.
În cazul stocării, rețeaua electrică este utilizată de două ori: atunci când instalația de
stocare este încărcată și, din nou, atunci când aceasta este descărcată. Instalația de
stocare propriu-zisă nu este însă nici producător, nici consumator final. Instalațiile de
stocare nu se încadrează în mod clar în niciuna dintre aceste categorii: unele state
membre le impun să plătească taxe de utilizare a rețelei și/sau taxe pe energia
electrică de două ori, atât în calitate de producători, cât și în calitate de consumatori.
Instalațiile de stocare a energiei electrice au fost afectate de impunerea unor taxe
duble în mai multe state membre, printre care Austria, Germania, Finlanda și
63

Propunerea de regulament urmează să fie adoptată în prima jumătate a anului 2019 și să se
aplice începând din ianuarie 2020.

64

Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului
comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, 31.10.2003,
p. 51).

35
Țările de Jos. Finlanda și Țările de Jos își revizuiesc reglementările pentru a soluționa
această problemă.
Combinarea veniturilor provenite din furnizarea diferitor servicii

66 Pe lângă stocarea energiei electrice, tehnologiile de stocare permit și furnizarea

altor servicii de sprijin pentru rețea, cum ar fi răspunsul în frecvență (a se vedea
punctul 11), menținerea tensiunii 65, ajustarea în funcție de cerere 66 sau
comercializarea energiei electrice. Prin urmare, proiectele de stocare a energiei pot fi
finanțate din mai multe fluxuri de venituri 67, limitând astfel riscurile investiției.

67 Versiunea din decembrie 2018 a propunerii de directivă privind normele comune

pentru piața internă de energie electrică 68 prevede că clienții care dețin o instalație de
stocare „au dreptul să furnizeze mai multe servicii simultan, dacă acest lucru este
fezabil din punct de vedere tehnic”. Propunerea de directivă se aplică clienților care
stochează energia electrică generată în clădirile lor, care vând energie electrică
autoprodusă sau care participă la programe de flexibilitate, cu condiția ca aceste
activități să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională.
Propunerea de directivă nu se referă la cazul întreprinderilor a căror activitate
principală este furnizarea de servicii de acest tip.
Dreptul de proprietate

68 Potrivit propunerii de norme comune pentru piața internă a energiei electrice,
operatorilor sistemelor de distribuție nu li se permite să dețină, să dezvolte, să
administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei, cu excepția cazurilor

65

Injectarea sau extragerea de energie electrică în/din rețea pentru a menține o tensiune
constantă.

66

Mecanism care asigură disponibilitatea unei cantități suficiente de energie electrică pentru
a face față cererii.

67

EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, EASE-EERA, 2017; informații
obținute de Curtea de Conturi Europeană, în cadrul auditului său, ca răspuns din partea
operatorilor de sisteme de stocare a energiei.

68

Propunerea de directivă urmează să fie adoptată în prima jumătate a anului 2019, iar
directiva urmează să intre în vigoare după 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.

36
justificate în mod corespunzător 69, scopul fiind acela de a menține neutralitatea lor pe
această piață reglementată. Dispoziții similare ar urma să se aplice operatorilor de
transport și de sistem (OTS), care exploatează rețeaua de transport.

69 Până la adoptarea noilor norme și până la clarificarea drepturilor de proprietate,
incertitudinea juridică nu este de natură să încurajeze întreprinderile private și nici
operatorii de rețele reglementate să investească în instalații de stocare a energiei.
Combinarea energiei electrice cu alte forme de energie

70 Energia electrică poate fi stocată sub formă de căldură, de hidrogen sau de gaz

natural sintetic. Aceste combinații de energie transsectoriale pot contribui la
asigurarea unei flexibilități concurențiale a sistemului electroenergetic al UE și pot
transfera partea de energie din surse regenerabile generată inițial în sectorul energiei
electrice către alte sectoare, contribuind astfel la „decarbonizarea” acestora din
urmă 70. Până în decembrie 2018, soluțiile energetice transsectoriale nu au fost
reglementate în legislația UE.

71 Această lipsă de reglementare a făcut mai dificilă elaborarea unei analize de

rentabilitate pozitive pentru includerea de combinații de acest tip în cadrul unor
proiecte de stocare a energiei, care ar contribui la realizarea obiectivelor energetice și
climatice ale UE.

72 Două dintre părțile interesate care au răspuns la chestionar au precizat că taxele

de rețea duble constituie un obstacol în calea stocării energiei electrice sub o altă
formă de energie 71. Una dintre aceste părți a subliniat faptul că nu exista nicio
certificare pentru hidrogenul verde, fapt care reduce și mai mult stimulentele pentru
producerea acestui gaz. UE a abordat pentru prima dată certificarea hidrogenului
verde în reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile, adoptată în
decembrie 2018. Această directivă a introdus garanțiile de origine pentru gazele verzi,
69

De exemplu, în cazul în care pe piață nu există nicio ofertă pentru astfel de servicii sau dacă
utilizarea stocării este limitată la asigurarea funcționării eficiente, fiabile și sigure
a sistemului de distribuție.

70

EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, EASE-EERA, 2017; informații
obținute de Curtea de Conturi Europeană, în cadrul auditului său, ca răspuns din partea
operatorilor de sisteme de stocare a energiei.

71

Acest aspect este ilustrat și în documentul intitulat Innovative large-scale energy storage
technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation, Store&Go, 2017.
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care demonstrează clienților finali că o anumită parte sau cantitate de energie a fost
produsă din surse regenerabile. Întrucât garanțiile de origine pot fi tranzacționate,
valoarea economică a gazelor verzi ar putea crește.

73 După reformarea sa, Directiva privind energia din surse regenerabile obligă de

asemenea operatorii sistemului de distribuție să evalueze, cel puțin o dată la patru ani,
potențialul sistemelor de încălzire sau de răcire centralizată de a furniza servicii
precum consumul comandabil și stocarea excesului de energie electrică din surse
regenerabile. Potrivit propunerii de Directivă privind normele comune pentru piața
internă a energiei electrice 72, statele membre ar avea obligația de a facilita
funcționarea unor sisteme nediscriminatorii, sigure, fiabile și eficiente, în legătură cu
alte rețele energetice, și anume rețelele de gaze și cele de termoficare. Aceste noi
dispoziții vizează consolidarea legăturilor dintre sectorul energiei electrice, cel al
energiei termice și cel al gazelor.

Stocarea energiei pentru sectorul transporturilor
Cadrele de politică naționale

74 În prezent, UE dispune de aproximativ 160 000 de puncte publice de încărcare

pentru vehiculele electrice 73. Potrivit Comisiei, până în 2025, ar putea fi necesare
două milioane de puncte de încărcare publice 74. UE a abordat problema deficitului de
puncte de încărcare pentru vehiculele electrice în Directiva privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi 75 din 2014. Potrivit directivei, statele

72

Articolul 58 litera (d) din Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare), Consiliul
Uniunii Europene, 5076/19, 2019.

73

Observatorul european privind combustibilii alternativi, februarie 2019.

74

Presupunând că, în 2025, 7 % dintre vehiculele noi vor fi electrice. Impact Assessment of the
proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission
performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles,
SWD(2017) 650 final, Comisia Europeană, 2017 [sursa: Towards the broadest use of
alternative fuels – An Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure, SWD(2017) 365 final,
Comisia Europeană, 2017].

75

Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014
privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (JO L 307, 28.10.2014, p. 1).
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membre își stabilesc propriile ținte în cadrele de politică naționale pentru dezvoltarea
infrastructurii de încărcare.

75 Potrivit Comisiei

, cadrele de politică naționale sunt, în unele cazuri, incomplete
și incoerente între statele membre, iar țintele naționale stabilite de statele membre se
situează cu mult sub previziunile Comisiei privind necesarul până în 2020. Comisia
consideră că este posibil ca statele membre să nu atingă nici măcar aceste ținte
naționale până în 2020. Acest lucru ar putea avea ca rezultat acoperirea insuficientă
a teritoriului de către infrastructura de încărcare, la nivelul UE și în anumite state
membre, fapt care ar putea descuraja consumatorii să cumpere vehicule electrice.
76

76 Potrivit directivei, Comisia are obligația de a întocmi un raport cu privire la

punerea în aplicare a acesteia, până în 2020. În special, raportul ar trebui să evalueze
impactul său economic și asupra mediului. Dacă este cazul, Comisia poate prezenta
o propunere de modificare a directivei.

Armonizarea standardelor tehnice

77 În punctele de încărcare publice din UE coexistă deja mai multe tipuri de

conectori. În special, în UE concurează trei standarde de conectare pentru încărcare
rapidă 77:
o sistemul de încărcare combinat (CCS) de tip 2 (aproximativ 7 000 de puncte de
încărcare), impus de directivă și utilizat de 18 mărci de automobile;
o CHAdeMO (aproximativ 7 400 de puncte de încărcare), utilizat de 13 mărci; și
o Tesla Supercharger (aproximativ 3 100 de puncte de încărcare), accesibil doar
pentru automobilele Tesla. Automobilele Tesla pot accesa alte puncte de
încărcare prin intermediul unui adaptor, dar alte automobile nu pot utiliza
punctele de încărcare Tesla.
Prin urmare, în prezent, este posibil ca un utilizator de autoturism electric să fie nevoit
să dispună de mai multe cabluri, fiecare costând sute de euro, pentru a putea avea
acces la întreaga infrastructură de încărcare sau măcar la cea mai mare parte
a acesteia.

78 Directiva privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi conține,
de asemenea, specificații tehnice pentru tipul de conectori care trebuie utilizați în
76

Detailed Assessment of the National Policy Frameworks, Comisia Europeană,
SWD(2017) 365 final, partea 1.

77

JRC, februarie 2019.
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timpul încărcării. Obiectivul este ca toate punctele de încărcare să fie compatibile cu
toate vehiculele electrice. Începând din noiembrie 2017, toate punctele de încărcare
noi sau reînnoite trebuie să aibă cel puțin un conector care să respecte standardele
internaționale specifice: „Tip 2” pentru încărcare lentă și „CCS de tip 2” pentru
încărcare rapidă. Directiva nu stabilește un anumit calendar pentru înlocuirea
conectorilor în punctele de încărcare existente dacă acestea nu au fost încă renovate.

Legăturile dintre rețeaua electrică și transporturi

79 Pentru ca sectorul transporturilor și cel al aprovizionării cu energie electrică să

devină neutre din perspectiva emisiilor de carbon, vehiculele electrice ar trebui să fie
integrate în mod eficient în rețeaua electrică 78. Utilizatorii de vehicule electrice solicită
încărcări rapide, fapt care poate afecta stabilitatea rețelei electrice. Bateriile
vehiculelor electrice conectate ar putea, de asemenea, să profite de fluctuațiile de preț
pentru a reduce costurile de încărcare și să ofere servicii de flexibilitate 79 prin
furnizarea de energie electrică rețelei. La scară largă, acest lucru ar putea contribui în
mod semnificativ la flexibilitatea rețelei.

80 Directiva privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice

,

80

care urmează să fie adoptată în 2019, impune statelor membre să elaboreze
reglementări pentru a facilita conectarea punctelor de încărcare la rețelele de
distribuție. Aceasta prevede cooperarea între operatorii rețelelor de energie electrică
și operatorii de puncte de încărcare și solicită statelor membre să elimine barierele
administrative din calea implementării infrastructurii de încărcare a vehiculelor
electrice.

78

Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues, Laboratorul național
al University of California Berkeley, iunie 2017; 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, Renewable and Sustainable Energy Reviews,
volumul 53, ianuarie 2016.

79

De exemplu, reinjectând energie electrică în rețea în perioadele de cerere ridicată și
stocând energie electrică în perioadele de cerere redusă.

80

Normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare), Comisia Europeană,
Consiliul Uniunii Europene, 5076/19, 2019.
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81 Directiva din 2006 privind bateriile

impune ca producătorii de baterii să
finanțeze costurile nete de colectare și de reciclare a deșeurilor de baterii. În practică,
acest lucru înseamnă că producătorii trebuie să plătească sistemelor naționale de
colectare o taxă de reciclare pentru bateriile pe care le introduc pe piață. Bateriile
uzate provenite de la vehiculele electrice pot fi reutilizate prin asamblarea lor în unități
de baterii mai mari dedicate unor operațiuni de gestionare a rețelei. Cu toate acestea,
Directiva privind bateriile clasifică bateriile utilizate ca fiind deșeuri. Atât producătorii
inițiali ai bateriilor, cât și întreprinderile care reasamblează baterii uzate pot fi obligați
să plătească taxe de reciclare, indiferent dacă bateriile sunt sau nu sunt reutilizate în
alt context. Comisia a luat deja măsuri pentru a identifica eventualele obstacole de
reglementare în calea acestui tip de reciclare, în vederea unei eventuale modificări
a legislației. Comisia intenționează să publice o evaluare a Directivei UE privind
bateriile în primul trimestru al anului 2019.

81

81

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a
Directivei 91/157/CE.
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Observații finale
82 Stocarea energiei este esențială pentru tranziția la un sistem energetic cu emisii

reduse de carbon, bazat în principal pe surse regenerabile de energie, și pentru
atingerea obiectivelor climatice și energetice ale UE. În prezentul document de
informare, Curtea a evidențiat șapte provocări principale în ceea ce privește sprijinul
acordat de UE pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiilor de stocare a energiei.
Comisia a început să abordeze unele dintre aceste provocări, de exemplu prin
intermediul pachetului de măsuri „Energie curată pentru toți europenii” și al Alianței
europene pentru baterii.
1. Asigurarea unei strategii coerente a UE
o

UE își dezvoltă capacitatea de producție de baterii litiu-ion mai târziu decât alte
regiuni mai avansate la nivel mondial, astfel încât obținerea unui avantaj
competitiv ar putea fi dificilă.

2. Creșterea sprijinului acordat de părțile interesate
o

Unele părți interesate sunt în continuare îngrijorate cu privire la cadrul strategic al
UE, în special în ceea ce privește alegerile în materie de tehnologie.

3. Reducerea complexității finanțării acordate de UE pentru cercetare
o

Următorul program-cadru va trebui să continue măsurile de simplificare adoptate
în cadrul programului Orizont 2020.

4. Un sprijin mai eficace pentru cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor de
stocare a energiei va necesita:
o

identificarea unor modalități de creștere a ratei de succes a proiectelor de
cercetare relevante.

5. Implementarea tehnologiilor de stocare a energiei
o

Reducerea riscului ca mecanismele de sprijinire a implementării și a introducerii
pe piață a unor soluții inovatoare de stocare a energiei să rămână insuficiente în
practică.

6. Eliminarea obstacolelor cu care se confruntă investitorii
o

Încurajarea investițiilor sectorului privat în instalații de stocare a energiei va
depinde de punerea în aplicare pe deplin și în mod efectiv a aspectelor relevante
ale noii legislații a UE în domeniul energiei electrice.

7. Dezvoltarea infrastructurilor pentru producția de combustibili alternativi
o

Cadrele naționale de politică pentru dezvoltarea unei infrastructuri de încărcare
suficiente și accesibile vor fi vitale pentru sprijinirea tranziției energetice către un
sistem energetic cu emisii scăzute de carbon.
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Anexa I
Prezentare generală a principalelor etape ale sprijinului acordat de UE
pentru stocarea energiei
Stocare staționară

Stocare mobilă

Cercetare și inovare pentru
stocarea de energie
Planul strategic privind tehnologiile
energetice
Mecanismul pentru interconectarea
Europei

2007

Programul-cadru pentru cercetare PC7
„Energie inteligentă – Europa”

2008
Directiva privind promovarea
vehiculelor de transport rutier
nepoluante și eficiente din punct de
vedere energetic

2009

2013

Directiva privind energia din surse regenerabile

Regulamente de stabilire a țintelor de
reducere a emisiilor de CO2 pentru
autoturisme și vehicule utilitare

2014

Programul pentru cercetare
„Orizont 2020”

Directiva privind instalarea infrastructurii
pentru combustibili alternativi

Către un Plan strategic integrat
privind tehnologiile energetice:
accelerarea transformării
sistemului energetic european

2015

2016

Pachetul „Energie curată pentru
toți europenii”

Strategia pentru o mobilitate cu emisii
reduse de dioxid de carbon
Europa în mișcare
(Primul pachet privind mobilitatea)

2017

Stocarea energiei – rolul
electricității

Pachetul privind energia curată
(Al doilea pachet privind mobilitatea la
nivelul UE)
Alianța europeană pentru baterii

2018

Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
(reformare)
Mobilitatea viitorului
(Al treilea pachet privind mobilitatea la
nivelul UE)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Accelerarea inovării în domeniul
energiei curate
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Anexa II
Prezentare generală a principalelor tehnologii de stocare a energiei
Aplicații – Legendă
Servicii de sprijin
pentru rețeaua
electrică

Gospodării

Stocare zilnică

Transport rutier

Stocare sezonieră

Transport
aerian/maritim

Tehnologie

Descriere

Acumulare de
hidroenergie prin
pompare

Fiecare instalație cu acumulare de hidroenergie prin
pompare are două rezervoare amplasate la altitudini
diferite. Apa este transferată între acestea pentru
a stoca și a elibera energie. În modul de descărcare, apa
din rezervorul superior este canalizată prin turbine,
generând energie electrică. În modul de încărcare,
aceleași turbine pompează apă în sens ascendent.
Instalațiile cu acumulare de hidroenergie prin pompare
constituie 85 % din capacitatea de stocare a energiei
electrice la nivel mondial. Europa dispune încă de
amplasamente cu caracteristici geografice adecvate.
Instalațiile cu acumulare de hidroenergie prin pompare
sunt concepute pentru stocarea la scară largă în
interiorul rețelei electrice, deoarece capacitatea lor de
stocare a energiei poate varia între 100 MW (instalații
de dimensiuni mici) și 3 000 MW. În Europa,
capacitatea medie a unei instalații este de aproximativ
300 MW. În consecință, instalațiile noi pot costa
aproximativ 1 miliard de euro.

Baterii plumb-acid

Bateriile plumb-acid sunt cele mai răspândite modele
de baterii reîncărcabile și au fost utilizate pe scară largă
în vehiculele cu motoare cu combustie convenționale,
dar nu sunt utilizate pe scară largă la vehiculele
electrice. Ele sunt mai ieftine decât bateriile litiu-ion.
Principalele dezavantaje ale acestor baterii sunt
eficiența lor scăzută și durata de viață mai scurtă în
comparație cu alte baterii. În interiorul UE, 99 % din
bateriile auto plumb-acid sunt reciclate. Dezvoltarea
unor modele mai performate de baterii plumb-acid este
în curs.

Aplicații
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Baterii litiu-ion

Bateriile litiu-ion sunt cea mai des întâlnită sursă de
energie pentru vehiculele electrice. Acestea au
densități de energie și de putere din ce în ce mai mari.
Există multe variante de astfel de baterii, cu electrozi și
electroliți diferiți. Unele materiale de electrozi impun
utilizarea unor resurse naturale costisitoare sau
limitate, cum ar fi cobaltul. Bateriile litiu-ion sunt în
prezent mai scumpe decât bateriile plumb-acid, dar
costurile acestora scad rapid.

Baterii redox

Bateriile redox au două rezervoare de electrolit, unul cu
sarcină pozitivă și unul cu sarcină negativă, separate de
electrozi și de o membrană. Diferența dintre nivelurile
de oxidare chimică ale rezervoarelor generează fluxuri
de ioni și electricitate care traversează membrana.
Acest tip de baterie este proiectat pentru stocarea la
scară largă în interiorul rețelei. Ea poate stoca mari
cantități de energie într-un mod mai eficace decât
multe alte tehnologii. Pentru a crește capacitatea
bateriei, se poate adăuga mai mult electrolit ieftin în
instalații. Bateriile cu flux au o durată de viață mai
lungă decât multe alte modele de baterii, dar au
o densitate energetică mai mică.

Baterii sodiu-sulf

Bateriile sodiu-sulf sunt utilizate pentru serviciile de
rețea de 20 de ani. Majoritatea instalațiilor au
capacități cuprinse între 1 MW și 10 MW. Acestea
funcționează la temperaturi cuprinse între 300⁰C și
350⁰C, ceea ce le face improprii pentru aplicațiile
destinate gospodăriilor.

Supercondensator

Un supercondensator este compus din două straturi de
material conductor separate de un strat izolator.
Energia electrică este stocată prin generarea unei
sarcini electrice între straturile conductoare.
Supercondensatorii sunt o formă de stocare a energiei
pe termen scurt, întrucât absorb și eliberează foarte
rapid mari cantități de energie. Necesită o întreținere
minimă. Sunt utilizați pentru a furniza servicii de rețea
și ca parte a sistemelor de frânare și de accelerare
pentru autovehicule.
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Volant

Un motor electric rotește un rotor cu o viteză foarte
mare, de până la aproximativ 100 000 de rotații pe
minut. Energia este extrasă prin încetinirea rotorului.
Volanții sunt cei mai potriviți pentru stocarea de înaltă
putere, pe termen scurt, și sunt ideali pentru serviciile
de rețea care necesită timpi de răspuns foarte scurți.
Aceștia sunt de asemenea utilizați în sectorul
transporturilor pentru a furniza impulsuri de energie
electrică de scurtă durată.
Ei nu pot fi utilizați pentru stocare pe termen mediu sau
lung, deoarece după o oră pierd aproximativ 15 % din
energia stocată.

Pilă de
combustie/electrolizor

Pilele de combustie convertesc hidrogenul în energie
electrică prin provocarea reacției acestuia cu oxigenul
din aer. Ele pot opera și ca electrolizoare, utilizând
energie electrică pentru a descompune apa. Acestea
constituie tehnologia de bază utilizată pentru obținerea
de gaze din energie electrică: hidrogenul poate fi stocat
timp de mai multe luni, injectat în rețeaua de gaze sau
transformat în gaze naturale.
Pilele de combustie reprezintă mai degrabă
o tehnologie de conversie a energiei decât o tehnologie
de stocare a acesteia, dar permit stocarea energiei
electrice sub formă de gaz.

Aer comprimat

Stocarea de energie cu ajutorul aerului comprimat se
face în grote subterane. În modul de încărcare, aerul
este comprimat și poate fi depozitat în subteran la
o presiune ridicată timp de mai multe luni. Aerul este
eliberat și destins într-o turbină pentru a regenera
energie electrică. Modele cu eficiență redusă au fost
implementate începând din anii `70. Dezvoltarea unor
modele cu eficiență ridicată, care ar putea stoca
inclusiv căldura eliberată în timpul procesului de
comprimare, este în curs.

Aer lichid

Stocarea energiei cu ajutorul aerului lichid implică un
proces de răcire a aerului care are ca rezultat stocarea
de energie electrică. Aerul este răcit până când se
lichefiază, iar apoi aerul lichid este stocat într-un
rezervor izolat. Pentru a inversa procesul și a genera
energie electrică, aerul este destins și pune în mișcare
o turbină.
Stocarea energiei cu ajutorul aerului lichid este o formă
ieftină de stocare, deoarece instalațiile sunt construite
cu componente industriale standardizate. Există doar
câteva instalații la scară completă. Principalul
dezavantaj al stocării cu ajutorul aerului lichid îl
reprezintă eficiența sa scăzută, sub 50 %, față de
75-90 % în cazul bateriilor.
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Stocare termică

Încălzitoarele electrice de apă rezidențiale pot fi
utilizate ca o formă de dispozitiv de stocare: căldura
poate fi stocată într-un rezervor de apă izolat, oferind
gospodăriilor opțiunea de a stoca energie pentru
câteva ore. Stocarea la rece cu ajutorul apei refrigerate
sau al gheții este de asemenea posibilă. Ca alternativă,
pentru stocarea de căldură în stare solidă, radiatoare
umplute cu cărămizi sunt încălzite folosind energie
electrică ieftină. Căldura este degajată ulterior, în
funcție de necesități. Stocarea în puțuri utilizează
o pompă de căldură atașată la o gaură de foraj pentru
a depozita căldura în subteran, sezonier, la scară largă.

Stocare cu ajutorul sării
topite

Este vorba despre o formă de stocare termică în care
energia electrică sau energia solară este utilizată pentru
încălzirea unui container umplut cu sare topită. Acest
mediu de stocare devine suficient de cald pentru a crea
abur, astfel încât se pot fi utilizate turbine cu abur
pentru generarea de energie electrică din căldura
stocată. În combinație cu energia solară concentrată,
aceasta constituie o metodă de stocare zilnică
a energiei solare.
Stocarea cu ajutorul sării topite reprezintă în prezent
75 % din capacitatea de stocare termică la nivel
mondial.

Sursa imaginilor, în ordine: ENGIE/Electric Mountain; Curtea de Conturi Europeană; Curtea de Conturi Europeană, VoltStorage
GmBH; NGK Insulators, LTD; Maxwell Technologies; Curtea de Conturi Europeană; Laurent Chamussy, 2010. Uniunea Europeană;
RWE; Highview Power; Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado Solar.
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Glosar
Baterie: un dispozitiv care înmagazinează energie electrică sub formă de energie
chimică și convertește energia respectivă în electricitate. O baterie are de obicei trei
părți: doi electrozi și un electrolit între acestea. Atunci când o baterie încărcată este
conectată la un circuit, ionii încărcați circulă între electrozi prin electrolit. Acest
transfer de sarcini generează energie electrică în circuit. Sistemele de baterii sunt
constituite din grupuri de baterii. Grupurile de baterii sunt compuse din celule. Celulele
conțin electrolit și electrozi, care stochează energia chimică.
Demonstrație: activitate de validare, prin care se demonstrează că o tehnologie este
viabilă din punct de vedere tehnic și/sau economic. Produsele pot face obiectul unei
demonstrații în laboratoare sau în condiții reale, la scară reală sau aproape reală.
Energie din surse regenerabile: energia colectată din resurse regenerabile, care,
considerate la scara de timp umană, se refac în mod natural; printre aceste surse se
numără lumina soarelui, vântul, biomasa sau căldura geotermală.
Gaze cu efect de seră: gaze care acționează ca o pătură în atmosfera Pământului,
blocând căldura și încălzind astfel suprafața planetei; acest fenomen este cunoscut sub
numele de „efect de seră”. Principalele gaze cu efect de seră sunt dioxidul de carbon
(CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O) și gazele fluorurate
[hidrofluorocarburile, perfluorocarburile, hexafluorurile de sulf (SF6) și trifluorurile de
azot (NF3)].
Implementare: acțiunea de a introduce pe piață o nouă tehnologie sau un nou
serviciu.
Operator al sistemului de distribuție: operatorii de sisteme de distribuție sunt
responsabilii de exploatarea (și, uneori, proprietarii) rețelelor de distribuție a energiei
electrice. Aceștia își desfășoară activitatea pe o piață reglementată.
Operatori de sisteme de transport: entități responsabile de transmiterea energiei
electrice la nivel național sau regional. Aceștia funcționează independent de ceilalți
actori de pe piața energiei electrice, cum ar fi producătorii de energie.
Orizont 2020: Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare pentru
perioada 2014-2020.
Pilă de combustie: dispozitiv care generează energie electrică în urma unei reacții
electrochimice a hidrogenului cu oxigenul.
Stocarea energiei: amânarea utilizării unei cantități de energie din momentul
producerii acesteia pentru a fi consumată ulterior, fie ca energie finală, fie ca energie
transformată într-un alt vector energetic.
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Surse de energie variabile: sursele de energie care nu produc energie în mod continuu
și care nu pot fi controlate în mod direct sunt descrise ca fiind variabile. De exemplu,
turbinele eoliene nu produc energie atunci când nu bate vântul. Panourile solare nu
produc energie pe timp de noapte.
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Acronime
APAC: Asia-Pacific. Include 53 de țări din Asia de Est, Asia de Sud, Asia de Sud-Est,
Asia de Nord și Oceania.
Baterie litiu-ion: o baterie litiu-ion.
BEI: Banca Europeană de Investiții.
CCI: comunitate de cunoaștere și inovare.
EIT: Institutul European de Inovare și Tehnologie.
IMM: întreprinderi mici și mijlocii.
JRC: Centrul Comun de Cercetare.
Planul SET: plan strategic privind tehnologiile energetice.

50

Echipa Curții
Prezentul document de informare a fost elaborat de Camera I – Utilizarea durabilă
a resurselor naturale, condusă de domnul Nikolaos Milionis, membru al Curții de
Conturi Europene. Activitatea a fost condusă de domnul Phil Wynn Owen, membru al
Curții de Conturi Europene, care a beneficiat de sprijinul unei echipe formate din:
Gareth Roberts, șef de cabinet, și Olivier Prigent, atașat în cadrul cabinetului; Richard
Hardy, manager principal; Krzysztof Zalega, coordonator; Lorenzo Pirelli, coordonator
adjunct; Ingrid Ciabatti, Gyula Szegedi, Zeinab Drabu, Catherine Hayes și Alessandro
Canalis, auditori. Richard Moore a asigurat sprijin lingvistic.

De la stânga la dreapta: Ingrid Ciabatti, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo
Pirelli, Krzysztof Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabu, Richard Moore, Richard
Hardy, Gareth Roberts, Gyula Szegedi și Catherine Hayes.

Pentru a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră, UE
trebuie să treacă de la sistemul energetic actual, bazat pe
combustibili fosili, la un sistem energetic cu emisii reduse
de carbon, bazat în principal pe surse regenerabile de
energie. Pentru a facilita această tranziție energetică, este
necesar să se stocheze mai multă energie, atât pentru rețea,
cât și pentru transport. Prezentul document de informare
descrie principalele provocări legate de dezvoltarea stocării
energiei în UE.
Analiza Curții s-a bazat pe analize documentare, pe vizite
efectuate la proiectele de cercetare în domeniul stocării
energiei, pe interviuri cu Comisia și cu părțile interesate în
domeniul stocării energiei, pe audituri și pe documente de
informare anterioare ala Curții, precum și pe consultarea
unui expert în domeniul tehnologiilor și al piețelor de
stocare a energiei.
Curtea a identificat trei provocări: i) elaborarea unei
strategii pentru stocarea energiei, ii) utilizarea în mod
eficace a cercetării și a inovării și iii) instituirea unui cadru
legislativ favorabil.
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