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Σύνοψη
I Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου,

αναδεικνύει συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στην προσπάθειά της
να διασφαλίσει ότι η στήριξη που παρέχει σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας
συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της για την ενέργεια και το
κλίμα.

II Προκειμένου να μετριάσει την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ έθεσε για τον εαυτό της

στόχους και τιμές-στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ο τομέας
της ενέργειας συνδέεται στενά με την κλιματική αλλαγή: η παραγωγή και η χρήση
ενέργειας ευθύνονται για το 79 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, ενώ το
μεγαλύτερο μερίδιο εκπομπών προέρχεται από τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη
μεταφορά ενέργειας. Η αντιμετώπιση της απειλής που αντιπροσωπεύει η κλιματική
αλλαγή απαιτεί θεμελιώδη στροφή από το υφιστάμενο ενεργειακό σύστημα με βάση
τα ορυκτά καύσιμα σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, βασιζόμενο σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές: την αποκαλούμενη
«ενεργειακή μετάβαση».

III Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν έναν ευέλικτο τρόπο

αντιμετώπισης των ανισορροπιών που προκαλούνται από την αύξηση του μεριδίου
των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, στο
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Τα παραγόμενα από ανανεώσιμες πηγές καύσιμα, όπως
η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή το υδρογόνο, μπορούν να συμβάλουν
στη μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών· η βελτιωμένη τεχνολογία
αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην επέκταση του στόλου των
οχημάτων που χρησιμοποιούν τα εν λόγω καύσιμα.

IV Πολλές τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας είναι διαθέσιμες ή βρίσκονται υπό

ανάπτυξη, όπως η αποθήκευση ενέργειας μέσω άντλησης νερού, τα διαφορετικά είδη
συσσωρευτών, η αποθήκευση υδρογόνου, η αποθήκευση συμπιεσμένου αέρα, τα
συστήματα αποθήκευσης θερμότητας και τα διαφορετικά είδη αποθήκευσης αερίου.
Το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αποθήκευση ενέργειας βασίζεται σε στρατηγικές
πρωτοβουλίες όπως η ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές, στη στήριξη της
έρευνας και της καινοτομίας για τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και στη
νομοθεσία που καλύπτει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Λαμβανομένου υπόψη του θεμελιώδους ρόλου
της αποθήκευσης ενέργειας για την επίτευξη ενός ενεργειακού συστήματος χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βασιζόμενου σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες
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πηγές, το παρόν ενημερωτικό έγγραφο περιγράφει τις κυριότερες προκλήσεις για την
ανάπτυξη και τη διάδοση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην ΕΕ.
Σχεδιασμός στρατηγικής για την αποθήκευση ενέργειας

V Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για την ανάπτυξη ενός πλαισίου στρατηγικής για την

αποθήκευση ενέργειας, ώστε να επιταχύνει την αναδιαμόρφωση του ενεργειακού
συστήματος της ΕΕ και να φέρει στην αγορά ελπιδοφόρες νέες τεχνολογίες χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που έχουν
ληφθεί έως τώρα να μην είναι αρκετά για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της
ΕΕ για καθαρή ενέργεια.

VI Το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) για την έρευνα

σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών συσσωρευτών έχει ως στόχο την
επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά τις απαιτούμενες δράσεις. Η ευρωπαϊκή συμμαχία
για τους συσσωρευτές εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στις υφιστάμενες και όχι στις
καινοτόμες τεχνολογίες και κινδυνεύει να μην επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της.
Η ΕΕ υστερεί σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της όσον αφορά την ικανότητα
παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών. Υπάρχει κίνδυνος το τρέχον στρατηγικό πλαίσιο
της ΕΕ να μην ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης.
Αποτελεσματική χρήση της έρευνας και της καινοτομίας

VII Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής έρευνας και

καινοτομίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η αναδιαμόρφωση του ενεργειακού
συστήματος της ΕΕ και να εισέλθουν στην αγορά ελπιδοφόρες νέες τεχνολογίες
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Από το 2014 έως τον Οκτώβριο του
2018, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το κύριο ερευνητικό πρόγραμμα της Επιτροπής,
είχε χορηγήσει 1,34 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα για την αποθήκευση ενέργειας στο
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα. Η Επιτροπή έλαβε μέτρα για την απλούστευση του προγράμματος
«Ορίζων 2020», αλλά υπάρχει περιθώριο περαιτέρω μείωσης της πολυπλοκότητας της
χρηματοδότησης της έρευνας από την ΕΕ και αύξησης της συμμετοχής καινοτόμων
εταιρειών. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος η ΕΕ να μην έχει υποστηρίξει επαρκώς τη
διείσδυση καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας στην αγορά.
Θέσπιση υποστηρικτικού νομοθετικού πλαισίου

VIII Έως το 2019, όσοι επένδυαν σε λύσεις αποθήκευσης ενέργειας στο δίκτυο

αντιμετώπιζαν εμπόδια. Η πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ αναμένεται να συμβάλει στην
υπέρβαση των εν λόγω εμποδίων. Η Επιτροπή διευθέτησε τα περισσότερα ζητήματα
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στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενεργείας και του κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, που αναμένεται να εγκριθούν στις αρχές του 2019. Όσον αφορά την
ηλεκτρική κινητικότητα, η καθυστερημένη και μη συνεκτική εγκατάσταση υποδομών
φόρτισης θα μπορούσε να καθυστερήσει την ευρεία διάδοση των ηλεκτρικών
οχημάτων.

IX Στο παρόν ενημερωτικό έγγραφο προσδιορίσαμε επτά κύριες προκλήσεις για τη
στήριξη της ΕΕ στην ανάπτυξη και τη διάδοση των τεχνολογιών αποθήκευσης
ενέργειας:

1)

Διασφάλιση συνεκτικής στρατηγικής της ΕΕ·

2)

Αύξηση της υποστήριξης από τα ενδιαφερόμενα μέρη·

3)

Μείωση της πολυπλοκότητας της χρηματοδότησης της έρευνας στην ΕΕ·

4)

Υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για τις τεχνολογίες αποθήκευσης
ενέργειας·

5)

Διάδοση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας·

6)

Άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές· και

7)

Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

6

Εισαγωγή
Γιατί έχει σημασία η αποθήκευση ενέργειας

01 Το 2015, 195 κράτη που ευθύνονται για το 99,75 % των παγκόσμιων εκπομπών

αερίων θερμοκηπίου υπέγραψαν τη συμφωνία του Παρισιού. Δεσμεύτηκαν να
διατηρήσουν την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη τον τρέχοντα αιώνα σε
επίπεδο σαφώς χαμηλότερο των 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, με
στόχο τον περιορισμό της σε 1,5°C 1. Η ΕΕ έθεσε για τον εαυτό της στόχους και τιμέςστόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (βλέπε γράφημα 1).

Γράφημα 1 — Τάσεις και τιμές-στόχος σχετικά με τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ
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Πηγή: «Trends and projections in Europe 2018», ΕΟΠ, 2018.

02 Ο τομέας της ενέργειας συνδέεται στενά με την κλιματική αλλαγή: η

αντιμετώπιση της απειλής που αντιπροσωπεύει η κλιματική αλλαγή απαιτεί
θεμελιώδη στροφή από το εξαρτώμενο από τα ορυκτά καύσιμα υφιστάμενο
ενεργειακό σύστημα. Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας ευθύνονται για το 79 % των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, ενώ οι υψηλότερες εκπομπές ανά τομέα
προέρχονται από τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη μεταφορά ενέργειας. Οι εν λόγω
τομείς πρέπει να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές

1

Συμφωνία του Παρισιού, Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική
αλλαγή (UNFCCC), 2015 (άρθρα 2 και 4).

7
ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες για την επίτευξη των στόχων και των τιμών-στόχου
σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

03 Για τουλάχιστον δύο δεκαετίες, η ΕΕ έχει χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για την

ανάπτυξη πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Παραδείγματος χάριν, από το 2005, η ΕΕ έθεσε, με το σύστημα εμπορίας εκπομπών
της (ΣΕΕ της ΕΕ), όριο στις συνολικές εκπομπές που προέρχονται από ορισμένους
τομείς ενεργειακού εφοδιασμού, από βιομηχανίες έντασης ενέργειας και, από το
2012, από τις πτήσεις εντός του ΕΟΧ 2, και δημιούργησε αγορά για τα δικαιώματα
εκπομπών. Είχε ως στόχο, μεταξύ άλλων, να ενθαρρύνει τον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας να χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα.

04 Από το 2009, σε τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΕ της ΕΕ, όπως ο τομέας

των μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έθεσαν δεσμευτικές
εθνικές τιμές-στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στο πλαίσιο
του «επιμερισμού των προσπαθειών».

05 Προκειμένου να υποστηρίξει τη μετάβαση σε έναν τομέα ενεργειακού

εφοδιασμού χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ΕΕ έθεσε επίσης τιμέςστόχο για το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση
ενέργειας: 20 % έως το 2020 3 και 32 % έως το 2030 4. Περιλαμβάνεται η ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για
θέρμανση και ψύξη, καθώς και για τις μεταφορές. Η οδηγία της ΕΕ, του 2009, σχετικά
με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να
αναπτύξουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης για τη σταθεροποίηση του συστήματος
ηλεκτροδότησης, δεδομένου ότι δέχεται περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές.

2

Ο ΕΟΧ περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και
τη Νορβηγία.

3

Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και
2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

4

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 328/82 της 21.12.2018).
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06 Μεταξύ του 2004 και του 2017, το μερίδιο της ακαθάριστης τελικής

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
αυξήθηκε από 14 % σε 31 % 5. Το ποσοστό αυτό έφτασε το 72 % στην Αυστρία, αλλά
ήταν χαμηλότερο του 15 % σε επτά κράτη μέλη 6. Περισσότερο από τα δύο τρίτα της
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της ΕΕ προέρχονται από την
υδροηλεκτρική (35 %) και την αιολική ενέργεια (34 %) 7.

07 Δεδομένου ότι η πρόσθετη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες

πηγές πιθανότατα θα προέλθει από την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, που είναι
μεταβλητές πηγές, αυτή η τιμή-στόχος αναμένεται να οδηγήσει σε πρόσθετη ζήτηση
για αποθήκευση ενέργειας.

08 Η ΕΕ έθεσε συγκεκριμένες τιμές-στόχο σχετικά με το μερίδιο της ενέργειας από

ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται στις μεταφορές: 10 % έως το 20203 και 14 %
έως το 20304. Για τις μεταφορές, οι νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα
δημιουργήσουν επίσης νέες προκλήσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Επομένως, θα
χρειαστούν μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας, τόσο στο δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον τομέα των μεταφορών 8.

09 Περίπου τα τρία τέταρτα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ στον τομέα
των μεταφορών προέρχονται από τις οδικές μεταφορές, και κυρίως από τα
αυτοκίνητα (βλέπε γράφημα 2). Μετά τη μείωση που σημειώθηκε μεταξύ του 2007
και του 2013, οι εκπομπές από τις μεταφορές αυξήθηκαν την περίοδο 2014-2016
(βλέπε γράφημα 3).

5

«Share of electricity from renewable sources in gross electricity consumption 2004-2017»,
Πίνακας «SHARES», Eurostat, Φεβρουάριος 2019.

6

Τσεχία, Κύπρος, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Μάλτα και Πολωνία (πηγή:
Eurostat).

7

«SHARES 2017 Summary Results», Eurostat, Φεβρουάριος 2019. Το Συνέδριο σχεδιάζει να
δημοσιεύσει μία ειδική έκθεση σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
αιολική και ηλιακή ενέργεια εντός του τρέχοντος έτους.

8

«Πανοραμική επισκόπηση της δράσης της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή»,
ΕΕΣ 2017, σημείο 214.
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Γράφημα 2 — Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ στον τομέα των
μεταφορών το 2016
Άλλες πηγές εκπομπών
(συμπερ. σιδηροδρομικών)
Θαλάσσιες και ποτάμιες
μεταφορές
Πολιτική αεροπορία
Άλλο

Άλλο

1%

Βαρέα εμπορικά οχήματα

26 %

Ημιφορτηγά

12 %

Αυτοκίνητα

61 %

13 %

73 %

Οδικές μεταφορές
Εγχώριες και
διεθνείς μεταφορές

2%
13 %

72 %

27 %

Εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου στην ΕΕ

Εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου από
τις μεταφορές στην ΕΕ

Εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου από
τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται η διεθνής αεροπορία και ναυτιλία.
Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, EEA greenhouse gas – data viewer, 2018· ανάλυση του
ΕΕΣ.

Γράφημα 3 — Τάση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ ανά
τομέα, 1990-2016
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Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, EEA greenhouse gas – data viewer, 2018· ανάλυση του
ΕΕΣ.

10

Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας

10 Επισκόπηση των κύριων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας για εφαρμογές
δικτύου και μεταφορών παρουσιάζεται στο γράφημα 4.

Γράφημα 4 — Επισκόπηση των κύριων τεχνολογιών αποθήκευσης
ενέργειας και των χρήσεών τους 9
Τεχνολογία αποθήκευσης που χρειάζεται...

...στο δίκτυο για...

Συσσωρευτές
Αποθήκευση
μέσω άντλησης
νερού

Ιόντων λιθίου

Μολύβδου- Οξειδοαναγωγής Νατρίου-θείου
οξέως

Υπερπυκνωτής

Κυψέλη
υδρογόνου

Σφόνδυλος
κινητήρα

Συμπιεσμένος ή
υγροποιημένος
αέρας

Αποθήκευση
θερμότητας

Εποχιακή αποθήκευση
Ανάγκη: Μεγάλη δυναμικότητα αποθήκευσης, αργή
έκλυση
Ημερήσια αποθήκευση (μεταβαλλόμενη αιχμή της
ζήτησης)
Ανάγκη: Ώρες εφοδιασμού
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου (π.χ. απόκριση
συχνότητας)
Ανάγκη: Ταχεία απόκριση, εφοδιασμός από
δευτερόλεπτα έως ώρες
Οικιακές εφαρμογές
Ανάγκη: Μικρή κλίμακα, μακρά διάρκεια ζωής
...στις μεταφορές για...
Οδικές μεταφορές
Ανάγκη: Υψηλή ισχύς, χαμηλό βάρος, μικρό μέγεθος

Αεροπορία/ναυτιλία
Ανάγκη: Υψηλή ισχύς, υψηλή ενέργεια κατ’ όγκο

Πηγή: ΕΕΣ, με στοιχεία της μελέτης με τίτλο «Electrical energy storage for mitigating climate change»,
Imperial College, Λονδίνο.

Στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

11 Η αναδιαμόρφωση του ενεργειακού συστήματος παρουσιάζει σημαντικές

προκλήσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο σύστημα ηλεκτροδότησης και την εξισορρόπηση της προσφοράς και
της ζήτησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τρεις βασικές μέθοδοι:

o

9

Πρώτον, οι διασυνδέσεις του δικτύου καθιστούν πιθανότερη την κάλυψη της
ζήτησης από την προσφορά σε ολόκληρο το δίκτυο. Ωστόσο, στο πλαίσιο ελέγχου
που διενεργήσαμε το 2015 διαπιστώσαμε ότι, γενικά, οι ενεργειακές υποδομές

Βλέπε παράρτημα ΙΙ για περιγραφή των εν λόγω τεχνολογιών.

11
της ΕΕ, τόσο εντός ενός κράτους μέλους όσο και μεταξύ των κρατών μελών, δεν
είναι ακόμη σχεδιασμένες για πλήρως ολοκληρωμένες αγορές 10.
o

Δεύτερον, η ζήτηση μπορεί να καταστεί διαχειρίσιμη: τα εργοστάσια μπορούν
να προσαρμόζουν την παραγωγή τους, και επομένως την κατανάλωση ενέργειας,
σε ώρες κατά τις οποίες υπάρχει άφθονη και φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια.
Ομοίως, σε ορισμένα νοικοκυριά, οι δεξαμενές ζεστού νερού μπορούν να
ανάβουν και να σβήνουν εξ αποστάσεως από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας,
για τον χρονικό προγραμματισμό της ζήτησης. Ωστόσο, η κατανάλωση μπορεί
συνήθως να αναβάλλεται μόνο για λίγες ώρες, όχι για ημέρες. Η διαχείριση της
ζήτησης στον οικιακό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών αντιμετωπίζει επίσης
ρυθμιστικούς φραγμούς και φραγμούς στον σχεδιασμό της αγοράς 11.

o

Τρίτον, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται, ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιείται μεταγενέστερα. Οι λύσεις αποθήκευσης μπορούν επίσης να
παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου 12. Προκειμένου να επιτύχει
τους στόχους της για το κλίμα για το 2050, η Επιτροπή εκτίμησε ότι η ΕΕ
ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει την αποθήκευση ενέργειας έως και κατά έξι
φορές 13.

12 Στην ΕΕ, όσον αφορά το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας

μέσω άντλησης νερού αποτελεί την πλέον κοινή τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας το 88 % της εγκατεστημένης δυναμικότητας

10

Ειδική έκθεση αριθ. 16/2015 «Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού
μέσω ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας: απαιτούνται περισσότερες
προσπάθειες», Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2015. Αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης από την
έκθεση της Επιτροπής, με τίτλο: «Second Report on the State of the Energy Union»,
COM(2017) 53 final, 2017.

11

«The potential of electricity demand response», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017.

12

Παραδείγματος χάριν, η αναντιστοιχία μεταξύ της παραγωγής και της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις συχνότητας· ορισμένες τεχνολογίες
αποθήκευσης μπορούν να επαναφέρουν τη συχνότητα στη συνήθη τιμή της. Πρόκειται για
τη λεγόμενη «απόκριση συχνότητας».

13

«A Clean Planet for all», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2018) 773 final της 28.11.2018, σ. 7. Η
Επιτροπή ανέπτυξε σενάρια για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου. Η εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τις ανάγκες αποθήκευσης
βασίζεται σε σενάρια που εστιάζουν στον εντατικό εξηλεκτρισμό σε τομείς τελικής χρήσης.

12
αποθήκευσης 14. Χρησιμοποιείται τόσο για την ημερήσια όσο και για την εποχική
αποθήκευση. Οι γεωλογικοί περιορισμοί, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η
αποδοχή από το κοινό συνιστούν προκλήσεις για την κατασκευή νέων, μεγάλης
κλίμακας εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας μέσω άντλησης 15.

13 Οι συσσωρευτές αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε χημική μορφή και

μετατρέπουν την ενέργεια αυτή σε ηλεκτρισμό. Ένας συσσωρευτής αποτελείται
συνήθως από τρία μέρη: δύο ηλεκτρόδια και έναν ηλεκτρολύτη μεταξύ τους. Όταν
ένας φορτισμένος συσσωρευτής συνδέεται σε κύκλωμα, τα φορτισμένα ιόντα ρέουν
μεταξύ των ηλεκτροδίων μέσω του ηλεκτρολύτη. Αυτή η μετακίνηση φορτίων παράγει
ηλεκτρική ενέργεια στο κύκλωμα. Οι συσσωρευτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
βραχυπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας, για διαστήματα ωρών και ημερών,
παραδείγματος χάριν για τη μεταβαλλόμενη ημερήσια αιχμή της ζήτησης. Ωστόσο,
μετά τη φόρτιση, δεν μπορούν να διατηρήσουν την αποθηκευμένη ενέργεια για
εβδομάδες ή μήνες χωρίς σοβαρές απώλειες. Πολλά είδη συσσωρευτών, όπως οι
μολύβδου-οξέος και οι ιόντων λιθίου, αξιοποιούνται εμπορικά. Νέες εκδόσεις των
τεχνολογιών αυτών βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Οι ερευνητές
επεξεργάζονται εναλλακτικές λύσεις, όπως τους συσσωρευτές λιθίου στερεάς
κατάστασης.
Στις μεταφορές

14 Εκτός από τα βιοκαύσιμα, ανανεώσιμα καύσιμα όπως η ηλεκτρική ενέργεια από

ανανεώσιμες πηγές, το υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές και το αέριο σύνθεσης
μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών.
Η επέκταση του στόλου των οχημάτων που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους καύσιμα
παρεμποδίζεται επί του παρόντος από παράγοντες όπως η αυτονομία, το κόστος τους
και η έλλειψη υποδομών ανεφοδιασμού.

15 Τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά οχήματα συνήθως αποθηκεύουν ενέργεια σε

συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Αντιπροσώπευαν το 0,4 % του συνόλου των οδικών

14

Πηγή: «Pumped Hydro Storage», Ευρωπαϊκή ένωση για την αποθήκευση
ενέργειας·(European Association for Storage of Energy)· «Energy Storage: Which Market
Designs and Regulatory Incentives Are Needed?», Θεματικό Τμήμα A: Οικονομική και
επιστημονική πολιτική. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015.

15

«Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage», Κοινό
Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), 2013.

13
οχημάτων της ΕΕ στα τέλη του 2018 16. Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν, επί του
παρόντος, περίπου το 1 % του συνόλου των οχημάτων παγκοσμίως· σύμφωνα με
εκτιμήσεις ιδιωτικών εταιρειών, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φτάσει το 20 %
έως το 2030 17.

16 Το υδρογόνο που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές μπορεί επίσης να

τροφοδοτήσει κυψέλες καυσίμου σε αυτοκίνητα και άλλα οχήματα. Τα εν λόγω
οχήματα μπορούν να ανεφοδιαστούν σε λίγα λεπτά. Το υδρογόνο είναι δυνατόν να
μετατραπεί σε αέριο σύνθεσης, το οποίο θα μπορούσε επίσης να κινήσει αεροπλάνα
και πλοία. Ωστόσο, η παραγωγή υδρογόνου προς το παρόν έχει να αντιμετωπίσει
προκλήσεις από πλευράς κόστους.

Στόχος και τρόπος προσέγγισης του εν λόγω ενημερωτικού
εγγράφου

17 Τον Σεπτέμβριο του 2017 δημοσιεύσαμε την πανοραμική επισκόπησή μας με

θέμα τη δράση της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η οποία εντόπισε
επτά σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η ενεργειακή μετάβαση και η αποτελεσματική
χρήση της έρευνας και της καινοτομίας.

18 Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις αυτές και τον θεμελιώδη ρόλο της

αποθήκευσης ενέργειας για την επίτευξη ενός ενεργειακού συστήματος χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βασιζόμενου κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές, το
παρόν ενημερωτικό έγγραφο περιγράφει τη στήριξη της ΕΕ για την αποθήκευση
ενέργειας από το 2014, με έμφαση στα εξής:

o

το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας,
μετά την αναθεώρηση του σχεδίου ΣΕΤ το 2015·

16

Εκτίμηση του ΕΕΣ με βάση στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εναλλακτικών
Καυσίμων, της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων και της Eurostat.

17

Βλέπε, παραδείγματος χάριν, τη μελέτη με τίτλο «How battery storage can help charge the
electric-vehicle market», McKinsey&Company, 2018.

14
o

τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά
τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας κατά την τρέχουσα περίοδο
προγραμματισμού (2014-2020) 18·

o

το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ που στηρίζει τη διάδοση τεχνολογιών
αποθήκευσης ενέργειας από το 2014 και μετά.

19 Το παρόν έγγραφο, το οποίο δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου, αναδεικνύει

συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στην προσπάθειά της να
διασφαλίσει ότι η στήριξή της για την αποθήκευση ενέργειας συμβάλλει
αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της για την ενέργεια και το κλίμα.

20 Τα πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζονται στο παρόν ενημερωτικό
έγγραφο προέρχονται από τις εξής πηγές:
o

επισκόπηση εγγράφων και συνεντεύξεις με οκτώ γενικές διευθύνσεις (ΓΔ) της
Επιτροπής 19 και πέντε άλλα όργανα της ΕΕ 20·

o

επισκόπηση 452 συναφών ερευνητικών έργων του προγράμματος «Ορίζων
2020», συμπεριλαμβανομένης διεξοδικής ανάλυσης δείγματος 57 έργων·

o

επισκέψεις σε 17 ερευνητικά έργα αποθήκευσης ενέργειας: 13
συγχρηματοδοτούμενα μέσω επιχορηγήσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020»,
δύο υποστηριζόμενα με δάνεια της ΕΤΕπ και δύο χρηματοδοτούμενα με εθνικούς
ή/και ιδιωτικούς πόρους·

o

συνεντεύξεις με 40 ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων
ερευνητικών ιδρυμάτων, διεθνών οργανισμών, ενώσεων για την ενέργεια,
ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και εταιρειών από τους τομείς της ενέργειας, της

18

Ορισμένα από τα ερευνητικά έργα που εξετάσαμε είχαν δρομολογηθεί κατά την
προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού (2007-2013).

19

ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας· ΓΔ Δράσης για το κλίμα· ΓΔ Περιβάλλοντος· ΓΔ Ενέργειας· ΓΔ
Κινητικότητας και Μεταφορών· ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογιών· ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ· και
Κοινό Κέντρο Ερευνών.

20

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων· Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου
και υδρογόνο»· Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πράσινων Οχημάτων· Κοινότητα Γνώσης και
Καινοτομίας (ΚΓΚ) EIT InnoEnergy· ΚΓΚ RawMaterials.

15
αυτοκινητοβιομηχανίας και των συσσωρευτών 21. Είκοσι οκτώ ενδιαφερόμενα
μέρη απάντησαν επίσης σε ερωτηματολόγιο 22. Δεκατέσσερα ενδιαφερόμενα
μέρη είχαν συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα για
την αποθήκευση ενέργειας·
o

προηγούμενους ελέγχους και επισκοπήσεις μας·

o

βιβλιογραφική επισκόπηση και διαβούλευση με εμπειρογνώμονα των
τεχνολογιών και των αγορών αποθήκευσης ενέργειας.

21 Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο καλύπτει τη στήριξη της ΕΕ για την αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας, είτε όσον αφορά το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είτε τα
οχήματα, καθώς και για την παραγωγή αερίου σύνθεσης. Από την εμβέλεια του
παρόντος εγγράφου εξαιρέσαμε την αποθήκευση των ορυκτών καυσίμων.

22 Ελήφθησαν υπόψη οι εξελίξεις στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας στην ΕΕ
έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019.

21

Παραγωγή στοιχείων συσσωρευτών· συναρμολόγηση συστοιχιών συσσωρευτών· και
εφαρμογές για το δίκτυο και την ηλεκτρική κινητικότητα.

22

Τα ενδιαφερόμενα μέρη απάντησαν στα τμήματα του ερωτηματολογίου που αφορούν την
οργάνωσή τους. Παραδείγματος χάριν, οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας απάντησαν στα
τμήματα σχετικά με τη στρατηγική και τη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά όχι σε ερωτήσεις σχετικά
με την έρευνα και την καινοτομία.

16

Επισκόπηση της στήριξης της ΕΕ για την
αποθήκευση ενέργειας
Στρατηγικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας

23 Τα κύρια ορόσημα της στήριξης της ΕΕ, από το 2007, για τη σταθερή

αποθήκευση, την κινητή αποθήκευση, καθώς και την έρευνα και την καινοτομία για
την αποθήκευση ενέργειας συνοψίζονται στο παράρτημα I.

Το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών

24 Η Επιτροπή παρουσίασε το ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών

τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) το 2007 και το αναθεώρησε το 2015 23. Το σχέδιο αυτό
στηρίζει μια προσέγγιση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της
ενέργειας που σκοπό έχει να επιταχύνει την αναδιαμόρφωση του ενεργειακού
συστήματος της ΕΕ και να φέρει στην αγορά ελπιδοφόρες νέες τεχνολογίες χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επιδιώκει να συντονίσει τις δραστηριότητες
έρευνας και καινοτομίας στα κράτη μέλη και σε άλλες συνδεδεμένες χώρες (Ισλανδία,
Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία). Αναφέρεται στην ανάγκη να σημειωθεί σημαντική
πρόοδος όσον αφορά την οικονομική αποδοτικότητα των τεχνολογιών αποθήκευσης
ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί πλήρης απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα έως το 2050 24.

25 Το σχέδιο ΣΕΤ περιλαμβάνει δέκα βασικές δράσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις
αφορούν την αποθήκευση ενέργειας:
o

Δράση 4: ανάπτυξη και λειτουργία ανθεκτικών, αξιόπιστων και αποδοτικών
ενεργειακών συστημάτων, ικανών να ενσωματώνουν μεταβλητές ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας·

o

Δράση 6: συνέχιση των προσπαθειών για να καταστεί η βιομηχανία της ΕΕ
λιγότερο ενεργοβόρα και περισσότερο ανταγωνιστική, παραδείγματος χάριν με
την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης θερμότητας·

23

«Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan:Accelerating the European
Energy System Transformation», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, C(2015) 6317 final, 2015.

24

Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (Σχέδιο ΣΕΤ). Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, COM(2007) 723 final, 2007.

17
o

Δράση 7: συσσωρευτές για ηλεκτρική κινητικότητα και για σταθερή αποθήκευση
ενέργειας·

o

Δράση 8: βιοενέργεια και ανανεώσιμα καύσιμα για βιώσιμες μεταφορές 25.

26 Στο πλαίσιο της δράσης 7, η Επιτροπή, καθώς και αρκετά κράτη μέλη και

ενδιαφερόμενοι φορείς από τους τομείς της έρευνας και της βιομηχανίας
συμφώνησαν, το 2016, σχετικά με τις τιμές-στόχο που πρέπει να επιτευχθούν όσον
αφορά τις επιδόσεις, το κόστος και την κατασκευή συσσωρευτών έως το 2020 και το
2030 26. Τον Νοέμβριο του 2017, παρουσίασαν σχέδιο εφαρμογής για την περίοδο από
το 2018 έως το 2030, το οποίο αναφέρει τα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας (ΕΤΕ) 27
που πρέπει να επιτευχθούν, τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και τους
απαιτούμενους προϋπολογισμούς.

Η ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές

27 Οι συσσωρευτές αποτελούν βασικό στοιχείο των ηλεκτρικών οχημάτων:

αντιπροσωπεύουν το 50 % περίπου του κόστους του οχήματος 28. Σύμφωνα με
κορυφαία διεθνή εταιρεία παροχής συμβουλών, όσο εγγύτερα βρίσκονται οι
προμηθευτές συσσωρευτών στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, τόσο η αλυσίδα
εφοδιασμού καθίσταται συντομότερη, φθηνότερη, ασφαλέστερη 29 και περισσότερο
ευέλικτη, και η καινοτομία μέσω της δοκιμής στοιχείων συσσωρευτών γίνεται
ευκολότερη. Για να ενισχύσει την αναπτυσσόμενη βιομηχανία ηλεκτρικών

25

Στο πλαίσιο της δράσης 8, το υδρογόνο δεν λαμβανόταν υπόψη για την αποθήκευση
ενέργεια έως και το 2014, όταν η απόδειξη της σκοπιμότητας της αποθήκευσης ενέργειας
με τη χρήση υδρογόνου κατέστη σαφής στόχος της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες
καυσίμου και υδρογόνο 2».

26

«Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward», 2016.

27

Κλίμακα μέτρησης που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση του βαθμού ωριμότητας μιας
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 9, το ΕΤΕ 1 αντιστοιχεί σε
γενικές γραμμές στη βασική έρευνα, τα ΕΤΕ 2-4 στην εφαρμοσμένη έρευνα, τα ΕΤΕ 5-6
στην εφαρμοσμένη έρευνα/ανάπτυξη, τα ΕΤΕ 7-8 στην επίδειξη και το ΕΤΕ 9 στη διάδοση
σε πλήρη κλίμακα.

28

Bloomberg New Energy Finance, Απρίλιος 2017, σ. 6.

29

Ως επικίνδυνα εμπορεύματα, οι συσσωρευτές υπόκεινται σε ειδικά καθεστώτα χειρισμού
κατά τη μεταφορά τους. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τις πρώτες ύλες που απαιτούνται
για την κατασκευή στοιχείων συσσωρευτών.

18
αυτοκινήτων στην ΕΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να διαθέτει τη
δική της ικανότητα παραγωγής συσσωρευτών 30.

28 Η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνει τη ζήτηση για λίθιο και

κοβάλτιο, τις βασικές πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή συσσωρευτών
ιόντων λιθίου. Σύμφωνα με την ΚΓΚ InnoEnergy, η Κίνα κατέχει περίπου το 50 % των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων λιθίου και κοβαλτίου. Η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να
διασφαλισθεί η πρόσβαση σε πρώτες ύλες από πλούσιες σε πόρους χώρες εκτός της
ΕΕ, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευρωπαϊκές πηγές πρώτων υλών, καθώς και
σε δευτερογενείς πρώτες ύλες μέσω της ανακύκλωσης, σε μια κυκλική οικονομία
συσσωρευτών 31.

29 Το 2018, η ΕΕ αντιπροσώπευε περίπου το 3 % της παγκόσμιας ικανότητας

παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών, έναντι του 84 % της ικανότητας παραγωγής
στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού 32 και του 12 % στη Βόρεια Αμερική 33. Η
Κίνα, ειδικότερα, έχει αναλάβει διάφορες δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης
υβριδικών ή ηλεκτρικών οχημάτων (βλέπε πλαίσιο 1).

Πλαίσιο 1 — Πρωτοβουλίες της Κίνας για την προώθηση υβριδικών
και ηλεκτρικών οχημάτων
Η Κίνα έχει θεσπίσει σύστημα πιστωτικών μονάδων για τα καινούργια επιβατικά
αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Κάθε υβριδικό όχημα,
όχημα κυψέλης καυσίμου ή πλήρως ηλεκτρικό όχημα πιστώνεται από δύο έως έξι
μονάδες. Το 2019, οι εταιρείες αυτοκινήτων με ετήσιο όγκο παραγωγής ή
εισαγωγής τουλάχιστον 30 000 αυτοκινήτων πρέπει να συγκεντρώσουν πιστωτικές
μονάδες που αντιστοιχούν στο 10 % των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων τους,
ποσοστό που θα ανέλθει στο 20 % το 2025 34. Η Κίνα παρέχει επίσης κίνητρα για την
παραγωγή ηλεκτρικών λεωφορείων, επιδοτήσεις για τους καταναλωτές που
αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα, ενώ χορηγεί άδεια οχήματος κατά προτεραιότητα
σε ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων στις μεγάλες πόλεις.

30

Ομιλία του αντιπροέδρου Maroš Šefčovič σχετικά με τη συμμαχία της ΕΕ για τους
συσσωρευτές, Industry Days Forum, Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2018.

31

Στρατηγικό σχέδιο δράσης για τους συσσωρευτές COM(2018) 293 final.

32

Στην Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

33

«Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications», ΚΚΕρ, Νοέμβριος 2018,
σ. 24.

34

«China’s new energy vehicle mandate policy», Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών
(International Council on Clean Transportation, ICCT), Ιανουάριος 2018.
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30 Λόγω της χαμηλής ικανότητας παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών της ΕΕ, η

Επιτροπή δρομολόγησε, τον Οκτώβριο του 2017, την ευρωπαϊκή συμμαχία για τους
συσσωρευτές. Η συμμαχία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και
βιώσιμης αξιακής αλυσίδας για την παραγωγή συσσωρευτών στην Ευρώπη. Συνοψίζει
τις προσπάθειες της Επιτροπής να φέρει σε επαφή τους εταίρους από τους τομείς της
βιομηχανίας, της έρευνας και της καινοτομίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να
καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και χρήση βιώσιμων
συσσωρευτών.

31 Το σχετικό Στρατηγικό σχέδιο δράσης για τους συσσωρευτές, του 2018,

περιγράφει μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πρώτες ύλες για
συσσωρευτές, την υποστήριξη της κατασκευής στοιχείων συσσωρευτών σε μεγάλη
κλίμακα, την επιτάχυνση της σχετικής έρευνας και καινοτομίας, την ανάπτυξη
εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και τη διασφάλιση της συνοχής με το
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης αποτελείται από 37 βασικές δράσεις, οι
οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην αυξημένη και περισσότερο ολοκληρωμένη
χρήση των υφιστάμενων ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών μέσων.

32 Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κάλυψη της ζήτησης μπαταριών αποκλειστικά για την

ΕΕ, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ανέλθει στο ποσό των
250 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως έως το 2025, θα απαιτήσει τουλάχιστον 10 έως
20 μονάδες παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών σε μεγάλη κλίμακα, τις
επονομαζόμενες «Gigafactories», που θα παράγουν περίπου 200 GWh συσσωρευτών
ιόντων λιθίου ετησίως 35. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η απαιτούμενη επένδυση ανέρχεται
συνολικά σε περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ.

33 Μεταξύ του 2018 και του 2021, η ΕΕ θα αναπτύξει την ικανότητά της για

παραγωγή συσσωρευτών με καθυστέρηση σε σχέση με άλλες πρωτοπόρες περιοχές
του πλανήτη (βλέπε γράφημα 5).

35

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους συσσωρευτές, Ομιλία του αντιπροέδρου
Maroš Šefčovič σχετικά με τη συμμαχία της ΕΕ για τους συσσωρευτές, Industry Days
Forum, Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2018.
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Γράφημα 5 — Προβλεπόμενη ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής
στοιχείων συσσωρευτών ιόντων λιθίου, 2018-2021
Ευρωπαϊκή Ένωση

Βόρεια Αμερική
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Ο «υπόλοιπος κόσμος» δεν περιλαμβάνεται (περίπου 0,7 % το 2018 και επιπλέον 0,8 % το 2021).
Πηγή: ΕΕΣ, προσαρμογή από «Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications», ΚΚΕρ,
2018.

34 Μετά το 2021, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

αναμένει ότι τέσσερις ακόμη μονάδες θα αυξήσουν περαιτέρω την ικανότητα
παραγωγής στην ΕΕ 36. Σύμφωνα με την ΚΓΚ InnoEnergy, χρειάζονται τέσσερα χρόνια
για την κατασκευή υποδομών παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών 37. Συνολικά, η
ικανότητα παραγωγής της ΕΕ μπορεί να ανέλθει σε 70 GWh το 2023 38, πολύ
χαμηλότερα από την τιμή-στόχο της ΕΕ των 200 GWh, η οποία έχει τεθεί από τη
συμμαχία για το 2025. Μέχρι τότε, η αγορά συσσωρευτών της ΕΕ μπορεί ήδη να
τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από μονάδες που δεν βρίσκονται στην ΕΕ, ή οι
κατασκευαστές αυτοκινήτων ενδέχεται να έχουν μεταφέρει μέρος της παραγωγής
τους εκτός της ΕΕ και εγγύτερα στους κατασκευαστές συσσωρευτών.

36

Πηγή: «Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications», ΚΚΕρ, 2018.

37

«Bridging the gap between Financial Institutions and Industry», εκδήλωση που
διοργανώθηκε από την ΚΓΚ InnoEnergy, Βρυξέλλες, Ιανουάριος 2019.

38

Υπολογισμός του ΕΕΣ, βάσει του «Li-ion batteries for mobility and stationary storage
applications», ΚΚΕρ, 2018.
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35 Το 2014, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές

σχετικά με τη
συμβατότητα της δημόσιας χρηματοδότησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος, όπως τα έργα αποθήκευσης ενέργειας, με τους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων 40. Τον Δεκέμβριο του 2018, η Γαλλία και η Γερμανία κίνησαν
διαδικασία για τον εντοπισμό αξιόπιστων κοινοπραξιών, συμπεριλαμβανομένων
κατασκευαστών αυτοκινήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα
τέτοιο σύστημα. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων και η έγκρισή
τους από την Επιτροπή το 2019.
39

36 Εταιρείες τρίτων χωρών θα χρηματοδοτήσουν ορισμένες μονάδες στην ΕΕ. Το
ΚΚΕρ υπολόγισε ότι οι εταιρείες τρίτων χωρών ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν το
53 % της ικανότητας παραγωγής στην ΕΕ έως το 2023 (βλέπε γράφημα 6) 41.

39

«Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών
ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος» (2014/C 188/02), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014.

40

«Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία: Μια ανανεωμένη
στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ» COM(2017) 479 final», Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2017.

41

Εφόσον υποθέσουμε ότι η ικανότητα παραγωγής της εταιρείας «LG Chem Sp. z o.o» θα
αυξηθεί σε 12 GWh/έτος έως το 2023.
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Γράφημα 6 — Ικανότητα παραγωγής των κατασκευαστών στοιχείων
συσσωρευτών ιόντων λιθίου για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως το
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και οι μεταφορές, στην ΕΕ
GWh/έτος
70
60

69,9

Εταιρείες με έδρα εκτός της ΕΕ
Εταιρείες με έδρα εντός της ΕΕ

37,1

50
40
30
20,4

20
10
0

11,6
4,2
0,6

3,6

2018

32,8

8,8
2021

Έτος
2023

Πηγή: ΕΕΣ, προσαρμογή από «Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications», ΚΚΕρ,
2018.

37 Το 2017, τα ήδη υπάρχοντα εργοστάσια συσσωρευτών ιόντων λιθίου για

ηλεκτρικά οχήματα στον κόσμο λειτουργούσαν περίπου σε επίπεδο ίσο με 40 έως
50 % της ικανότητας παραγωγής τους 42. Επομένως, σύμφωνα με κορυφαία διεθνή
εταιρεία παροχής συμβουλών, βραχυπρόθεσμα θα είναι δύσκολο για τους
νεοεισερχόμενους να διεισδύσουν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο στην αγορά
συσσωρευτών ιόντων λιθίου σημερινής γενιάς. Οι κατεστημένοι φορείς μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το πλεόνασμα της ικανότητας παραγωγής τους για να παραγάγουν,
ή να απειλήσουν ότι θα παραγάγουν, και να πωλήσουν περισσότερους συσσωρευτές
σε οριακό κόστος. Δεδομένου ότι η ΕΕ δεν θα εισέλθει πρώτη στην αγορά παραγωγής
συσσωρευτών, ενδέχεται να δυσκολευτεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, εκτός και εάν εκμεταλλευθεί τεχνολογικά πλεονεκτήματα.

42

«Lithium-ion battery costs and market: Squeezed margins seek technology improvements &
new business models», Bloomberg New Energy Finance, 2017, σ. 3-4.
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Υποστήριξη από τα ενδιαφερόμενα μέρη

38 Λάβαμε απαντήσεις από 28 ενδιαφερόμενα μέρη

σχετικά με τη στρατηγική της
Επιτροπής — τόσο για το σχέδιο ΣΕΤ όσο και για την ευρωπαϊκή συμμαχία για τους
συσσωρευτές:
43

o

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν ενήμερα σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της
Επιτροπής για την ενέργεια.

o

Περίπου το ήμισυ έκρινε ότι το πλαίσιο της Επιτροπής για την αποθήκευση
ενέργειας ήταν κατάλληλο και χρήσιμο για την οργάνωσή τους.

o

Ωστόσο, τα δύο τρίτα δήλωσαν ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί:
o

δέκα απάντησαν ότι η στρατηγική ήταν υπερβολικά επικεντρωμένη σε
συσσωρευτές ιόντων λιθίου για οχήματα·

o

πέντε επέστησαν την προσοχή σε ελλείψεις στη νομοθεσία, στον σχεδιασμό
της αγοράς και στη θέσπιση προτύπων·

o

δύο αναφέρθηκαν στην έλλειψη μακροπρόθεσμου οράματος,
προβάλλοντας τη θέση ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ θα μπορούσε να
εξαφανιστεί ολοκληρωτικά.

39 Ογδόντα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή συμμαχία για τους
συσσωρευτές όταν συστάθηκε, τον Οκτώβριο του 2017. Σύμφωνα με την Επιτροπή 44,
ένα έτος αργότερα, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε περίπου 260.

40 Ορισμένα σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη, εκτός του πλαισίου της έρευνας,

αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συμμαχία. Παραδείγματος χάριν, μεγάλη
εταιρεία ηλεκτρονικών προϊόντων με έδρα στην ΕΕ θεώρησε ότι είναι υπερβολικά
επικίνδυνο να επενδύσει σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή συσσωρευτών ιόντων
λιθίου, στο πλαίσιο μιας αγοράς που κυριαρχείται ήδη από τους ασιάτες
κατασκευαστές (βλέπε πλαίσιο 2).

43

Από δημόσιους φορείς των τομέων της έρευνας και της καινοτομίας, βιομηχανίες από τους
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των συσσωρευτών, ενώσεις για την ενέργεια και
διεθνείς οργανισμούς.

44

Ιστότοπος της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους συσσωρευτές.
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Πλαίσιο 2 — Ευρωπαϊκή εταιρεία επιλέγει την εξωτερική ανάθεση της
παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών, αντί της εσωτερικής
κατασκευής
Μεγάλη εταιρεία της ΕΕ, που δραστηριοποιείται στον τεχνικό και ηλεκτρονικό
τομέα, αποφάσισε να μην ενταχθεί στην ευρωπαϊκή συμμαχία για τους
συσσωρευτές. Δήλωσε ότι θα προέβαινε σε εξωτερική ανάθεση της παραγωγής
στοιχείων συσσωρευτών ιόντων λιθίου, αντί της εσωτερικής κατασκευής. Η
εταιρεία θεώρησε ότι θα ήταν δύσκολο να επωφεληθεί από ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, δεδομένου ότι τα τρία τέταρτα του κόστους κατασκευής αφορούν τις
πρώτες ύλες, σε μια αγορά όπου κυριαρχούν οι ανταγωνιστές χαμηλού κόστους
από την Ασία.
Η εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει την έρευνα που διεξήγε σχετικά με τρέχουσες
και μελλοντικές τεχνολογίες στοιχείων συσσωρευτών και να διαλύσει την
κοινοπραξία της για την τεχνολογία ιόντων λιθίου. Αντ’ αυτού, η εταιρεία
αποφάσισε να επικεντρωθεί σε συστήματα συσσωρευτών.

41 Ομοίως, μια γαλλική κοινοπραξία αποφάσισε να επιδιώξει, βραχυπρόθεσμα, την

ανάπτυξη στοιχείων συσσωρευτών ιόντων λιθίου επόμενης γενιάς και, στη συνέχεια,
να επικεντρωθεί στους συσσωρευτές στερεάς κατάστασης, για τους οποίους αναμένει
να σημειωθεί σημαντική τεχνολογική πρόοδος γύρω στο 2023 45.

Έρευνα και καινοτομία για την αποθήκευση ενέργειας

42 Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 2014-2020, γνωστό ως
«Ορίζων 2020», είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της
καινοτομίας. Έως τον Οκτώβριο του 2018, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είχε
χορηγήσει 1,34 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα για την αποθήκευση ενέργειας στο
δίκτυο ή για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το ποσό
αυτό αντιπροσωπεύει το 3,9 % της συνολικής συνεισφοράς της ΕΕ
(34 δισεκατομμύρια ευρώ) που έχει χορηγηθεί για έργα του προγράμματος
«Ορίζων 2020» μέχρι την ημερομηνία αυτή.

43 Η κατανομή των επιχορηγήσεων της ΕΕ για έργα αποθήκευσης ενέργειας έως

τον Οκτώβριο του 2018, στο πλαίσιο των εν λόγω διαφόρων μέσων, παρουσιάζεται
στο γράφημα 7. Το 2019, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» περιλάμβανε πρόσκληση

45

Συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, Εθνικό συμβούλιο της Γαλλίας για τη βιομηχανία,
28 Μαΐου 2018, σ. 23.
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υποβολής προτάσεων για έργα συσσωρευτών αξίας 114 εκατομμυρίων ευρώ46, ενώ
το 2020 θα διατεθούν ακόμα περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι.

44 Η Επιτροπή ασκεί άμεση διαχείριση στα περισσότερα έργα του προγράμματος

«Ορίζων 2020». Παρέχει κυρίως επιχορηγήσεις σε ερευνητές και ειδικά μέσα για την
υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» συγχρηματοδοτεί επίσης συμπράξεις δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, όπως η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο». Το
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στηρίζει ακόμη τα δίκτυα έρευνας και καινοτομίας, όπως
οι κοινότητες γνώσεις και καινοτομίας (ΚΓΚ) InnoEnergy και RawMaterials, του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Γράφημα 7 — Συμβολή του προγράμματος «Ορίζων 2020» σε έργα που
σχετίζονται με την αποθήκευση ενέργειας στο δίκτυο ή με την
κινητικότητα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Κοινωνική πρόκληση 3 (Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια)
Κοινωνική πρόκληση 4 (Έξυπνες, οικολογικές και
ολοκληρωμένες μεταφορές), συμπεριλαμβανομένης της
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πράσινων Οχημάτων

363
254

Επιστήμη αριστείας

126

Βιομηχανική υπεροχή

65

Μέσο για τις ΜΜΕ και
Ερευνητικές Υποδομές
Κοινωνική πρόκληση 5 (Δράση για το κλίμα, περιβάλλον,
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και πρώτες ύλες)
Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»
Λοιπές Κοινές Επιχειρήσεις

Άμεση διαχείριση
από την Επιτροπή
(902 εκατ. ευρώ)

59
35
368
9

ΚΓΚ InnoEnergy

35

ΚΓΚ RawMaterials
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Σύνολο «Ορίζων 2020»

Συμπράξεις δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα
(378 εκατ. ευρώ)
Δίκτυα συνεργασίας
(60 εκατ. ευρώ)

1 340

Πηγή: Ανάλυση του ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.

45 Επιπλέον, για τη στήριξη έργων επίδειξης ενεργειακών υποδομών, πρώτων στο

είδος τους και εμπορικής κλίμακας, τα οποία περικλείουν υψηλά επίπεδα κινδύνου
για τους ιδιώτες επενδυτές, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορηγεί
δάνεια, εγγυήσεις και επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου μέσω της διευκόλυνσης
InnovFin για έργα ενεργειακής επίδειξης. Έως τον Οκτώβριο του 2018, η διευκόλυνση

46

Συμπεριλαμβανομένων 25 εκατομμυρίων ευρώ για συσσωρευτές στερεάς κατάστασης και
20 εκατομμυρίων ευρώ για συσσωρευτές οξειδοαναγωγής.

26
είχε χορηγήσει ένα δάνειο ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ για έργο στον τομέα της
αποθήκευσης ενέργειας.

46 Το 2009, η Επιτροπή εισήγαγε την έννοια των εμβληματικών πρωτοβουλιών για

μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες 47. Στόχος είναι η επίτευξη μεγαλύτερου
αποτελέσματος από το άθροισμα των μεμονωμένων προσπαθειών των εθνικών
πρωτοβουλιών. Μία από τις πρωτοβουλίες αυτές, σχετική με την αποθήκευση
ενέργειας, είναι η εμβληματική πρωτοβουλία για το γραφένιο. Κατά τη διάρκεια του
2018, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό τη θέσπιση
δεκαετούς εμβληματικής πρωτοβουλίας της ΕΕ για τη στήριξη της βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας σε μελλοντικές τεχνολογίες συσσωρευτών. Ομάδα
ενδιαφερομένων από τους τομείς της έρευνας και της βιομηχανίας υπέβαλε πρόταση
για εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με τους συσσωρευτές και δημοσίευσε το
κείμενο «Battery 2030+ Manifesto» 48, τον Δεκέμβριο του 2018.

Διοικητικές διαδικασίες

47 Το «Ορίζων 2020» είναι ένα πολύπλοκο πρόγραμμα, αν και απλούστερο σε

σύγκριση με τα προηγούμενα 49. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας για το πρόγραμμα
«Ορίζων 2020» 50, διαπιστώσαμε ότι η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων είχε
μειωθεί, αλλά το πρόγραμμα παρέμενε περίπλοκο 51.

47

«Διεύρυνση των ορίων των ΤΠΕ — στρατηγική έρευνας για τις μελλοντικές και τις
αναδυόμενες τεχνολογίες στην Ευρώπη» COM(2009) 184 final, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009·
«FET Flagships: A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to
boost innovation in Europe» SWD(2014) 283 final, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014· «FET
Flagships Interim Evaluation», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017.

48

Βλέπε τον ιστότοπο «Battery 2030+».

49

«Συμβολή στην απλούστευση του προγράμματος έρευνας της ΕΕ που θα διαδεχθεί το
πρόγραμμα “Ορίζων 2020”», ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ, Μάρτιος 2018.

50

Ειδική έκθεση αριθ. 28/2018, με τίτλο «Η πλειονότητα των μέτρων απλούστευσης που
εισήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων 2020” διευκόλυναν τους δικαιούχους,
εξακολουθούν όμως να υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης», ΕΕΣ, 2018.

51

Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής είναι συνεκτικές αλλά δύσχρηστες·
οι συχνές τροποποιήσεις προκαλούν σύγχυση και αβεβαιότητα· η διαδικτυακή πύλη για
τους συμμετέχοντες βελτιώθηκε, αλλά εξακολουθεί να είναι δύσχρηστη· οι κανόνες για τις
δαπάνες προσωπικού παραμένουν περίπλοκοι για τους συμμετέχοντες· η συμμετοχή των
ΜΜΕ αυξήθηκε, αλλά παραμένουν εμπόδια.
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48 Όσο πιο περίπλοκα είναι τα χρηματοδοτικά μέσα, τόσο λιγότερο ελκυστικά είναι

για τους δυνητικούς συμμετέχοντες. Η πολυπλοκότητα επίσης θέτει σε μειονεκτική
θέση τους δυνητικούς αιτούντες που δεν έχουν λεπτομερή γνώση των κανόνων
χρηματοδότησης του μέσου, όπως τους συμμετέχοντες για πρώτη φορά και τις
ΜΜΕ 52. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπογραμμίζει ότι
η δομή της χρηματοδότησης είναι υπερβολικά περίπλοκη και μπορεί να μην
επιτρέψει στις οργανώσεις να εντοπίσουν τις προσκλήσεις και τα μέσα που θα
ανταποκρίνονταν καλύτερα στις ανάγκες τους, καθώς και να δημιουργήσει κίνδυνο
αλληλοεπικάλυψης 53.

Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας που λαμβάνουν στήριξη

49 Η Επιτροπή χορήγησε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους

1,34 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε 396 έργα που
σχετίζονται με την αποθήκευση ενέργειας στο δίκτυο και με την κινητικότητα
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: το 25 % της χρηματοδότησης αφορούσε
έργα συσσωρευτών και το 37 % έργα υδρογόνου και κυψελών καυσίμων (βλέπε
γράφημα 8).

50 Από τα 315 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν σε έργα για έρευνα στο πεδίο

των συσσωρευτών, περισσότερα από τα μισά αφορούσαν έργα με συσσωρευτές
ιόντων λιθίου. Ακολουθούν τα ποσά που δαπανήθηκαν για νέους, δυνητικά επόμενης
γενιάς, τύπους συσσωρευτών: 7 % για συσσωρευτές λιθίου-θείου, 3 % για
συσσωρευτές οξειδοαναγωγής, 1 % για συσσωρευτές στερεάς κατάστασης και
λιγότερο από 1 % για συσσωρευτές μολύβδου-οξέως. Το 13 % του ποσού υποστήριξε
την ανάπτυξη διαφόρων άλλων προηγμένων τεχνολογιών συσσωρευτών 54.

52

«LAB – FAB – APP, Investing in the European future we want», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017,
σ. 16· Ανατροφοδότηση των ενδιαφερομένων που έλαβε το ΕΕΣ.

53

«Horizon 2020 support to Smart, Green and Integrated transport: Interim evaluation
report», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017, Ενότητα 6.5.3. «In-depth interim evaluation of
Horizon 2020», SWD(2017) 220 final, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σ. 20, 79, 122, 150.

54

Όπως ιόντων νατρίου, νατρίου-θείου, ροής οξέως-βάσης, ψευδαργύρου-αέρα, και ιόντων
ασβεστίου.
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Γράφημα 8 — Έργα αποθήκευσης ενέργειας στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζων 2020»
Συμπιεσμένος ή
υγροποιημένος αέρας

Άλλα
Συσσωρευτές/
υπερπυκνωτές

Σφόνδυλοι κινητήρα
Αποθήκευση
θερμότητας

7%
1%
6% 1%

25 %

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

Λογισμικό 23 %
ολοκλήρωσης

11 %

Άλλα είδη συσσωρευτών
Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος
Συσσωρευτές στερεάς κατάστασης
Συσσωρευτές οξειδοαναγωγής
Υπερπυκνωτές
Συσσωρευτές λιθίου-θείου
Υλικά
Σταθμοί φόρτισης

37 %
Υδρογόνο /
κυψέλη καυσίμου

52 %

Συσσωρευτές ιόντων λιθίου
και άλλες εφαρμογές

(σε εκατ. ευρώ)

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.

51 Το 2017, η Επιτροπή αξιολόγησε τα συναφή με συσσωρευτές έργα

εφαρμοσμένης έρευνας ή επίδειξης του προγράμματος «Ορίζων 2020» 55. Όσον
αφορά τα 28 έργα που είχαν ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της αξιολόγησης, οι
αξιολογητές της Επιτροπής κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:
o

3 έργα στέφθηκαν με επιτυχία, αλλά δεν σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο·

o

8 έργα ήταν μερικώς επιτυχή·

o

17 έργα απέτυχαν στην επίτευξη των στόχων τους, κατέληξαν σε μη συναφή
αποτελέσματα ή είχαν περιορισμένο αντίκτυπο.

Διάδοση της τεχνολογίας

52 Σε αρκετούς σχετικούς με την ενέργεια τομείς, η Ευρώπη εμφανίζει έλλειμμα

όσον αφορά τη διάδοση, καθώς δυσκολεύεται να εισαγάγει στην αγορά υποσχόμενες
καινοτομίες 56. Η Επιτροπή σχεδίασε τα κύρια χρηματοδοτικά της μέσα για την

55

«Batteries: A major opportunity for a sustainable society», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017.

56

«Scaling Up Innovation in the Energy Union», I24C και Capgemini, 2016· «Ανακοίνωση
σχετικά με την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας»,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2016) 763 final της 30.11.2016· «Towards an Integrated
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υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας
με σκοπό να ανταποκριθεί στα διάφορα στάδια ανάπτυξης (βλέπε γράφημα 9).

Γράφημα 9 — Επισκόπηση των κύριων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ
για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της
αποθήκευσης ενέργειας

«Ορίζων 2020»

Βασική έρευνα

Εφαρμοσμένη
έρευνα

Επίδειξη

Διάδοση

Κοινωνικές προκλήσεις 3, 4 και 5, Επιστήμη αριστείας, Βιομηχανική
υπεροχή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας
Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»
και λοιπές Κοινές Επιχειρήσεις
ΚΓΚ InnoEnergy και RawMaterials

Συνεισφορά της ΕΕ που
χορηγείται σε έργα
αποθήκευσης ενέργειας
(σε εκατ. ευρώ)

902
378
60
1 340

Διευκόλυνση InnovFin, της ΕΤΕπ, για έργα
ενεργειακής επίδειξης

52
1 392

Σημείωση: λαμβάνονται υπόψη οι επιχορηγήσεις που χορηγήθηκαν πριν από τον Οκτώβριο του 2018.
Πηγή: ΕΕΣ.

53 Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ένα χρηματοδοτικό μέσο ύψους
30 δισεκατομμυρίων ευρώ στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των
τηλεπικοινωνιών, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.
Από το 2014, έχει συνεισφέρει 270 εκατομμύρια ευρώ στην κατασκευή δικτύων
ταχείας φόρτισης και πρατηρίων ανεφοδιασμού με υδρογόνο. Στον προϋπολογισμό
του είναι επίσης εγγεγραμμένα 113 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές αποθήκευσης
ενέργειας. Το 2016, χορήγησε 98 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του
σχεδιασμού και της κατασκευής μονάδας αποθήκευσης ενέργειας με συμπιεσμένο
αέρα. Ως εκ τούτου, τα κεφάλαια αυτά υποστηρίζουν επίσης τη διάδοση της
τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας.

54 Το «Ορίζων 2020» παρουσιάζεται από την Επιτροπή ως ένα πρόγραμμα για τη

μεταφορά μεγάλων ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά 57. Πράγματι, ορισμένα έργα
Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System
Transformation», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (C/2015/6317) της 15.9.2015.
57

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Ορίζων 2020».

30
που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» συμβάλλουν στη
διείσδυση στην αγορά. Οι ΚΓΚ InnoEnergy και RawMaterial και η διευκόλυνση
InnovFin της ΕΤΕπ, για έργα ενεργειακής επίδειξης, είναι μέσα χρηματοδότησης που
προορίζονται για την υποστήριξη της διάδοσης τεχνολογιών και της καινοτομίας
(βλέπε πλαίσιο 3).

Πλαίσιο 3 — Παραδείγματα εταιρειών που λαμβάνουν υποστήριξη
για την εισαγωγή στην αγορά των λύσεων αποθήκευσης ενέργειας
που προσφέρουν
o

Εταιρεία με ειδίκευση στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων ανέπτυξε, με την
υποστήριξη του μέσου για τις ΜΜΕ του προγράμματος «Ορίζων 2020», ένα
νέο έξυπνο σημείο φόρτισης με βάση ένα προηγούμενο προϊόν. Το έργο
περιλάμβανε έναν βαθμό τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και προετοιμασία
για την είσοδο στην αγορά. Το νέο έξυπνο σημείο φόρτισης είναι πλέον
εμπορικά διαθέσιμο.

o

Ερευνητικό κέντρο στη Γαλλία συμμετείχε σε δύο έργα υπό τη διαχείριση της
Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο», το 2009 και το 2013.
Το 2015 δημιούργησε μια εταιρεία-τεχνοβλαστό για την εκμετάλλευση της
τεχνολογίας που αναπτύχθηκε. Χρησιμοποίησε επιχειρηματικά κεφάλαια από
την ΚΓΚ InnoEnergy για να εισαγάγει μια λύση έτοιμη για την αγορά, η οποία
ενσωματώνει την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας για κτίρια και
οικολογικές συνοικίες που επιθυμούν να διασφαλίσουν τον ενεργειακό
εφοδιασμό από τοπικές και ανανεώσιμες πηγές.

o

Ιταλική/γαλλική ΜΜΕ λαμβάνει χρηματοδότηση από την Κοινή Επιχείρηση,
από το 2009, για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας για μικροδίκτυα. Η
λύση αυτή μετατρέπει μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές σε σταθερές πηγές, για
την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Το 2017 η εταιρεία δανείστηκε χρήματα
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο διαχειρίζεται η
ΕΤΕπ, για την περαιτέρω ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά του προϊόντος της.

55 Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης, του 2017, του προγράμματος

«Ορίζων 2020», η Επιτροπή διαπίστωσε σημάδια προόδου προς την ενθάρρυνση της
καινοτομίας —κυρίως μέσω της αυξανόμενης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε
έργα του προγράμματος— αλλά αναγνώρισε ότι το χάσμα καινοτομίας παραμένει. Η
αξιολόγηση συνέστησε να βελτιωθεί ουσιαστικά η υποστήριξη των ρηξικέλευθων
τεχνολογιών και των καινοτομιών που δημιουργούν αγορές 58. Στην ενδιάμεση
αξιολόγηση της Επιτροπής, του 2017, σχετικά με τις δραστηριότητες της Kοινής
Eπιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ) 59
58

«Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017.

59

«Interim Evaluation of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2014-2016)
operating under Horizon 2020», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017.
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επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στην Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ χρησιμοποίησαν
ελάχιστα τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου της ΕΤΕπ για την προώθηση της
ανάπτυξης λύσεων με βάση το υδρογόνο. Διαπιστώνεται περιορισμένος συντονισμός
μεταξύ των προγραμμάτων της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ και των εθνικών και
περιφερειακών δράσεων. Στο επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο για την περίοδο
2021-2027, το οποίο θα φέρει το όνομα «Ορίζων Ευρώπη», η Επιτροπή πρότεινε να
ενισχυθεί η διάδοση των καινοτόμων λύσεων στην αγορά.

56 Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ενδιαφερόμενων μερών που ερωτήθηκαν σχετικά με
την έρευνα (14 από τα 19 ενδιαφερόμενα μέρη) επιβεβαίωσαν την εν λόγω έλλειψη
εστίασης στη διάδοση καινοτόμων λύσεων. Τόνισαν ότι οι μηχανισμοί για τη
βελτίωση της διείσδυσης στην αγορά των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων
ήταν ανεπαρκείς. Ανέφεραν επίσης ότι δεν υπήρχαν συστήματα για την
παρακολούθηση των έργων μετά τη λήξη τους, ούτε και για τη διάδοση των
αποτελεσμάτων της έρευνας.

Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την αποθήκευση ενέργειας
Αποθήκευση ενέργειας στο δίκτυο

57 Ένα υποστηρικτικό νομοθετικό πλαίσιο και περισσότερο προβλέψιμες συνθήκες
της αγοράς, όπως τα εναρμονισμένα τεχνικά πρότυπα, μπορούν να τονώσουν τη
ζήτηση για αποθήκευση ενέργειας και να μειώσουν τον επενδυτικό κίνδυνο,
οδηγώντας στην ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για την τεχνολογική
ανάπτυξη 60.
Δέσμη μέτρων με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

58 Η δέσμη μέτρων με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», η

οποία προωθήθηκε στα τέλη του 2016, είχε ως σκοπό να διευκολύνει τη μετάβαση σε
καθαρές μορφές ενέργειας. Ειδικότερα, τα μέτρα που σχετίζονται με την αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας αποσκοπούν στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας για την
ενσωμάτωση του αυξανόμενου μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στα

60

«EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage
Applications –Opportunities and Actions.», Έκθεση του ΚΚΕρ με τίτλο «Science for Policy
Report», 2017· «EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap»,
Ευρωπαϊκή ένωση για την αποθήκευση ενέργειας — Ευρωπαϊκός συνασπισμός
ενεργειακής έρευνας, 2017· «Roadmap Battery Production Equipment», VDMA, 2016.
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μέτρα περιλαμβάνονται διατάξεις που αποσκοπούν στην άρση των νομοθετικών
φραγμών για την αποθήκευση ενέργειας. Η δέσμη αποτελείται από οκτώ νομοθετικές
πράξεις. Τέσσερις από αυτές εγκρίθηκαν το 2018 61:
o η οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·
o η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·
o η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση· και
o ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για
το Κλίμα.

59 Στα τέλη του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις υπόλοιπες τέσσερις
νομοθετικές πράξεις:
o τον κανονισμό σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας·
o τον κανονισμό για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας·
o την οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας· και
o τον κανονισμό για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

60 Οι δύο τελευταίες νομοθετικές πράξεις αφορούν άμεσα την αποθήκευση

ενέργειας. Η οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη
μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία πραγματικά
ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή και ευέλικτων,
δίκαιων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Η οδηγία του 2018
ορίζει επίσης, για πρώτη φορά, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: «η
αναβολή της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε χρονική στιγμή
μεταγενέστερη από αυτή της παραγωγής της ή η μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε
μορφή ενέργειας που μπορεί να αποθηκευτεί, η αποθήκευση της εν λόγω ενέργειας,
και η μεταγενέστερη εκ νέου μετατροπή της εν λόγω ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια
ή η χρήση σε διαφορετικό φορέα ενέργειας». Η βασική αρχή είναι ότι η ρύθμιση της
αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη, προκειμένου να
προωθεί την καινοτομία και να επιτρέπει τον ισότιμο ανταγωνισμό σε ευρύ φάσμα
τεχνολογιών.

61

Βλέπε τον ιστότοπο της Επιτροπής για τη δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους
Ευρωπαίους».
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61 Ο κανονισμός για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποσκοπεί στον

καθορισμό αρχών για εύρυθμες και ολοκληρωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι
οποίες επιτρέπουν, ειδικότερα, την πρόσβαση στην αγορά, για όλους τους παρόχους
απόκρισης ζήτησης και υπηρεσιών αποθήκευσης ενέργειας. Δεν πρέπει να
κατασκευαστούν δυσανάλογες υποδομές δικτύου όταν άλλες επιλογές,
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, συνιστούν οικονομικά ευνοϊκότερη
επιλογή. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να προσφέρουν κίνητρα στους διαχειριστές
συστήματος διανομής για να προμηθεύονται υπηρεσίες ευελιξίας,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αποθήκευσης.

62 Σε γενικές γραμμές, τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στην έρευνα

έκριναν την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ ως μη υποστηρικτική (βλέπε γράφημα 10).

Γράφημα 10 — Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με
τη νομοθεσία της ΕΕ (ποσοστό)
Ναι

Υποστηρίζει η νομοθεσία της ΕΕ την έρευνα και την
καινοτομία για την αποθήκευση ενέργειας; 11 %
(18 απαντήσεις)

Υποστηρίζει η νομοθεσία της ΕΕ τη διάδοση της
αποθήκευσης ενέργειας;
(19 απαντήσεις)
Παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ κίνητρα για επενδύσεις στην
ανάπτυξη και τη χρησιμοποίηση της αποθήκευσης
ενέργειας;
(18 απαντήσεις)
Υποστηρίζουν οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη διακυβέρνηση και την υλοποίηση έργων αποθήκευσης
ενέργειας την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενέργεια;
(23 απαντήσεις)

Όχι

Καμία απάντηση

89 %

22 %

17 %

5%

58 %

37 %

78 %

74 %

9%

Πηγή: Έρευνα του ΕΕΣ, 2018.

Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές

63 Η έλλειψη, μέχρι στιγμής, κοινής κανονιστικής προσέγγισης έχει οδηγήσει σε

διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την
αποθήκευση στο ενεργειακό σύστημα. Η έλλειψη αυτή εμπόδισε επίσης την ανάπτυξη
βιώσιμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα μας ενημέρωσαν σχετικά με τέσσερα
βασικά εμπόδια για την αύξηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα:

34
o

τα τέλη δικτύου·

o

τον συνδυασμό εσόδων από διάφορες υπηρεσίες·

o

την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας· και

o

τον συνδυασμό της ηλεκτρικής ενέργειας με άλλες μορφές ενέργειας.

Τέλη δικτύου

64 Οι ισχύοντες κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

, οι
οποίοι εγκρίθηκαν το 2009, απαιτούν από τα κράτη μέλη την εφαρμογή τιμολογίων
για την πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας με διαφάνεια και χωρίς
διακρίσεις. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν την ειδική περίπτωση της αποθήκευσης
ενέργειας. Σε τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη, οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων
αποθήκευσης χρειάστηκε να καταβάλουν τέλη δικτύου, δηλαδή χρεώσεις για τη
σύνδεση στο δίκτυο ή/και φόρους, δύο φορές, τόσο ως καταναλωτές όσο και ως
παραγωγοί (βλέπε πλαίσιο 4). Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε η αποδοτικότητα των
επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας. Πέντε ενδιαφερόμενα μέρη που
συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι τα εν λόγω διπλά τέλη αποτέλεσαν εμπόδιο
για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας.
62

65 Το τελικό σχέδιο κανονισμού της ΕΕ, του Δεκεμβρίου 2018, για την εσωτερική

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 63, αναφέρει ότι οι διαχειριστές των δικτύων δεν πρέπει
να επιβάλλουν τέλη για την πρόσβαση στα δίκτυά τους, με τα οποία «εισάγονται
διακρίσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, σε βάρος της αποθήκευσης ενέργειας». Με τον
τρόπο αυτό διευθετείται το ζήτημα των διπλών χρεώσεων δικτύου από τους
ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων αποθήκευσης, για τη χρήση του δικτύου τόσο κατά τη
φόρτιση όσο και κατά την εκφόρτιση των εγκαταστάσεων αποθήκευσής τους. Το
σχέδιο κανονισμού δεν καλύπτει περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, η οποία
παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Επιτροπή διενεργεί επί του
παρόντος αξιολόγηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας 64.

62

Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, άρθρο 25 (ΕΕ L 211/55 της
14.8.2009).

63

Το σχέδιο κανονισμού αναμένεται να εγκριθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και να
τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2020.

64

Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της
ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283/51 της 31.10.2003).
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Πλαίσιο 4 — Ορισμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας
υποχρεούνται να καταβάλλουν διπλά τέλη δικτύου
Οι χρεώσεις δικτύου καταβάλλονται για τη χρήση του δικτύου ηλεκτρικής
ενέργειας, με σκοπό τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω χρεώσεις
επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι παραγωγοί
ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλουν επίσης τέλη πρόσβασης στο δίκτυο. Επιπλέον,
οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, και σε ορισμένα κράτη μέλη επίσης οι
παραγωγοί, καταβάλλουν φόρους για την ηλεκτρική ενέργεια.
Με την αποθήκευση, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται δύο φορές:
κατά τη φόρτιση της εγκατάστασης αποθήκευσης, και εκ νέου κατά την εκφόρτισή
της. Ωστόσο, η ίδια η εγκατάσταση αποθήκευσης δεν είναι ούτε παραγωγός
ενέργειας ούτε τελικός καταναλωτής. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεν
εμπίπτουν σαφώς σε κάποια από τις δύο κατηγορίες: ορισμένα κράτη μέλη
απαιτούν την από μέρους τους καταβολή τελών δικτύου ή/και φόρων ηλεκτρικής
ενέργειας εις διπλούν, τόσο ως παραγωγοί όσο και ως καταναλωτές.
Η καταβολή διπλού τέλους έχει επηρεάσει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η
Γερμανία, η Φινλανδία και οι Κάτω Χώρες. Η Φινλανδία και οι Κάτω Χώρες
αναθεωρούν τους οικείους κανόνες για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Συνδυασμός εσόδων από διάφορες υπηρεσίες

66 Πέραν της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι τεχνολογίες αποθήκευσης

μπορούν να παράσχουν και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης του δικτύου, όπως η
απόκριση συχνότητας (βλέπε σημείο 11), η υποστήριξη τάσης 65, η παρακολούθηση
φορτίου 66 ή η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, τα έργα αποθήκευσης
ενέργειας μπορούν να χρηματοδοτηθούν από διάφορες ροές εσόδων 67,
περιορίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους επενδυτικούς κινδύνους.

65

Εισαγωγή ρεύματος ή διακοπή της παροχής ρεύματος στο δίκτυο, για τη διατήρηση
σταθερής τάσης.

66

Μηχανισμός για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας για
την κάλυψη της ζήτησης.

67

«EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap», Ευρωπαϊκή ένωση για
την αποθήκευση ενέργειας — Ευρωπαϊκός συνασπισμός ενεργειακής έρευνας, 2017·
ανατροφοδότηση που έλαβε το ΕΕΣ από επιχειρήσεις συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας.
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67 Η εκδοχή, του Δεκεμβρίου 2018, της προτεινόμενης οδηγίας σχετικά με τους

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 68 αναφέρει ότι οι
καταναλωτές που διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης «επιτρέπεται να παρέχουν
περισσότερες από μία υπηρεσίες ταυτόχρονα, εάν είναι τεχνικά εφικτό». Το σχέδιο
οδηγίας ισχύει για τους καταναλωτές που αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται εντός των εγκαταστάσεών τους, πωλούν αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια ή συμμετέχουν σε συστήματα ευελιξίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
δραστηριότητες δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή επαγγελματική τους
δραστηριότητα. Το σχέδιο οδηγίας δεν καλύπτει την περίπτωση εταιρειών που έχουν
ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών του είδους αυτού.
Ιδιοκτησία

68 Βάσει των προτεινόμενων κοινών κανόνων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας, δεν θα επιτρέπεται στους διαχειριστές συστήματος διανομής (ΔΣΔ) να
έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις 69, προκειμένου να διατηρήσουν την ουδετερότητά τους στη ρυθμιζόμενη
αυτή αγορά. Παρόμοιες διατάξεις θα ισχύουν για τους διαχειριστές συστήματος
μεταφοράς (ΔΣΜ), οι οποίοι διαχειρίζονται το δίκτυο μεταφοράς.

69 Μέχρι την έγκριση των νέων κανόνων και την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων

ιδιοκτησίας, η νομική αβεβαιότητα δεν ευνοεί τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις
αποθήκευσης ενέργειας, ούτε από ιδιωτικές εταιρείες ούτε από τους διαχειριστές των
ρυθμιζόμενων δικτύων.
Συνδυασμός της ηλεκτρικής ενέργειας με άλλες μορφές ενέργειας

70 Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποθηκευθεί υπό τη μορφή θερμότητας,

υδρογόνου ή αερίου σύνθεσης. Οι εν λόγω διατομεακοί συνδυασμοί ενέργειας
μπορούν να συμβάλουν στην παροχή ανταγωνιστικής ευελιξίας στο σύστημα
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και στη μεταφορά σε άλλους τομείς του μεριδίου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είχε αρχικά παραχθεί στον τομέα της ηλεκτρικής

68

Το σχέδιο οδηγίας αναμένεται να εγκριθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019 και θα τεθεί σε ισχύ
20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

69

Παραδείγματος χάριν, εάν η αγορά δεν προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες, ή εάν η
χρήση της αποθήκευσης περιορίζεται στη διασφάλιση της αποδοτικής, αξιόπιστης και
ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος διανομής.
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ενέργειας, βοηθώντας στην απαλλαγή τους από τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα 70. Οι διατομεακές ενεργειακές λύσεις δεν ρυθμίζονταν από τη νομοθεσία
της ΕΕ έως τον Δεκέμβριο του 2018.

71 Η εν λόγω έλλειψη ρύθμισης δυσχέρανε περισσότερο τον καθορισμό ενός

θετικού επιχειρηματικού σχεδίου για ορισμένους από αυτούς τους συνδυασμούς
έργων αποθήκευσης ενέργειας, προς υποστήριξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια
και το κλίμα.

72 Δύο ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι τα διπλά

τέλη δικτύου που συζητήθηκαν ανωτέρω συνιστούν φραγμούς στην αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας υπό διαφορετική μορφή 71. Ένας ενδιαφερόμενος τόνισε ότι δεν
υπήρχε διαθέσιμη πιστοποίηση για το πράσινο υδρογόνο, γεγονός το οποίο
περιορίζει περαιτέρω τα κίνητρα για την παραγωγή του εν λόγω αερίου. Η ΕΕ εξέτασε
την πιστοποίηση του πράσινου υδρογόνου για πρώτη φορά κατά την αναδιατύπωση
της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε
τον Δεκέμβριο του 2018. Η οδηγία αυτή εισήγαγε εγγυήσεις προέλευσης για το
πράσινο αέριο, οι οποίες υποδεικνύουν στους τελικούς καταναλωτές ότι ένα
δεδομένο ποσοστό ή ποσότητα ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές. Καθώς οι
εγγυήσεις προέλευσης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας, η καθιέρωσή
τους ενδέχεται να αυξήσει την οικονομική αξία του πράσινου αερίου.

73 Η αναδιατυπωμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποχρεώνει

επίσης τους ΔΣΔ να αξιολογούν, τουλάχιστον ανά τετραετία, το δυναμικό των
συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης για την παροχή υπηρεσιών, όπως η
ανταπόκριση στη ζήτηση και η αποθήκευση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Η προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 72 θα απαιτεί από τα
κράτη μέλη να διευκολύνουν τη λειτουργία ασφαλών, αξιόπιστων και
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία δεν εισάγουν διακρίσεις σε σχέση με άλλα
70

«EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap», Ευρωπαϊκή ένωση για
την αποθήκευση ενέργειας — Ευρωπαϊκός συνασπισμός ενεργειακής έρευνας, 2017·
ανατροφοδότηση που έλαβε το ΕΕΣ από επιχειρήσεις συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας.

71

Το ζήτημα αυτό παρουσιάζεται επίσης στο έγγραφο «Innovative large-scale energy storage
technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation», Store&Go, 2017.

72

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5076/19, 2019, άρθρο 58, παράγραφος δ).
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ενεργειακά δίκτυα, συγκεκριμένα τα δίκτυα φυσικού αερίου και θέρμανσης. Οι νέες
αυτές διατάξεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των τομέων της
ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και του φυσικού αερίου.

Αποθήκευση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών
Εθνικά πλαίσια πολιτικής

74 Η ΕΕ διαθέτει σήμερα περίπου 160 000 δημόσια σημεία φόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων 73. Σύμφωνα με την Επιτροπή, έως το 2025 ενδέχεται να χρειάζονται δύο
εκατομμύρια δημόσια σημεία φόρτισης 74. Η ΕΕ αντιμετώπισε την έλλειψη σημείων
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την οδηγία του 2014 για την ανάπτυξη υποδομών
εναλλακτικών καυσίμων 75. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη θέτουν τις δικές
τους τιμές-στόχο στα εθνικά πλαίσια πολιτικής για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης.

75 Σύμφωνα με την Επιτροπή

, τα εθνικά πλαίσια πολιτικής είναι σε ορισμένες
περιπτώσεις ελλιπή και χωρίς συνοχή μεταξύ των κρατών μελών, και οι εθνικές τιμέςστόχος που έθεσαν τα κράτη μέλη είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι η Επιτροπή
αναμένει ότι θα απαιτηθεί έως το 2020. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη
ενδέχεται να μην επιτύχουν ούτε αυτές τις εθνικές τιμές-στόχο έως το 2020. Το
γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκή κάλυψη όσον αφορά τις
υποδομές φόρτισης σε επίπεδο ΕΕ και εντός ορισμένων κρατών μελών, το οποίο θα
μπορούσε με τη σειρά του να αποτρέψει τους καταναλωτές από την αγορά
ηλεκτρικών οχημάτων.
76

73

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο εναλλακτικών καυσίμων , Φεβρουάριος 2019.

74

Με την προϋπόθεση ότι το 7 % των νέων οχημάτων θα είναι ηλεκτρικά το 2025. «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, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017 (πηγή: «Ευρύτερη
δυνατή χρήση των εναλλακτικών καυσίμων - Σχέδιο δράσης για υποδομές εναλλακτικών
καυσίμων», SWD(2017) 365 final, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017).

75

Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της
28.10.2014, σ. 1).

76

«Detailed Assessment of the National Policy Frameworks», Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
SWD(2017) 365 final, Τμήμα 1.
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76 Η οδηγία απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, έως το 2020, σχετικά

με την εφαρμογή της. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έκθεσης θα πρέπει να αξιολογείται
ο οικονομικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος της οδηγίας. Εφόσον ενδείκνυται, η
Επιτροπή μπορεί τότε να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας.
Εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων

77 Πολλά είδη συνδετήρων οχημάτων συνυπάρχουν ήδη σε δημόσια σημεία

φόρτισης της ΕΕ. Συγκεκριμένα, τρία πρότυπα συνδετήρων για ταχεία φόρτιση
ανταγωνίζονται στην ΕΕ 77:
o το σύστημα φόρτισης «Combo 2» με συνδυασμό (περίπου 7 000 σημεία
φόρτισης), το οποίο απαιτείται από την οδηγία και χρησιμοποιείται από 18
μάρκες αυτοκινήτων·
o το σύστημα «CHAdeMo» (περίπου 7 400 σημεία φόρτισης), που χρησιμοποιείται
από 13 μάρκες αυτοκινήτων· και
o το σύστημα «Tesla Supercharger»(περίπου 3 100 σημεία φόρτισης), που
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτοκίνητα μάρκας «Tesla». Τα αυτοκίνητα
μάρκας «Tesla» μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλα σημεία φόρτισης μέσω
προσαρμογέα, αλλά τα άλλα αυτοκίνητα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
σημεία φόρτισης «Tesla».
Ως εκ τούτου, ένας οδηγός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ενδέχεται σήμερα να χρειάζεται
να μεταφέρει περισσότερα από ένα καλώδια, καθένα από τα οποία κοστίζει
εκατοντάδες ευρώ, ώστε να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στις περισσότερες, αν όχι
σε όλες, τις διαθέσιμες υποδομές φόρτισης.

78 Η οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων παρέχει επίσης τις τεχνικές

προδιαγραφές σχετικά με το είδος των συνδετήρων οχημάτων που χρησιμοποιούνται
για τη φόρτιση. Στόχος είναι να καταστούν όλα τα σημεία φόρτισης συμβατά με όλα
τα ηλεκτρικά οχήματα. Έως τον Νοέμβριο του 2017, όλα τα νέα ή ανακαινιζόμενα
σημεία φόρτισης πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν συνδετήρα που να πληροί
συγκεκριμένες διεθνείς προδιαγραφές: «τύπου 2» για αργή φόρτιση, και σύστημα
φόρτισης «Combo 2» με συνδυασμό, για ταχεία φόρτιση. Η οδηγία δεν ορίζει
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση των συνδετήρων οχημάτων
στα υφιστάμενα σημεία φόρτισης, εάν αυτά δεν ανακαινιστούν.

77

ΚΚΕρ, Φεβρουάριος 2019.
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Σύνδεσμοι μεταξύ του δικτύου και των μεταφορών

79 Εάν επιτυγχάναμε να καταστήσουμε τους τομείς των μεταφορών και του

εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια ουδέτερους από άποψη εκπομπών άνθρακα, τότε
τα ηλεκτρικά οχήματα θα χρειαζόταν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο
δίκτυο 78. Οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων απαιτούν ταχεία φόρτιση, η οποία μπορεί
να επηρεάσει τη σταθερότητα του δικτύου. Οι συσσωρευτές των συνδεδεμένων
ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις
των τιμών ώστε να μειωθούν οι δαπάνες φόρτισης, καθώς και να παρασχεθούν
υπηρεσίες ευελιξίας 79 μέσω της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Σε μεγάλη
κλίμακα, το γεγονός αυτό θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ευελιξία του
δικτύου.

80 Η οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας 80, η οποία αναμένεται να εγκριθεί το 2019, απαιτεί από τα κράτη μέλη να
θεσπίσουν κανονισμούς για να διευκολύνουν τη σύνδεση των σημείων φόρτισης με
τα δίκτυα διανομής. Επιτάσσει τη συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών των δικτύων
ηλεκτρικής ενέργειας και των φορέων εκμετάλλευσης των σημείων φόρτισης, και
απαιτεί από τα κράτη μέλη να άρουν τα διοικητικά εμπόδια στην ανάπτυξη υποδομών
φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

81 Η οδηγία του 2006 για τους συσσωρευτές

απαιτεί από τους παραγωγούς
συσσωρευτών να χρηματοδοτούν το καθαρό κόστος της συλλογής και ανακύκλωσης
των συσσωρευτών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί πρέπει να
καταβάλλουν τέλος ανακύκλωσης στα εθνικά συστήματα συλλογής για τους
συσσωρευτές που διαθέτουν στην αγορά. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές των
ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μέσω της συνένωσής τους
81

78

«Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues», University of
California Berkeley National Laboratory, Ιούνιος 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, Τόμος 53, Ιανουάριος 2016.

79

Παραδείγματος χάριν με την επιστροφή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο σε περιόδους
υψηλής ζήτησης και την αποθήκευσή της σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.

80

Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση),
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5076/19, 2019.

81

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και
με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.
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σε μεγαλύτερες μονάδες συσσωρευτών, που προορίζονται για λειτουργίες
διαχείρισης δικτύου. Ωστόσο, η οδηγία για τους συσσωρευτές κατατάσσει τους
χρησιμοποιημένους συσσωρευτές στα απόβλητα. Τόσο οι παραγωγοί των αρχικών
συσσωρευτών όσο και οι εταιρείες που συνενώνουν χρησιμοποιημένους
συσσωρευτές μπορούν να υποχρεωθούν να καταβάλλουν τέλη ανακύκλωσης,
ανεξαρτήτως της επαναχρησιμοποίησης των συσσωρευτών σε άλλο πλαίσιο. Η
Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει δράση για τον εντοπισμό πιθανών ρυθμιστικών φραγμών
στην ανακύκλωση αυτού του είδους, με σκοπό την ενδεχόμενη τροποποίηση της
νομοθεσίας. Η Επιτροπή σχεδιάζει να δημοσιεύσει αξιολόγηση της οδηγίας της ΕΕ για
τους συσσωρευτές το πρώτο τρίμηνο του 2019.
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Τελικές παρατηρήσεις
82 Η αποθήκευση ενέργειας έχει ουσιαστική σημασία για τη μετάβαση σε ένα

ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο βασίζεται
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για
το κλίμα και την ενέργεια. Στο παρόν ενημερωτικό έγγραφο υπογραμμίσαμε επτά
κύριες προκλήσεις για την υποστήριξη της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη και τη
διάδοση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. Η Επιτροπή έχει αρχίσει να
αντιμετωπίζει ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις, παραδείγματος χάριν μέσω της
δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» και της ευρωπαϊκής
συμμαχίας για τους συσσωρευτές.
1. Διασφάλιση συνεκτικής στρατηγικής της ΕΕ
o

Η ικανότητα παραγωγής συσσωρευτών ιόντων λιθίου της ΕΕ αναπτύσσεται με
καθυστέρηση σε σχέση με άλλες, πρωτοπόρες περιοχές του πλανήτη, με
αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

2. Αύξηση της υποστήριξης από τα ενδιαφερόμενα μέρη
o

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλάξεις
σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογικές
επιλογές.

3. Μείωση της πολυπλοκότητας της χρηματοδότησης της έρευνας στην ΕΕ
o

Το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο πρέπει να αξιοποιήσει τα μέτρα απλούστευσης
που ελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».

4. Η αποτελεσματικότερη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες
αποθήκευσης ενέργειας θα απαιτήσει:
o

Την εξεύρεση τρόπων για να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας των σχετικών
ερευνητικών έργων.

5. Διάδοση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας
o

Απαιτείται να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος να παραμείνουν ανεπαρκείς, στην
πράξη, οι μηχανισμοί στήριξης της διάδοσης και διείσδυσης στην αγορά
καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας.

6. Άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές
o

Η ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε εγκαταστάσεις
αποθήκευσης ενέργειας θα εξαρτηθεί από την πλήρη και αποτελεσματική
εφαρμογή των σχετικών πτυχών της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για την ηλεκτρική
ενέργεια.
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7. Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
o

Τα εθνικά πλαίσια πολιτικής για την ανάπτυξη επαρκών, εύκολα προσβάσιμων
υποδομών φόρτισης θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της
ενεργειακής μετάβασης σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.
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Παράρτημα I
Επισκόπηση των βασικών ορόσημων της στήριξης της ΕΕ για την
αποθήκευση ενέργειας
Σταθερή αποθήκευση

Κινητή αποθήκευση

Έρευνα και καινοτομία για
την αποθήκευση ενέργειας
Στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών
τεχνολογιών
Μηχανισμός «Συνδέοντας την
Ευρώπη»
Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας
(7ο ΠΠ)

2007

Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη

2008
Οδηγία σχετικά με την προώθηση
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών
οχημάτων οδικών μεταφορών

2009

2013

Οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
Κανονισμοί σχετικά με τη θέσπιση στόχων
μείωσης των εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα
και ημιφορτηγά

2014

Οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών
εναλλακτικών καυσίμων

2015

2016

Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια
για όλους τους Ευρωπαίους»

Στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών
εκπομπών
Η Ευρώπη σε κίνηση
(Πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα)

2017

2018
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αποθήκευση
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Οικιακές εφαρμογές

Εποχιακή
αποθήκευση

Αεροπορία/ναυτιλία

Τεχνολογία

Περιγραφή

Αποθήκευση
ενέργειας μέσω
άντλησης νερού

Κάθε εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας μέσω
άντλησης περιλαμβάνει δύο ταμιευτήρες σε
διαφορετικό υψόμετρο. Το νερό μεταφέρεται μεταξύ
των δύο για την αποθήκευση και την έκλυση ενέργειας.
Κατά την εκφόρτιση, νερό από τον άνω ταμιευτήρα
διοχετεύεται μέσω στροβίλων, παράγοντας ηλεκτρική
ενέργεια. Κατά τη φόρτιση, οι ίδιοι στρόβιλοι
λειτουργούν ως αντλίες για τη μεταφορά νερού στον
άνω ταμιευτήρα. Η αποθήκευση ενέργειας μέσω
άντλησης αποτελεί το 85 % της παγκόσμιας
δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η
Ευρώπη διαθέτει ακόμη κατάλληλες γεωγραφικά
τοποθεσίες. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις σχεδιάζονται για
μεγάλης κλίμακας αποθήκευση στο δίκτυο, δεδομένου
ότι η δυναμικότητα αποθήκευσης ενέργειας σε αυτές
μπορεί να κυμαίνεται από 100 MW (εγκαταστάσεις
μικρής κλίμακας) έως 3 000 MW. Στην Ευρώπη, η μέση
δυναμικότητα μονάδας είναι περίπου 300 MW.
Συνεπώς, οι νέες εγκαταστάσεις ενδέχεται να κοστίσουν
περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Εφαρμογές
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Συσσωρευτές
μολύβδου-οξέος

Οι συσσωρευτές μολύβδου-οξέος αποτελούν τον πλέον
κοινό τύπο επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών και
χρησιμοποιούνται ευρέως σε συμβατικά οχήματα με
κινητήρα εσωτερικής καύσης, αν και δεν
χρησιμοποιούνται εξίσου σε ηλεκτρικά οχήματα. Είναι
φθηνότεροι από τους συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Τα
κύρια μειονεκτήματά τους είναι η χαμηλή απόδοση και
η μικρότερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με άλλους
συσσωρευτές. Στην ΕΕ, το 99 % των συσσωρευτών
μολύβδου-οξέος των αυτοκινήτων ανακυκλώνεται.
Βελτιωμένες εκδόσεις των συσσωρευτών μολύβδουοξέος βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Συσσωρευτές ιόντων
λιθίου

Οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου αποτελούν την πλέον
κοινή πηγή ενέργειας για ηλεκτρικά οχήματα. Διαθέτουν
όλο και μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας και ισχύος.
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, με διαφορετικά
ηλεκτρόδια και ηλεκτρολύτες. Ορισμένα υλικά
ηλεκτροδίων απαιτούν τη χρήση δαπανηρών ή
περιορισμένων φυσικών πόρων, όπως το κοβάλτιο. Οι
συσσωρευτές ιόντων λιθίου είναι σήμερα ακριβότεροι
από τους αντίστοιχους μολύβδου-οξέος, αλλά το κόστος
τους μειώνεται ταχέως.

Συσσωρευτές
οξειδοαναγωγής

Οι συσσωρευτές οξειδοαναγωγής διαθέτουν δύο
δεξαμενές με ηλεκτρολύτη, μία θετικά και μία αρνητικά
φορτισμένη, οι οποίες διαχωρίζονται με τα ηλεκτρόδια
και με μία μεμβράνη. Η διαφορά των επιπέδων χημικής
οξείδωσης μεταξύ των δεξαμενών παράγει ροή ιόντων
και ηλεκτρική ενέργεια διαμέσου της μεμβράνης. Ο εν
λόγω τύπος συσσωρευτή είναι σχεδιασμένος για
μεγάλης κλίμακας αποθήκευση στο δίκτυο. Μπορεί να
αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες ενέργειας, με
αποτελεσματικότερο τρόπο σε σύγκριση με πολλές
άλλες τεχνολογίες. Για να αυξηθεί η χωρητικότητα των
συσσωρευτών, μπορεί να προστεθεί επιπλέον ποσότητα
φθηνού ηλεκτρολύτη στις εγκαταστάσεις. Οι
συσσωρευτές οξειδοαναγωγής έχουν μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής σε σχέση με πολλούς άλλους τύπους
συσσωρευτών, αλλά έχουν μικρότερη πυκνότητα.

Συσσωρευτές
νατρίου-θείου

Οι συσσωρευτές νατρίου-θείου χρησιμοποιούνται για
υπηρεσίες δικτύου εδώ και 20 έτη. Οι περισσότερες
εγκαταστάσεις είναι δυναμικότητας μεταξύ 1 και
10 MW. Λειτουργούν σε θερμοκρασίες 300 με 350⁰C,
γεγονός που τους καθιστά ακατάλληλους για οικιακές
εφαρμογές.
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Υπερπυκνωτές

Ένας υπερπυκνωτής αποτελείται από δύο στρώματα
αγώγιμου υλικού με ένα στρώμα μόνωσης μεταξύ τους.
Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται μέσω της
συγκέντρωσης ηλεκτρικού φορτίου μεταξύ των
αγώγιμων στρωμάτων.
Οι υπερπυκνωτές αποτελούν μορφή βραχυπρόθεσμης
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς αποθηκεύουν και
εκλύουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας με μεγάλη
ταχύτητα. Χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση και
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών δικτύου,
καθώς και ως τμήμα των συστημάτων πέδησης και
επιτάχυνσης των αυτοκινήτων.

Σφόνδυλοι κινητήρα

Ένας ηλεκτροκινητήρας περιστρέφει δρομέα με πολύ
υψηλή ταχύτητα, έως περίπου 100 000 στροφές ανά
λεπτό. Η ενέργεια ανακτάται κατά την επιβράδυνση του
δρομέα. Οι σφόνδυλοι κινητήρα είναι καταλληλότεροι
για βραχυπρόθεσμη, υψηλής ισχύος αποθήκευση, και
είναι ιδανικοί για υπηρεσίες δικτύου που απαιτούν
ταχεία απόκριση. Χρησιμοποιούνται επίσης στις
μεταφορές για την παροχή σύντομων ριπών ενέργειας.
Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεσοπρόθεσμη ή
μακροπρόθεσμη αποθήκευση, δεδομένου ότι
σημειώνουν απώλεια περί το 15 % της αποθηκευμένης
ενέργειας μετά από μία ώρα.

Κυψέλες
καυσίμου / ηλεκτρολ
ύτες

Οι κυψέλες καυσίμου μετατρέπουν το υδρογόνο σε
ηλεκτρική ενέργεια, προκαλώντας την αντίδρασή του με
οξυγόνο του αέρα. Μπορούν επίσης να δράσουν ως
ηλεκτρολύτες, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια για
να διασπάσουν το νερό. Αποτελούν τη βασική
τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της
ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο: το υδρογόνο μπορεί να
αποθηκευθεί για μήνες, να διοχετευθεί στο δίκτυο
αερίου ή να μετατραπεί σε φυσικό αέριο.
Πρόκειται μάλλον για τεχνολογία μετατροπής ενέργειας,
παρά αποθήκευσης, αλλά επιτρέπει την αποθήκευση
της ηλεκτρικής ενέργειας υπό μορφή αερίου.

Συμπιεσμένος αέρας

Η αποθήκευση ενέργειας με συμπιεσμένο αέρα
χρησιμοποιεί υπόγεια σπήλαια. Κατά τη φόρτιση, ο
αέρας συμπιέζεται και μπορεί να αποθηκευθεί υπόγεια
υπό υψηλή πίεση για μήνες. Ο αέρας απελευθερώνεται
και διαστέλλεται εντός ενός στροβίλου, για την εκ νέου
έκλυση ηλεκτρικής ενέργειας. Είδη αποθήκευσης με
συμπιεσμένο αέρα, χαμηλών αποδόσεων,
αναπτύχθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1970.
Αντίστοιχες εφαρμογές υψηλής απόδοσης, οι οποίες θα
μπορούσαν να αποθηκεύσουν επίσης τη θερμότητα που
εκλύεται κατά τη διάρκεια της συμπίεσης, βρίσκονται
στο στάδιο της ανάπτυξης.

48
Υγροποιημένος αέρας

Η αποθήκευση ενέργειας με υγροποιημένο αέρα
χρησιμοποιεί διαδικασία ψύξης για την αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αέρας ψύχεται μέχρι να
υγροποιηθεί, και στη συνέχεια αποθηκεύεται σε
μονωμένη δεξαμενή. Για την αναστροφή της διεργασίας
και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ο αέρας
διαστέλλεται και κινεί έναν στρόβιλο.
Η αποθήκευση ενέργειας με υγροποιημένο αέρα
αποτελεί φθηνή μορφή αποθήκευσης, καθώς οι μονάδες
κατασκευάζονται με τη χρήση τυπικών βιομηχανικών
στοιχείων. Υπάρχουν μόνο λίγες μονάδες πλήρους
κλίμακας. Το κύριο μειονέκτημα της αποθήκευσης
ενέργειας με υγροποιημένο αέρα είναι η χαμηλή
απόδοσή της, που βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα
του 50 %, σε σύγκριση με το 75-90 % των συσσωρευτών.

Αποθήκευση
θερμότητας

Οι οικιακοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ένα είδος συσκευής αποθήκευσης:
η θερμότητα αποθηκεύεται σε μονωμένη δεξαμενή
νερού, παρέχοντας στα νοικοκυριά τη δυνατότητα
αποθήκευσης ενέργειας για λίγες ώρες. Η ψυχρή
αποθήκευση είναι επίσης δυνατή, με χρήση ψυχρού
νερού ή πάγου. Ένας άλλος τρόπος για την αποθήκευση
θερμότητας σε στερεά κατάσταση συνίσταται στη
θέρμανση θερμαντικού σώματος που περιέχει τούβλα,
κάνοντας χρήση φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας. Η
θερμότητα εκλύεται μεταγενέστερα, ανάλογα με τις
ανάγκες. Η αποθήκευση σε τάφρο χρησιμοποιεί αντλία
θερμότητας η οποία συνδέεται με γεώτρηση, για την
αποθήκευση θερμότητας υπόγεια, εποχιακά, σε μεγάλη
κλίμακα.

Αποθήκευση σε
τήγμα άλατος

Σε αυτή τη μορφή αποθήκευσης θερμότητας, ηλεκτρική
ή ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για τη θέρμανση
δεξαμενής που περιέχει τήγμα άλατος. Το εν λόγω μέσο
αποθήκευσης θερμαίνεται ώσπου να παραχθεί ατμός,
ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ατμοστρόβιλοι
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την
αποθηκευμένη θερμότητα. Σε συνδυασμό με τη
συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια, πρόκειται για μια
μέθοδο ημερήσιας αποθήκευσης της ηλεκτρικής
ενέργειας που προέρχεται από την ηλιακή παραγωγή.
Η αποθήκευση σε τήγμα άλατος αντιπροσωπεύει
σήμερα το 75 % της παγκόσμιας δυναμικότητας
θερμικής αποθήκευσης.

Πηγή φωτογραφιών, κατά σειρά: ENGIE/Electric Mountain· ΕΕΣ· ΕΕΣ· VoltStorage GmBH· NGK Insulators, LTD· Maxwell Technologies·
ΕΕΣ· Laurent Chamussy, 2010. Ευρωπαϊκή Ένωση· RWE· Highview Power· Rotex Heating Systems GmBH· Marquesado Solar.
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Γλωσσάριο:
«Ορίζων 2020»: Πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, για
την περίοδο 2014-2020.
Αέρια θερμοκηπίου: Αέρια τα οποία δρουν ως μανδύας στην ατμόσφαιρα της Γης,
παγιδεύουν τη θερμότητα και θερμαίνουν την επιφάνεια της Γης. Η διεργασία αυτή
ονομάζεται «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Τα κύρια αέρια θερμοκηπίου είναι το
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου (N2O) και τα
φθοριούχα αέρια (HFC, PFC, SF6 και NF3).
Αποθήκευση ενέργειας: Αναβολή της χρήσης μιας ποσότητας ενέργειας, από τη
στιγμή της παραγωγής της σε μεταγενέστερο χρόνο κατανάλωσης, είτε για τελική
κατανάλωση είτε για μετατροπή σε διαφορετικό φορέα ενέργειας.
Διάδοση (εγκατάσταση): Ενέργεια διάθεσης στην αγορά νέων τεχνολογιών ή
υπηρεσιών.
Διαχειριστές συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ): Οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς
είναι οι αρμόδιοι φορείς για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο. Δρουν ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι παραγωγοί ενέργειας.
Διαχειριστής συστήματος διανομής (ΔΣΔ): Οι διαχειριστές συστήματος διανομής
είναι οι διαχειριστές (και ενίοτε οι ιδιοκτήτες) των δικτύων διανομής ενέργειας, οι
οποίοι εργάζονται στο πλαίσιο ρυθμιζόμενης αγοράς.
Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: Ενέργεια που συλλέγεται από ανανεώσιμες πηγές,
οι οποίες αποκαθίστανται με φυσικό τρόπο σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα, όπως το
ηλιακό φως, ο άνεμος, η βιομάζα και η γηγενής θερμότητα.
Επίδειξη: Δραστηριότητα επικύρωσης, μέσω της οποίας καταδεικνύεται ότι μια
τεχνολογία είναι τεχνικά ή/και οικονομικά βιώσιμη. Τα προϊόντα μπορούν να
επιδεικνύονται σε εργαστήρια ή σε πραγματικές συνθήκες, υπό κλίμακα ή σχεδόν υπό
κλίμακα.
Κυψέλη καυσίμου: Συσκευή που παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω ηλεκτροχημικής
αντίδρασης υδρογόνου με οξυγόνο.
Μεταβλητές πηγές ενέργειας: Οι πηγές ενέργειας που δεν παράγουν συνεχώς
ενέργεια και οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό μας ονομάζονται
μεταβλητές. Παραδείγματος χάριν, οι ανεμογεννήτριες δεν παράγουν ενέργεια σε
συνθήκες άπνοιας. Οι ηλιακοί συλλέκτες δεν παράγουν ενέργεια τη νύχτα.
Συσσωρευτής: Ο συσσωρευτής είναι συσκευή που αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια σε
χημική μορφή και μετατρέπει την ενέργεια αυτή σε ηλεκτρισμό. Ένας συσσωρευτής
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αποτελείται συνήθως από τρία μέρη: δύο ηλεκτρόδια και έναν ηλεκτρολύτη μεταξύ
τους. Όταν ένας φορτισμένος συσσωρευτής συνδέεται σε κύκλωμα, τα φορτισμένα
ιόντα ρέουν μεταξύ των ηλεκτροδίων μέσω του ηλεκτρολύτη. Αυτή η μετακίνηση
φορτίων παράγει ηλεκτρική ενέργεια στο κύκλωμα. Τα συστήματα συσσωρευτών
απαρτίζονται από συστοιχίες συσσωρευτών, οι οποίες αποτελούνται από κυψέλες. Οι
κυψέλες περιέχουν τον ηλεκτρολύτη και τα ηλεκτρόδια, τα οποία αποθηκεύουν τη
χημική ενέργεια.
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Συντομογραφίες
ΕΤΕπ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
ΚΓΚ: Κοινότητα γνώσης και καινοτομίας.
ΚΚΕρ: Κοινό Κέντρο Ερευνών.
ΜΜΕ: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Συσσωρευτής Li-ion: Συσσωρευτής ιόντων λιθίου.
Σχέδιο ΣΕΤ: Στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών.
APAC: Ασία-Ειρηνικός. Περιλαμβάνει 53 χώρες από την Ανατολική Ασία, τη Νότια
Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ασία και την Ωκεανία.
EIT: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας.
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Κλιμάκιο του ΕΕΣ
Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο συντάχθηκε από το Τμήμα Ελέγχου I που ειδικεύεται
στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και του οποίου προεδρεύει ο Νικόλαος
Μηλιώνης, Μέλος του ΕΕΣ. Επικεφαλής του συγκεκριμένου έργου ήταν ο Phil
Wynn Owen, Μέλος του ΕΕΣ, συνεπικουρούμενος από τον Gareth Roberts,
προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του και τον Olivier Prigent, σύμβουλο στο
ιδιαίτερο γραφείο του, τον Richard Hardy, ανώτερο διοικητικό στέλεχος, τον Krzysztof
Zalega, υπεύθυνο έργου, τον Lorenzo Pirelli, αναπληρωτή υπεύθυνο έργου, και τους
Ingrid Ciabatti, Gyula Szegedi, Zeinab Drabu, Catherine Hayes και Alessandro Canalis,
ελεγκτές. Ο Richard Moore παρείχε γλωσσική υποστήριξη

Από αριστερά: Ingrid Ciabatti, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo Pirelli,
Krzysztof Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabu, Richard Moore, Richard Hardy,
Gareth Roberts, Gyula Szegedi και Catherine Hayes.

Προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, η ΕΕ χρειάζεται να πραγματοποιήσει στροφή
από το υφιστάμενο ενεργειακό σύστημα με βάση τα
ορυκτά καύσιμα σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βασιζόμενο σε μεγάλο
βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές. Για να διευκολυνθεί η εν
λόγω ενεργειακή μετάβαση, χρειάζονται μεγαλύτερες
δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας, τόσο στο δίκτυο
ηλεκτροδότησης όσο και στις μεταφορές. Στο παρόν
ενημερωτικό έγγραφο περιγράφονται οι κυριότερες
προκλήσεις για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας
στην ΕΕ.
Η ανάλυσή μας βασίστηκε σε επισκόπηση εγγράφων, σε
επισκέψεις σε ερευνητικά έργα αποθήκευσης ενέργειας, σε
συνεντεύξεις με την Επιτροπή και με ενδιαφερόμενα μέρη
στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, σε προηγούμενους
ελέγχους και ενημερωτικά έγγραφά μας, και σε
διαβούλευση με εμπειρογνώμονα των τεχνολογιών και των
αγορών αποθήκευσης ενέργειας.
Εντοπίσαμε τρεις προκλήσεις: α) τον σχεδιασμό
στρατηγικής για την αποθήκευση ενέργειας· β) την
αποτελεσματική χρήση της έρευνας και της καινοτομίας·
και γ) τη θέσπιση υποστηρικτικού νομοθετικού πλαισίου.
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