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Kopsavilkums 
I Šajā informatīvajā apskatā, kas nav revīzijas ziņojums, akcentētas konkrētas 
problēmas, ar kurām ES saskaras, cenšoties nodrošināt, ka tās atbalsts enerģijas 
uzkrāšanai efektīvi palīdz sasniegt ES mērķus enerģijas un klimata jomā. 

II Lai mazinātu klimata pārmaiņas, ES ir izvirzījusi mērķus un uzdevumus 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Enerģētika un klimata pārmaiņas ir cieši 
savstarpēji saistītas: enerģijas ražošana un izmantošana veido 79 % no 
ES siltumnīcefekta gāzu emisijām, turklāt lielāko daļu no tām rada energoapgāde un 
transporta nozare. Lai novērstu šos klimata pārmaiņu draudus, ir jāīsteno būtiska 
pāreja no pašreizējās fosilo resursu energosistēmas uz mazoglekļa energosistēmu, 
kuras pamatā ir galvenokārt atjaunojamie resursi, proti, ir jāveic “enerģētikas 
pārkārtošana”. 

III Enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas dod iespēju elastīgi reaģēt uz līdzsvara trūkumu, 
ko energosistēmā rada lielāks variablo atjaunojamo energoresursu avotu īpatsvars, 
piemēram, saules un vēja enerģija. No atjaunojamajiem energoresursiem iegūts 
kurināmais, piemēram, atjaunojamā elektroenerģija vai ūdeņradis, var palīdzēt 
samazināt transporta emisijas; pilnveidojot enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju, var 
sekmēt tādu transportlīdzekļu parka palielināšanu, kuri izmanto šādu kurināmo. 

IV Vairākas enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas jau ir pieejamas vai pašlaik tiek 
izstrādātas, piemēram, hidroakumulācija, dažāda veida akumulatori, ūdeņraža 
uzglabāšana, saspiesta gaisa uzglabāšana, siltumenerģijas uzkrāšanas sistēmas, kā arī 
dažāda veida gāzes krātuves. ES politiskais regulējums enerģijas uzkrāšanai ir balstīts uz 
stratēģiskajām iniciatīvām, piemēram, Eiropas Akumulatoru aliansi, atbalstu 
pētniecībai un inovācijām enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju jomā, kā arī uz tiesību 
aktiem, kas aptver elektroenerģijas tirgus un mazoglekļa transportu. Tā kā enerģijas 
uzkrāšanai ir būtiska nozīme, lai ieviestu mazoglekļa energosistēmu, kas galvenokārt 
balstīta uz atjaunojamajiem energoresursiem, šajā informatīvajā apskatā ir aplūkotas 
galvenās problēmas saistībā ar enerģijas uzkrāšanas risinājumu izstrādi un izvēršanu 
Eiropas Savienībā. 

Stratēģijas izstrāde enerģijas uzkrāšanas jomā 

V ES ir veikusi pasākumus, lai izstrādātu enerģijas uzkrāšanas stratēģisko satvaru, 
ņemot vērā ES energosistēmas pārveides paātrināšanu un daudzsološu jaunu 
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mazoglekļa tehnoloģiju ieviešanu tirgū. Tomēr pastāv risks, ka līdzšinējie pasākumi 
nebūs pietiekami, lai sasniegtu ES stratēģiskos mērķus attiecībā uz tīru enerģiju. 

VI Ar Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu (SET plānu) novatorisku 
akumulatoru tehnoloģiju izstrādes izpētei tiek risināts uzdevums vienoties par 
nepieciešamajām darbībām. Eiropas Akumulatoru alianse lielākoties pievēršas jau 
pieejamām, nevis revolucionārām tehnoloģijām, tāpēc pastāv risks, ka tā nesasniegs 
savus vērienīgos mērķus. Akumulatoru elementu ražošanas jaudas ziņā ES atpaliek no 
saviem konkurentiem. Iespējams, ar pašreizējo ES stratēģisko satvaru nemaz nevarēs 
atrisināt ar enerģētikas pārkārtošanu saistītās problēmas. 

Pētniecības un inovācijas efektīva izmantošana 

VII Komisija atzīst efektīvas pētniecības un inovācijas lielo nozīmi ES energosistēmas 
pārveidošanā un daudzsološu jaunu mazoglekļa tehnoloģiju ieviešanā tirgū. No 
2014. gada līdz 2018. gada oktobrim saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
kas ir galvenā Komisijas pētniecības programma, 1,34 miljardi EUR tika piešķirti 
projektiem enerģijas uzkrāšanai tīklā vai mazoglekļa mobilitātes nodrošināšanai. 
Komisija ir veikusi pasākumus, lai vienkāršotu pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
tomēr ir jāturpina darbs un vēl vairāk jāsamazina sarežģītība ES pētniecības 
finansējuma jomā un jāpalielina novatorisku uzņēmumu līdzdalība. Turklāt pastāv risks, 
ka ES nav pietiekami atbalstījusi novatorisku enerģijas uzkrāšanas risinājumu izvēršanu 
tirgū. 

Atbalstoša tiesiskā regulējuma izstrāde 

VIII Līdz 2019. gadam investori, kuri veica investīcijas risinājumos, ar ko enerģiju 
uzkrāj tīklā, saskārās ar šķēršļiem. Jaunākajiem ES tiesību aktiem vajadzētu palīdzēt 
novērst šos šķēršļus. Lielāko daļu jautājumu Komisija skatīja Direktīvā par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu, kā arī Regulā par 
elektroenerģijas iekšējo tirgu, kuru paredzēts pieņemt 2019. gada sākumā. Attiecībā uz 
elektromobilitāti — elektrotransportlīdzekļu ieviešanu plašā mērogā varētu kavēt 
uzlādes infrastruktūras novēlota un nesaskaņota izvēršana. 

IX Šajā informatīvajā apskatā mēs identificējām septiņas galvenās problēmjomas, kas 
kavē ES atbalstu enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju izstrādei un izvēršanai, un 
pasākumus to risināšanai: 

1) nodrošināt saskanīgu ES stratēģiju; 

2) palielināt ieinteresēto personu atbalstu; 

3) samazināt sarežģītību ES pētniecības finansējuma jomā; 
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4) atbalstīt pētniecību un inovāciju enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju jomā; 

5) izvērst enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas; 

6) likvidēt šķēršļus investoriem; 

7) attīstīt alternatīvo degvielu infrastruktūru. 
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Ievads 

Kāpēc ir svarīgi uzkrāt enerģiju 

01 2015. gadā 195 valstis, kuras radīja 99,75 % pasaules siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, parakstīja Parīzes nolīgumu. Tās apņēmās nodrošināt, ka šajā gadsimtā 
pasaules vidējās temperatūras pieaugums tiks saglabāts “krietni zem” 2 °C, salīdzinot 
ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeni, cenšoties ierobežot temperatūras pieaugumu līdz 
1,5 °C1. Arī ES ir noteikusi mērķus un uzdevumus, lai samazinātu savas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (sk. 1. attēlu). 

1. attēls. ES siltumnīcefekta gāzu emisiju tendences un mērķi 

 
Avots: “Trends and projections in Europe 2018” [Tendences un prognozes Eiropā 2018. gadā], EEZ, 
2018. g. 

02 Enerģētika un klimata pārmaiņas ir cieši savstarpēji saistītas: lai risinātu klimata 
pārmaiņu draudus, ir būtiski jāmaina pašreizējā, no fosilajiem resursiem atkarīgā 
energosistēma. Enerģijas ražošana un izmantošana veido 79 % no ES siltumnīcefekta 
gāzu emisijām, turklāt lielāko daļu no tām rada energoapgāde un transporta nozare. 
Šajās nozarēs ir īpaši jāpalielina atjaunojamo energoresursu enerģijas un jauno 
tehnoloģiju lietojums, lai sasniegtu siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķus un izpildītu 
uzdevumus. 

                                                       
1 Parīzes nolīgums, UNFCCC, 2015. g. (2. un 4. pants). 
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http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf


 7 

 

03 Jau vismaz divas desmitgades ES ir izmantojusi virkni instrumentu mazoglekļa 
enerģijas izstrādei. Piemēram, kopš 2005. gada, īstenojot ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ES ETS), ES ir noteikusi vispārējo emisiju ierobežojumu attiecībā 
uz dažām energoapgādes nozarēm un energoietilpīgām nozarēm un kopš 
2012. gada — uz iekšējiem lidojumiem EEZ zonā2, kā arī ir izveidojusi emisijas kvotu 
tirgu. Cita starpā tas tika darīts nolūkā mudināt enerģētikas nozari vairāk izmantot 
mazoglekļa enerģiju. 

04 Nozarēs, uz kurām neattiecas ES ETS, piemēram, transporta nozarē, kopš 
2009. gada, īstenojot “kopīgus centienus”, Eiropas Parlaments un Padome ir noteikuši 
saistošus valsts mērķus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. 

05 Lai palīdzētu īstenot pāreju uz mazoglekļa energoapgādes nozari, ES ir izvirzījusi 
mērķus arī attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvaru galīgajā 
energopatēriņā: 20 % līdz 2020. gadam3 un 32 % līdz 2030. gadam4. Tas ietver 
atjaunojamo energoresursu enerģiju, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, 
siltumapgādei un aukstumapgādei, kā arī transportam. 2009. gada ES Direktīvā par 
enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem dalībvalstīm tika izvirzīta prasība izstrādāt 
uzkrāšanas iekārtas, lai stabilizētu elektroenerģijas sistēmu, kad tajā būs vairāk 
elektroenerģijas no atjaunojamajiem energoresursiem. 

06 Laikposmā no 2004. līdz 2017. gadam ES bruto elektroenerģijas galapatēriņa 
īpatsvars no atjaunojamajiem energoresursiem pieauga no 14 % līdz 31 %5. Austrijā šis 
rādītājs sasniedza pat 72 %, savukārt septiņās dalībvalstīs6 bija mazāks par 15 %. Vairāk 

                                                       
2 EEZ aptver visas ES dalībvalstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju. 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.). 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva (ES) 2018/2001 par no 
atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta 
redakcija) (OV L 328/82, 21.12.2018.). 

5 “Share of electricity from renewable sources in gross electricity consumption 2004.–2017.” 
[Atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas īpatsvars no elektroenerģijas bruto patēriņa 
2004.–2017. g.], SHARES, Eurostat, 2019. gada februāris. 

6 Čehija, Kipra, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija un Ungārija (avots: Eurostat). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=LV
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_electricity_from_renewable_sources_in_gross_electricity_consumption,_2004-2017_(%25).png
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nekā divas trešdaļas ES atjaunojamās enerģijas tiek iegūta hidroakumulācijā (35 %) un 
no vēja (34 %)7. 

07 Tā kā papildu elektroenerģija no atjaunojamajiem energoresursiem, visticamāk, 
tiks ražota, izmantojot variablos saules un vēja energoresursus, šā mērķa sasniegšanai 
vajadzētu palielināt pieprasījumu pēc enerģijas uzkrāšanas. 

08 ES izvirzīja konkrētus mērķus attiecībā uz atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
transporta nozarē: 10 % līdz 2020. gadam3 un 14 % līdz 2030. gadam4. Attiecībā uz 
transporta nozari jaunu atjaunojamo energoresursu avotu piesaistīšana radīs arī jaunas 
ar enerģijas uzkrāšanu saistītas problēmas. Tāpēc vajadzēs uzkrāt vairāk enerģijas gan 
tīklā, gan transporta nozares vajadzībām8. 

09 Aptuveni trīs ceturtdaļas ES transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju rada 
autotransports, galvenokārt automobiļi (sk. 2. attēlu). Pēc samazinājuma laikā no 
2007. līdz 2013. gadam transporta radītās emisijas atkal pieauga laikposmā no 
2014. līdz 2016. gadam (sk. 3. attēlu).  

                                                       
7 “SHARES 2017 Summary Results” [SHARES 2017, Kopsavilkuma rezultāti], Eurostat, 

2019. gada februāris. Palāta šogad plāno publicēt īpašo ziņojumu par elektroenerģijas 
ražošanu no vēja un saules enerģijas. 

8 Vispārējā stāvokļa apskats “ES rīcība enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā”, ERP, 2017. g., 
214. punkts. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR17_01/LR_ENERGY_AND_CLIMATE_LV.pdf
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2. attēls. ES siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta nozarē 2016. gadā 

 
Piezīme: Ietver starptautisko aviāciju un kuģniecību. 
Avots: Eiropas Vides aģentūra, “EEA greenhouse gas – data viewer” [EVA datu apskats par 
siltumnīcefekta gāzi], 2018. g.; ERP analīze. 

3. attēls. Tendences ES siltumnīcefekta gāzu emisiju jomā pa nozarēm, 
1990.–2016. gads 

 
Avots: Eiropas Vides aģentūra, “EEA greenhouse gas – data viewer” [EVA datu apskats par 
siltumnīcefekta gāzi], 2018. g.; ERP analīze. 
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Enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas 

10 Pārskats par galvenajām enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām tīkla un transporta 
lietojumiem ir sniegts 4. attēlā. 

4. attēls. Pārskats par galvenajām enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām un 
to lietojumiem9 

 
Avots: ERP, informācija no “Electrical energy storage for mitigating climate change” [Elektroenerģijas 
uzkrāšana klimata pārmaiņu mazināšanai], Imperial College London. 

Tīkls 

11 Energosistēmas pārveide rada būtiskas problēmas variablo atjaunojamo 
energoresursu integrēšanai elektroenerģijas sistēmā, kā arī piedāvājuma un 
pieprasījuma līdzsvarošanai. Būtu jāizmanto trīs galvenās metodes. 

o Pirmkārt, nodrošinot tīkla starpsavienojumus, pastāv lielāka iespējamība 
apmierināt pieprasījumu visā tīklā. Tomēr 2015. gadā veiktajā revīzijā mēs 

                                                       
9 Tehnoloģiju aprakstu skatīt II pielikumā. 
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secinājām, ka ES enerģētikas infrastruktūra dalībvalstīs un to starpā būtībā vēl nav 
izveidota tā, lai atbilstu pilnībā integrētiem tirgiem10. 

o Otrkārt, pieprasījumu var pārvaldīt: rūpnīcas var pielāgot ražošanu un tādējādi arī 
energopatēriņu, izmantojot enerģiju laikā, kad elektroenerģija ir vairāk pieejama 
un lētāka. Tāpat arī dažās mājsaimniecībās elektroenerģijas piegādātājs var 
attālināti ieslēgt un izslēgt karstā ūdens rezervuārus, lai regulētu pieprasījuma 
grafiku. Tomēr patēriņu parasti var atlikt tikai uz dažām stundām, nevis dienām. 
Turklāt pieprasījuma pārvaldību dzīvojamajā sektorā un pakalpojumu nozarē 
ierobežo arī regulējuma un tirgus modeļa šķēršļi11. 

o Treškārt, elektroenerģiju var uzkrāt vēlākai izmantošanai. Uzkrāšanas risinājumi 
var nodrošināt arī papildu tīkla atbalsta pakalpojumus12. Komisija ir aprēķinājusi, 
ka nolūkā sasniegt 2050. gada mērķus klimata jomā ES, iespējams, vajadzēs uzkrāt 
enerģiju sešas reizes vairāk13. 

12 Eiropas Savienībā elektrotīkla vajadzībām visbiežāk izmantotā elektroenerģijas 
uzkrāšanas tehnoloģija ir hidroakumulācija, ar ko nodrošina 88 % uzstādītās 
uzkrāšanas jaudas14. To izmanto gan ikdienas, gan sezonālai uzkrāšanai. Jaunu, lielu 

                                                       
10 Īpašais ziņojums Nr. 16/2015 “Energoapgādes drošības uzlabošana, veidojot iekšējo 

enerģijas tirgu: jāstrādā vairāk”, Eiropas Revīzijas palāta, 2015. g. Arī Komisija to 
apstiprināja savā Otrajā ziņojumā par Enerģētikas savienības stāvokli, COM(2017) 53 final, 
2017. gads. 

11 “The potential of electricity demand response” [Elektroenerģijas pieprasījumreakcijas 
potenciāls], Eiropas Parlaments, 2017. g. 

12 Piemēram, nesakritība starp elektroenerģijas ražošanu un pieprasījumu var radīt frekvences 
svārstības; dažas uzkrāšanas tehnoloģijas var atgriezt frekvenci pareizajā vērtībā. To dēvē 
par “frekvencnoteiktu reakciju”. 

13 “Tīru planētu — visiem!”, Eiropas Komisija, COM(2018) 773 final, 28.11.2018., 7. lpp. 
Komisija izstrādāja stratēģiju pārejai uz tādu ekonomiku, kur siltumnīcefekta gāzu neto 
emisijas ir nulles līmenī. Komisijas veiktie uzkrāšanas vajadzību aprēķini ir balstīti uz 
stratēģiju, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta intensīvai elektrifikācijai gala lietotāju 
nozarēs. 

14 Avots: “Pumped Hydro Storage” [Hidroakumulācija], Eiropas Enerģijas uzkrāšanas 
asociācija; “Energy storage: Which Market Designs and Regulatory Incentives Are Needed? 
[Enerģijas uzkrāšana. Kādi tirgus modeļi un normatīvie stimuli būtu nepieciešami?], Politikas 
A departaments: Ekonomikas un zinātnes politika. Eiropas Parlaments, 2015. g. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=34751
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=34751
https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)607322
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/07/EASE_TD_Mechanical_PHS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
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hidroakumulācijas iekārtu būvniecību kavē ģeoloģiskie ierobežojumi, kā arī ar vides 
ilgtspēju un sabiedrības atbalstu saistītas problēmas15. 

13 Akumulatori uzglabā elektrisko enerģiju ķīmiskās enerģijas formā un pārvērš to 
elektroenerģijā. Parasti akumulatoram ir trīs elementi: divi elektrodi un elektrolīts 
starp tiem. Kad uzlādētu akumulatoru pievieno ķēdei, uzlādētie joni plūst cauri 
elektrolītam starp elektrodiem. Šāda lādiņu pārvirzīšana rada elektroenerģiju ķēdē. 
Akumulatorus var izmantot īstermiņa enerģijas uzkrāšanai uz vairākām stundām un 
dienām, piemēram, mainīgai ikdienas maksimālslodzei. Tomēr uzlādes režīmā 
akumulatori nespēj uzturēt lādiņu vairākas nedēļas vai mēnešus, ievērojami 
nezaudējot enerģiju. Komerciālām vajadzībām izmanto dažādus akumulatorus, 
piemēram, svina-skābes un litija jonu akumulatorus. Tiek izstrādātas arī jaunas šo 
tehnoloģiju versijas. Zinātnieki strādā arī pie alternatīviem risinājumiem, piemēram, 
cietvielu fāzes litija akumulatoriem. 

Transports 

14 Transporta nozarē siltumnīcefekta gāzu emisijas var samazināt ne tikai 
biodegviela, bet arī degviela no atjaunojamiem resursiem, piemēram, atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģija, atjaunojamais ūdeņradis un sintētiskā dabas gāze. 
Pašlaik ir grūti paplašināt to transportlīdzekļu parku, kurus darbina ar šāda veida 
kurināmo, jo pastāv vairāki ierobežojumi, piemēram, to diapazons, izmaksas un uzlādes 
infrastruktūras trūkums. 

15 Elektrotransportlīdzekļi un hibrīda transportlīdzekļi parasti uzkrāj enerģiju litija 
jonu akumulatoros. Kopumā 2018. gada nogalē šādu transportlīdzekļu bija 0,4 % no 
visa ES autotransporta16. Pašlaik elektrotransportlīdzekļi veido aptuveni 1 % no visiem 
pasaules transportlīdzekļiem; saskaņā ar privātu uzņēmumu prognozēm līdz 
2030. gadam šis rādītājs varētu sasniegt 20 %17. 

                                                       
15 “Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage” 

[Novērtējums par hidroakumulācijas potenciālu Eiropā], Kopīgais pētniecības centrs, 
2013. g. 

16 ERP aprēķini, balstoties uz datiem, ko sniedzis Eiropas Alternatīvo degvielu novērošanas 
centrs, Eiropas Autoražotāju asociācija un Eurostat. 

17 Sk., piemēram, “How battery storage can help charge the electric-vehicle market” [Kādā 
veidā enerģijas uzkrāšana akumulatorā var palīdzēt noslogot elektrotransportlīdzekļu tirgu], 
McKinsey&Company, 2018. g. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC81226/ldna25940enn_assessment_european_phs_potential_online.pdf
https://www.eafo.eu/
https://www.eafo.eu/
https://www.acea.be/statistics/tag/category/size-distribution-of-vehicle-fleet
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-battery-storage-can-help-charge-the-electric-vehicle-market
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16 Arī no atjaunojamiem energoresursiem iegūts ūdeņradis var darbināt kurināmā 
elementus automobiļos un citos transportlīdzekļos. Šādus transportlīdzekļus var 
uzlādēt dažu minūšu laikā. Ūdeņradi var pārvērst sintētiskā dabas gāzē, ko varētu 
izmantot arī lidmašīnu un kuģu darbināšanai. Tomēr, lai varētu ražot ūdeņradi, pašlaik 
ir jāpārvar ar izmaksām saistītas problēmas. 

Šā informatīvā apskata mērķis un pieeja 

17 2017. gada septembrī mēs publicējām vispārējā stāvokļa apskatu “ES rīcība 
enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā”, kurā identificējām septiņas galvenās 
problēmas enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā. To vidū bija enerģētikas 
pārkārtošana un pētniecības un inovāciju efektīva izmantošana.  

18 Ņemot vērā minētās problēmjomas un to, ka enerģijas uzkrāšanai ir būtiska loma, 
lai nodrošinātu mazoglekļa energosistēmu, kas galvenokārt balstīta uz atjaunojamiem 
energoresursiem, šajā informatīvajā apskatā ir aplūkots ES atbalsts enerģijas 
uzkrāšanai kopš 2014. gada, galveno uzmanību pievēršot šādiem aspektiem: 

o stratēģiskais satvars enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju attīstībai pēc SET plāna 
pārskatīšanas 2015. gadā; 

o enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām pieejamie ES pētniecības un inovācijas 
finansējuma instrumenti pašreizējā plānošanas periodā (2014.–2020. gads)18; 

o ES tiesiskais regulējums, ar ko atbalsta enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju 
izvēršanu, sākot no 2014. gada. 

19 Šajā apskatā, kas nav revīzijas ziņojums, akcentētas konkrētas problēmas, ar 
kurām ES saskaras, cenšoties nodrošināt, ka tās atbalsts enerģijas uzkrāšanai efektīvi 
palīdz sasniegt ES mērķus enerģētikas un klimata jomās. 

                                                       
18 Daži mūsu aplūkotie pētniecības projekti bija sākti iepriekšējā plānošanas periodā (2007.–

2013. gadā). 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=41824
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20 Šajā informatīvajā apskatā sniegto faktu pamatā ir: 

o dokumentu pārbaude, kā arī astoņu Komisijas ģenerāldirektorātu19 un piecu citu 
ES struktūru20 darbinieku iztaujāšana; 

o 452 attiecīgo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības projektu 
pārbaude, tostarp 57 atlasītu projektu padziļināta analīze; 

o 17 enerģijas uzkrāšanas jomā īstenoto pētniecības projektu apskate: 13 projekti, 
kurus līdzfinansēja ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotācijām; divi, kurus 
atbalstīja ar Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem; un divi, kuru finansēšanai 
izmantoja valsts un/vai privātos līdzekļus; 

o 40 aktīvu ieinteresēto personu iztaujāšana, tostarp vēršoties pētniecības iestādēs, 
starptautiskās organizācijās, enerģētikas asociācijās, pie energoregulatoriem un 
uzņēmumos, kuri darbojas enerģētikas, autobūves un akumulatoru nozarēs21. 
Divdesmit astoņas ieinteresētās personas aizpildīja arī aptaujas anketu22. 
Četrpadsmit ieinteresētās personas bija piedalījušās ES finansētajos pētniecības 
projektos enerģijas uzkrāšanas jomā; 

o mūsu iepriekš veiktās revīzijas un pārskati; 

o literatūras pārskats un apspriedes ar ekspertu enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju un 
tirgu jomā. 

                                                       
19 Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts; Klimata politikas ģenerāldirektorāts; Vides 

ģenerāldirektorāts; Enerģētikas ģenerāldirektorāts, Mobilitātes un transporta 
ģenerāldirektorāts; Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts; Iekšējā 
tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts, kā arī Kopīgais 
pētniecības centrs (JRC). 

20 Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA); kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”; 
Eiropas “zaļo” transportlīdzekļu iniciatīva; ZIK (zināšanu un inovāciju kopiena) EIT 
InnoEnergy; EIT RawMaterials. 

21 Akumulatoru elementu ražošana, akumulatoru bloku montāža; tīkla un elektromobilitātes 
lietojumi. 

22 Ieinteresētās personas atbildēja uz tiem aptaujas anketas jautājumiem, kas bija būtiski to 
organizācijai. Piemēram, energoregulatori atbildēja uz jautājumiem iedaļās par ES stratēģiju 
un tiesību aktiem, bet neatbildēja uz jautājumiem par pētniecību un inovācijām. 
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21 Šajā informatīvajā apskatā ir aplūkots ES atbalsts elektroenerģijas uzkrāšanai tīkla 
vai transportlīdzekļu lietojumiem, kā arī atbalsts sintētiskās gāzes ražošanai. Apskatā 
nav aplūkots jautājums par fosilo kurināmo enerģijas uzkrāšanu. 

22 Tajā ir ņemtas vērā attīstības tendences ES enerģijas uzkrāšanas nozarē līdz 
2019. gada janvārim. 
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Pārskats par ES atbalstu enerģijas 
uzkrāšanai 

Enerģijas uzkrāšanas stratēģiskais satvars 

23 ES atbalsta galvenie atskaites punkti kopš 2007. gada attiecībā uz stacionāru 
uzkrāšanu, mobilu uzkrāšanu, kā arī pētniecību un inovācijām enerģijas uzkrāšanas 
jomā ir apkopoti I pielikumā. 

Energotehnoloģiju stratēģiskais plāns 

24 Komisija 2007. gadā nāca klajā ar integrēto Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu (SET plāns), kuru pārskatīja 2015. gadā23. Pamatojoties uz šo plānu, tika 
izstrādāta ES pieeja pētniecībai un inovācijai enerģētikas jomā, lai paātrinātu 
ES energosistēmas pārveidi un ieviestu tirgū daudzsološas jaunas mazoglekļa 
tehnoloģijas. Ar to ir paredzēts koordinēt pētniecības un inovācijas pasākumus 
dalībvalstīs un citās asociētajās valstīs (Islandē, Norvēģijā, Šveicē un Turcijā). Plānā 
norādīja — lai līdz 2050. gadam pabeigtu dekarbonizāciju, ir jārod progresīvs risinājums 
attiecībā uz enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju izmaksu efektivitāti24. 

25 SET plānā ir minēti desmit būtiski pasākumi, no kuriem četri attiecas uz enerģijas 
uzkrāšanu: 

o 4. pasākums: tādu noturīgu, uzticamu un efektīvu energosistēmu izstrāde un 
darbība, kurās var integrēt dažādus atjaunojamos energoresursus; 

o 6. pasākums: turpmāki centieni padarīt ES rūpniecību mazāk energoietilpīgu, bet 
konkurētspējīgāku, piemēram, izstrādājot siltumenerģijas uzkrāšanas 
tehnoloģijas; 

o 7. pasākums: akumulatori elektromobilitātes nodrošināšanai un stacionārai 
enerģijas uzkrāšanai; 

                                                       
23 Ceļā uz Eiropas stratēģisko energotehnoloģiju (SET) plānu: Energosistēmas pārmaiņu 

paātrināšana, Eiropas Komisija C(2015) 6317 final, 2015. g. 

24 Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais plāns (SET plāns). Eiropas Komisija, 
COM(2007) 723 final, 2007. g. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0723&from=LT
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o 8. pasākums: bioenerģija un degviela no atjaunojamiem resursiem ilgtspējīgai 
transporta nozarei25. 

26 Minētā 7. pasākuma ietvaros Komisija, vairākas dalībvalstis, kā arī ieinteresētās 
personas no pētniecības un rūpniecības jomas 2016. gadā vienojās par akumulatoru 
darbības rādītājiem, izmaksām un ražošanas mērķiem, kas sasniedzami attiecīgi līdz 
2020. un 2030. gadam26. Puses 2017. gada novembrī nāca klajā ar īstenošanas plānu 
laikposmam no 2018. līdz 2030. gadam, kurā norādīja sasniedzamos tehnoloģijas 
gatavības līmeņus27, paredzamo grafiku un nepieciešamo budžetu.  

Eiropas Akumulatoru alianse 

27 Akumulatori ir ļoti svarīgs elektrotransportlīdzekļu elements: tie rada aptuveni 
50 % šāda transportlīdzekļa izmaksu28. Kā norāda vadošs starptautisks konsultāciju 
uzņēmums, jo tuvāk akumulatoru piegādātāji atrodas automobiļu ražotājiem, jo īsāka, 
lētāka, drošāka29 un elastīgāka ir piegādes ķēde, un ir vieglāk izstrādāt inovatīvus 
produktus, testējot akumulatoru komponentus. Komisija uzskata, ka Eiropas Savienībai 
ir nepieciešama pašai sava akumulatoru ražošanas jauda, lai stiprinātu augošo 
ES elektrotransportlīdzekļu nozari30. 

28 Ņemot vērā elektrotransportlīdzekļu ražošanas pieaugumu, palielinās 
pieprasījums pēc litija un kobalta, proti, litija jonu akumulatoru ražošanai 

                                                       
25 Ūdeņradi kā risinājumu enerģijas uzkrāšanai 8. pasākuma ietvaros neapsvēra līdz 

2014. gadam, kad kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izvirzīja sev konkrētu 
mērķi demonstrēt ūdeņraža enerģijas uzkrāšanas iespējamību. 

26 “Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward” [Būt 
konkurētspējīgam pasaules akumulatoru nozarē, lai virzītu elektromobilitāti], 2016. g. 

27 Mērījumu skala, kas izstrādāta konkrētas tehnoloģijas attīstības līmeņa novērtēšanai. Skalā 
no 1 līdz 9 pirmais TGL aptuveni atbilst fundamentālajiem pētījumiem, 2.–4. TGL — 
lietišķajiem pētījumiem, 5. un 6. TGL — lietišķajiem pētījumiem/izstrādei, 7. un 8. TGL — 
demonstrējumiem, 9. TGL — pilnīgai izvēršanai. 

28 Bloomberg New Energy Finance, 2017. gada aprīlis, 6. lpp. 

29 Tā kā akumulatorus klasificē kā bīstamas preces, to pārvadāšanai piemēro īpašus 
noteikumus. Savukārt akumulatoru elementu ražošanai nepieciešamās izejvielas nav 
bīstamas preces. 

30 Priekšsēdētāja vietnieka Maroš Šefčovič uzruna par ES Akumulatoru aliansi, Industry Days 
Forum, Brisele, 2018. gada 23. februāris. 

https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/batteries-e-mobility-and-stationary-storage-ongoing-work
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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nepieciešamajām pamata izejvielām. Saskaņā ar zināšanu un inovācijas kopienas 
InnoEnergy sniegto informāciju Ķīnā atrodas aptuveni 50 % litija un kobalta raktuvju. 
Komisija uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi izejvielām no resursiem bagātām 
valstīm ārpus ES, veicināt piekļuvi Eiropas izejvielu avotiem, kā arī piekļūt otrreizējām 
izejvielām, izmantojot akumulatoru reciklēšanu aprites ekonomikā31. 

29 Līdz 2018. gadam ES nodrošināja aptuveni 3 % pasaules akumulatoru elementu 
ražošanas jaudas. Tas salīdzināms ar 84 % minētās jaudas Āzijas un Klusā okeāna valstu 
reģionā32 un 12 % Ziemeļamerikā33. It sevišķi Ķīna ir veikusi vairākus pasākumus, lai 
veicinātu hibrīdo transportlīdzekļu vai elektrotransportlīdzekļu attīstību 
(sk. 1. izcēlumu). 

1. Izcēlums. Ķīnas iniciatīvas popularizēt hibrīda transportlīdzekļus un 
elektrotransportlīdzekļus 

Ķīna ir ieviesusi kredītpunktu sistēmu, ko piemēro jauniem mazoglekļa pasažieru 
transportlīdzekļiem. Katram hibrīda, kurināmā elementa vai pilnībā elektriskajam 
transportlīdzeklim piešķir no diviem līdz sešiem kredītpunktiem. Automobiļu 
ražošanas uzņēmumiem, kuru gada ražošanas vai importa apjoms ir vismaz 
30 000 automašīnu, 2019. gadā ir jānopelna vairāki kredītpunkti, kas ir līdzvērtīgi 
10 % no to kopējā automašīnu tirdzniecības apjoma. 2025. gadā šis rādītājs sasniegs 
20 %34. Tāpat Ķīna rosina ražot elektriskos autobusus, nodrošina subsīdijas 
patērētājiem, kuri iegādājas elektrotransportlīdzekļus, un lielākajās pilsētās 
transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības primāri izsniedz elektrotransportlīdzekļu 
īpašniekiem. 

30 Ņemot vērā Eiropas Savienības akumulatoru elementu ražošanas zemo jaudu, 
Komisija 2017. gada oktobrī izveidoja Eiropas Akumulatoru aliansi. Tās mērķis ir veidot 
konkurētspējīgu un ilgtspējīgu akumulatoru ražošanas vērtību ķēdi Eiropā. Tā īsteno 
Komisijas centienus tuvināt partnerus ES rūpniecības jomā un pētniecības un inovācijas 
jomā, kā arī dalībvalstis, lai nodrošinātu, ka “Eiropai ir pasaulē vadošā loma ilgtspējīgā 
akumulatoru ražošanā un izmantošanā”. 

                                                       
31 Stratēģiskais rīcības plāns akumulatoru jomā, COM(2018) 293 final. 

32 Ķīnā, Dienvidkorejā un Japānā. 

33 “Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications” [Litija jonu akumulatori 
mobilitātes un stacionāras uzkrāšanas lietojumiem], JRC, 2018. gada novembris, 24. lpp. 

34 “China’s new energy vehicle mandate policy” [Ķīnas jaunā energotransportlīdzekļu mandātu 
politika], ICCT, 2018. gada janvāris. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/China_NEV_mandate_PolicyUpdate%20_20180525.pdf
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31 Saistītajā 2018. gada stratēģiskajā rīcības plānā akumulatoru jomā ir aprakstīti 
pasākumi, kas paredzēti, lai veicinātu akumulatoriem nepieciešamo izejvielu 
pieejamību, atbalstītu akumulatoru elementu plaša mēroga ražošanu, paātrinātu 
pētniecību un inovāciju šajā jomā, attīstītu darbaspēka prasmes un nodrošinātu 
saskanību ar ES tiesisko regulējumu. Rīcības plāns paredz 37 galvenās darbības, kas 
galvenokārt ir vērstas uz spēkā esošo regulatīvo un finansējuma instrumentu plašāku 
un integrētāku izmantošanu. 

32 Komisija uzskata — lai apmierinātu vien tikai ES akumulatoru pieprasījumu, kura 
vērtība līdz 2025. gadam varētu sasniegt 250 miljardus EUR gadā, būtu vajadzīgas 
vismaz 10–20 liela mēroga akumulatoru elementu ražotnes jeb “gigarūpnīcas”, kas 
gadā saražotu aptuveni 200 GWh litija jonu akumulatoru35. Saskaņā ar Komisijas 
aplēsēm kopumā būs jāveic investīcijas aptuveni 20 miljardu EUR apmērā. 

33 Laikposmā no 2018. līdz 2021. gadam ES savu akumulatoru ražošanas jaudu 
attīstīs vēlāk nekā citi vadošie reģioni pasaulē (sk. 5. attēlu). 

                                                       
35 Eiropas Akumulatoru alianses tīmekļa vietne, priekšsēdētāja vietnieka Maroš Šefčovič 

uzruna par ES Akumulatoru aliansi, Industry Days Forum, Brisele, 2018. gada 23. februāris. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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5. attēls. Plānotā litija jonu akumulatoru elementu ražošanas jaudas 
attīstība, 2018.–2021. g. 

 
“Pārējā pasaule” nav parādīta (aptuveni 0,7 % 2018. gadā un papildus 0,8 % 2021. gadā). 
Avots: ERP, pielāgots no dokumenta “Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications” 
[Litija jonu akumulatori mobilitātes un stacionāras uzkrāšanas lietojumiem], JRC, 2018. g. 

34 ES Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) paredz, ka pēc 2021. gada ar vēl 
četrām ražotnēm varēs palielināt ražošanas jaudu ES36. Kā norādījusi zināšanu un 
inovāciju kopiena InnoEnergy, elementu ražošanas infrastruktūras izbūvei ir 
nepieciešami četri gadi37. Kopumā ES ražošanas jauda 2023. gadā var sasniegt 
70 GWh38, kas ir krietni mazāk par ES 200 GWh mērķi, ko Alianse izvirzījusi attiecībā uz 
2025. gadu. Iespējams, ka līdz tam laikam ES akumulatoru tirgu lielā mērā jau apgādās 
ražotnes, kuras neatrodas ES, vai automobiļu ražotāji daļu ražošanas būs pārcēluši 
ārpus ES tuvāk akumulatoru ražotājiem. 

                                                       
36 Avots: “Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications” [Litija jonu 

akumulatori mobilitātes un stacionāras uzkrāšanas lietojumiem], JRC, 2018. g. 

37 “Bridging the gap between Financial Institutions and Industry” [Plaisas novēršana starp 
finanšu iestādēm un rūpniecību], InnoEnergy rīkots pasākums, Brisele, 2019. gada janvāris. 

38 ERP aprēķini, pamatojoties uz “Li-ion batteries for mobility and stationary storage 
applications” [Litija jonu akumulatori mobilitātes un stacionāras uzkrāšanas lietojumiem], 
JRC, 2018. g. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
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35 Komisija 2014. gadā publicēja vadlīnijas39 par tāda publiskā finansējuma saderību 
ar valsts atbalsta noteikumiem, kas piešķirts, lai īstenotu svarīgus projektus visas 
Eiropas interesēs, piemēram, enerģijas uzkrāšanas projektus40. Francija un Vācija 
2018. gada decembrī sāka apzināt uzticamus konsorcijus, tostarp automobiļu 
ražotājus, kuri varētu piedalīties šādā shēmā. To mērķis ir izstrādāt ieguldījumu plānus 
un 2019. gadā panākt to apstiprināšanu Komisijā. 

36 Uzņēmumi, kuri atrodas ārpus ES, finansēs dažas ražotnes ES. JRC prognozēja, ka 
līdz 2023. gadam uzņēmumi ārpus ES varētu Eiropas Savienībā nodrošināt 53 % 
ražošanas jaudas (sk. 6. attēlu)41. 

                                                       
39 “Kritēriji, pēc kuriem analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts atbalstam ar mērķi sekmēt 

svarīgu projektu īstenošanu visas Eiropas interesēs” (2014/C 188/02), Eiropas Komisija, 
2014. g. 

40 “Investīcijas gudrā, novatoriskā un ilgtspējīgā rūpniecībā. Atjauninātā ES rūpniecības 
politikas stratēģija”, COM(2017) 479 final, Eiropas Komisija, 2017. g. 

41 Pieņemot, ka līdz 2023. gadam LG Chem Sp. z o.o ražošanas jauda pieaugs līdz 
12 GWh/gadā. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.LAV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.LAV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
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6. attēls. Litija jonu akumulatoru elementu ražotāju ražošanas jauda 
apjomīgiem lietojumiem, piemēram, tīkla un transporta lietojumiem, 
Eiropas Savienībā 

 
Avots: ERP, pielāgots no dokumenta “Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications” 
[Litija jonu akumulatori mobilitātes un stacionāras uzkrāšanas lietojumiem], JRC, 2018. g. 

37 2017. gadā pašreizējās elektrotransportlīdzekļiem paredzēto litija jonu 
akumulatoru ražotnes visā pasaulē strādāja ar aptuveni 40–50 % jaudu42. Kā norāda 
vadošs starptautisks konsultāciju uzņēmums, īstermiņā šā iemesla dēļ jauniem tirgus 
dalībniekiem būs grūti rentabli iespiesties pašreizējās paaudzes litija jonu akumulatoru 
tirgū: vēsturiskie tirgus dalībnieki var izmantot savu papildu ražošanas jaudu, lai 
saražotu vai draudētu saražot un pārdot vairāk akumulatoru par robežizmaksām. Tā kā 
akumulatoru ražošanas tirgū Eiropas Savienība nebūs “pirmais ienācējs”, tai var būt 
grūti pārspēt konkurentus, ja vien tā neizmantos tehnoloģiskās priekšrocības. 

                                                       
42 “Lithium-ion battery costs and market: Squeezed margins seek technology improvements & 

new business models” [Litija jonu akumulatoru izmaksas un tirgus. Samazinātas maržas liek 
uzlabot tehnoloģiju un ieviest jaunus uzņēmējdarbības modeļus], Bloomberg New Energy 
Finance, 2017. g., 3. un 4. lpp. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
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Ieinteresēto personu atbalsts  

38 Apsekojumā mēs saņēmām 28 ieinteresēto personu43 atbildes par Komisijas 
stratēģiju — gan SET plānu, gan Eiropas Akumulatoru aliansi. 

o Visas ieinteresētās personas bija informētas par Komisijas stratēģisko enerģētikas 
satvaru. 

o Aptuveni puse respondentu uzskatīja, ka Komisijas enerģijas uzkrāšanas satvars ir 
atbilstošs un palīdz attiecīgajai organizācijai. 

o Divas trešdaļas respondentu atzina, ka stratēģiju varētu uzlabot: 

o desmit uzskatīja, ka stratēģijā pārāk liela uzmanība ir pievērsta litija jonu 
akumulatoriem, kas paredzēti lietošanai transportlīdzekļos; 

o pieci vērsa uzmanību uz tiesību aktu, tirgus modeļa un standartu noteikšanas 
nepilnībām; 

o divi norādīja, ka trūkst ilgtermiņa redzējuma, kā dēļ ES autobūves nozare 
varētu pilnībā izzust. 

39 Kad 2017. gada oktobrī izveidoja Eiropas Akumulatoru aliansi, tai pievienojās 
astoņdesmit dalībnieki. Komisija44 norādīja, ka gadu vēlāk dalībnieku skaits bija 
sasniedzis jau aptuveni 260. 

40 Dažas svarīgas ieinteresētās personas, kuras nepiedalījās apsekojumā, izlēma 
nepievienoties aliansei. Piemēram, kāds liels, ES bāzēts elektronikas uzņēmums 
uzskatīja, ka ir pārāk riskanti investēt līdzekļus litija jonu akumulatoru elementu 
ražošanā lielā apmērā, jo šajā tirgū jau tagad dominē Āzijas ražotāji (sk. 2. izcēlumu). 

2. izcēlums. Eiropas uzņēmums izvēlas nodot akumulatoru elementu 
ražošanu ārpakalpojumu sniedzējiem, nevis ražot pats 

Liels ES inženierijas un elektronikas uzņēmums nolēma nepievienoties Eiropas 
Akumulatoru aliansei. Tas apgalvoja, ka nodos litija jonu akumulatoru elementu 
ražošanu ārpakalpojumu sniedzējiem, nevis nodarbosies ar to ražošanu savā 
uzņēmumā. Uzņēmums uzskatīja, ka būtu grūti izmantot konkurences priekšrocības, 
jo trīs ceturtdaļas ražošanas izmaksu rada izejvielas, turklāt šajā tirgū dominē zemo 
izmaksu konkurenti no Āzijas. 

                                                       
43 No publiskās pētniecības un inovācijas jomas, enerģētikas nozares, transporta nozares, 

akumulatoru nozares, enerģētikas asociācijām un starptautiskajām organizācijām. 

44 Eiropas Akumulatoru alianses tīmekļa vietne. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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Tas nolēma izbeigt pašreizējo un nākamo elementu tehnoloģiju izpēti un likvidēt litija 
jonu tehnoloģijas kopuzņēmumu. Tā vietā uzņēmums nolēma pievērsties 
akumulatoru sistēmām. 

41 Līdzīgi minētajam arī Francijas konsorcijs pieņēma lēmumu īstermiņā censties 
izstrādāt nākamās paaudzes litija jonu akumulatoru elementus, bet pēc tam pievērsties 
cietvielu fāzes akumulatoriem, paredzot to tehnoloģisko revolūciju ap 2023. gadu45. 

Pētniecība un inovācija enerģijas uzkrāšanas jomā 

42 Pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) 
ir ES galvenais pētniecības un inovācijas finansējuma instruments. Līdz 2018. gada 
oktobrim pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros projektiem, kas paredzēti 
enerģijas uzkrāšanai tīklā vai mazoglekļa mobilitātes nodrošināšanai, tika piešķirti 
1,34 miljardi EUR. Tie ir 3,9 % no visa ES ieguldījuma (34 miljardi EUR), kas līdz 
norādītajam datumam bija piešķirts pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem. 

43 Dažādo instrumentu ietvaros piešķirto ES dotāciju sadalījums enerģijas 
uzkrāšanas projektiem līdz 2018. gada oktobrim ir parādīts 7. attēlā. 
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros 2019. gadā tika izsludināts 
114 miljonus EUR46 vērts aicinājums iesniegt priekšlikumus akumulatoru projektiem, 
paredzot papildu finansējumu 2020. gadā. 

44 Lielāko daļu “Apvārsnis 2020” programmu Komisija pārvalda tieši. Līdzekļus 
lielākoties piešķir pētniekiem un konkrētiem instrumentiem, ar kuriem atbalsta 
pētniecību un inovāciju mazos un vidējos uzņēmumos. Tāpat no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” tiek līdzfinansētas publiskā un privātā sektora partnerības, 
piemēram, kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā. No 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” atbalsta arī pētniecības un inovācijas tīklus, 
piemēram, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, zināšanu un inovāciju kopienas 
InnoEnergy (EIT InnoEnergy ZIK) un RawMaterials (EIT RawMaterials ZIK). 

                                                       
45 “Réunion du comité exécutif”, Conseil national de l’industrie, 2018. gada 28. maijs, 23. lpp. 

46 Ietverot 25 miljonus EUR cietvielu fāzes akumulatoriem un 20 miljonus EUR redoks plūsmas 
akumulatoriem. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/dossier_de_presse_-_conseil_national_de_lindustrie.pdf
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7. attēls. No “Apvārsnis 2020” veiktie ieguldījumi projektos, kas saistīti ar

enerģijas uzkrāšanu tīklā vai mazoglekļa mobilitātes mērķiem

Avots: ERP analīze, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

45 Turklāt, lai atbalstītu pirmreizējus komerciāla mēroga infrastruktūras
demonstrējumu projektus, kas privātajiem investoriem var būt ļoti riskanti, Eiropas 
Investīciju banka (EIB) piedāvā aizdevumus, garantijas un kapitāla finansējumu, 
izmantojot InnovFin Enerģētikas demonstrējumu projektu (EDP) instrumentu. Līdz 
2018. gada oktobrim ar šā instrumenta starpniecību tika piešķirts viens aizdevums 
52 miljonu EUR vērtībā vienam projektam enerģijas uzkrāšanas jomā. 

46 Komisija 2009. gadā nāca klajā ar koncepciju par nākotnes un jauno tehnoloģiju
pamatiniciatīvām47. Mērķis ir gūt tādu ietekmi, kas būtu lielāka par valstu iniciatīvās 
noteiktajiem individuālajiem centieniem kopā. Viena no minētajām iniciatīvām, kam ir 
būtiska nozīme saistībā ar enerģijas uzkrāšanu, ir grafēna pamatiniciatīva. Komisija 
2018. gadā apspriedās ar ieinteresētajām personām, lai izstrādātu 10 gadu 
ES pamatiniciatīvu, ar ko atbalstītu fundamentālos un lietišķos pētījumus nākotnes 

47  “Informācijas un sakaru tehnoloģiju neskartās zemes: stratēģija nākotnes un jauno 
tehnoloģiju pētniecībai Eiropā”, COM(2009) 184 final, Eiropas Komisija, 2009. g.; “FET 
Flagships: A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to boost 
innovation in Europe” [FET pamatiniciatīvas. Jauna partnerattiecību pieeja lielo zinātnisko 
problēmu risināšanai un inovācijas veicināšanai Eiropā], SWD(2014) 283 final, Eiropas 
Komisija, 2014. g.; “FET pamatiniciatīvu starpposma novērtējums”, Eiropas Komisija, 
2017. g. 
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akumulatoru tehnoloģiju jomā. Ieinteresēto personu grupa no pētniecības un 
rūpniecības jomām iesniedza akumulatoru pamatiniciatīvas priekšlikumu un 
2018. gada decembrī publicēja “Battery 2030+” manifestu48. 

Administratīvās procedūras 

47 Lai gan pamatprogramma “Apvārsnis 2020” ir vienkāršāka par iepriekšējām 
programmām, tā tomēr ir sarežģīta49. Savā revīzijā par pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”50 mēs norādījām, ka ir samazināts administratīvais slogs saņēmējiem, 
tomēr programma joprojām ir sarežģīta51.  

48 Jo sarežģītāki ir finansējuma instrumenti, jo mazāk pievilcīgi tie šķiet 
iespējamajiem dalībniekiem. Turklāt sarežģītība traucē potenciālajiem pieteikumu 
iesniedzējiem, kuriem trūkst plašu zināšanu par instrumenta finansējuma 
noteikumiem, piemēram, pirmreizējiem dalībniekiem un MVU52. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” starpposma novērtējumā ir uzsvērts, ka “finansējuma struktūra ir 
pārāk sarežģīta un var kavēt organizācijas identificēt uzaicinājumus un instrumentus, 
kas vislabāk atbilst to vajadzībām, turklāt tas rada dublēšanas risku”53. 

                                                       
48 Sk. Battery 2030+ tīmekļa vietni. 

49 “Ieguldījums ES pētniecības programmas vienkāršošanā pēc programmas “Apvārsnis 
2020””, Informatīvais apskats, ERP, 2018. gada marts. 

50 Īpašais ziņojums Nr. 28/2018 “Lielākā daļa vienkāršošanas pasākumu, kas ieviesti 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, ir atvieglojuši situāciju atbalsta saņēmējiem, bet 
joprojām pastāv uzlabošanas iespējas”; Eiropas Revīzijas palāta, 2018. g. 

51 Konkrētāk: Komisijas norādījumi ir visaptveroši, bet tos ir grūti īstenot; biežās izmaiņas rada 
apjukumu un neskaidrību; dalībnieku portāls tika uzlabots, bet tajā joprojām nav viegli 
orientēties; darbinieku izmaksu noteikumi joprojām ir dalībniekiem sarežģīti; MVU 
līdzdalība ir palielinājusies, bet šķēršļi paliek. 

52 LAP-FAB-APP, “Ieguldīt Eiropas nākotnē, kādu to vēlamies”, Eiropas Komisija, 2017. g. 
16. lpp.; ERP saņemtā ieinteresēto personu atgriezeniskā saite. 

53 “Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” atbalsts viedam, videi nekaitīgam un integrētam 
transportam: Starpposma novērtējuma ziņojums”, Eiropas Komisija, 2017. g., 6.5.3. iedaļa. 
“Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” padziļināts starpposma novērtējums”, Eiropas 
Komisija, SWD(2017) 220 final, 20., 79., 122., 150. lpp. 

http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=47542
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf
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Atbalstītās enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas 

49 No pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Komisija 396 projektiem, kas bija saistīti 
ar enerģijas uzkrāšanu tīklā un mazoglekļa mobilitātes lietojumiem, piešķīra dotācijas 
kopumā 1,34 miljardu EUR vērtībā: 25 % līdzekļu bija paredzēti ar akumulatoriem 
saistītiem projektiem, savukārt 37 % — ar ūdeņradi vai kurināmā elementiem 
saistītiem projektiem (sk. 8. attēlu). 

50 Kopumā pētniecības projektiem akumulatoru jomā tika atvēlēti 315 miljoni EUR, 
no kuriem vairāk nekā pusi piešķīra projektiem saistībā ar litija jonu akumulatoriem. 
Jauniem, iespējams, nākamās paaudzes akumulatoriem tika izmantotas šādas summas: 
7 % litija sēra akumulatoriem; 3 % redoks plūsmas akumulatoriem; 1 % cietvielu fāzes 
akumulatoriem un mazāk nekā 1 % svina skābes akumulatoriem. Vēl 13 % izmantoja, 
lai atbalstītu dažādu citu veidu progresīvo akumulatoru tehnoloģiju54 izstrādi. 

8. attēls. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” enerģijas uzkrāšanas 
projekti 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

51 Komisija 2017. gadā novērtēja pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” lietišķos 
pētījumus vai ar akumulatoriem saistītos demonstrējumu projektus55. Līdz 

                                                       
54 Piemēram, nātrija jonu, nātrija sēra, skābes bāzes plūsmas, cinka gaisa un kalcija jonu. 

55 “Batteries: A major opportunity for a sustainable society [Akumulatori — būtiska iespēja 
ilgtspējīgai sabiedrībai], Eiropas Komisija, 2017. g. 
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file://ECANLP001/SHARE/18CH1005%20-%20Research%20&%20Innovation%20for%20Climate%20&%20Energy/2.%20AUDIT/Module%203/CLs%20for%20Module%203/CLs%20for%20desk%20reviews/Collaborative%20projects/2017%20P4P%20report%20on%20batteries.pdf
file://ECANLP001/SHARE/18CH1005%20-%20Research%20&%20Innovation%20for%20Climate%20&%20Energy/2.%20AUDIT/Module%203/CLs%20for%20Module%203/CLs%20for%20desk%20reviews/Collaborative%20projects/2017%20P4P%20report%20on%20batteries.pdf


 28 

 

novērtējuma veikšanai bija pabeigti 28 projekti, par kuriem Komisijas novērtētāji 
izdarīja šādus secinājumus: 

o 3 projekti bija sekmīgi īstenoti, bet tajos neradīja patiesi revolucionāru risinājumu; 

o 8 projekti bija īstenoti daļēji sekmīgi; 

o 17 projektos netika sasniegti izvirzītie mērķi, gūtie rezultāti nebija būtiski vai 
projektu ietekme bija ierobežota. 

Tehnoloģijas izvēršana 

52 Vairākās ar enerģētiku saistītās jomās Eiropai trūkst izvēršanas iespēju, un tai ir 
grūti ieviest tirgū daudzsološus jauninājumus56. Savus galvenos finansējuma 
instrumentus pētniecības un inovācijas atbalstīšanai enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju 
jomā Komisija izstrādāja, lai aptvertu dažādus attīstības posmus (sk. 9. attēlu). 

9. attēls. Pārskats par galvenajiem ES finansējuma instrumentiem 
pētniecības un inovācijas atbalstam enerģijas uzkrāšanas jomā 

 
Piezīme: vērā ņem dotācijas, kas piešķirtas līdz 2018. gada oktobrim.  
Avots: ERP. 

                                                       
56 “Scaling Up Innovation in the Energy Union” [Inovāciju paātrināšana Enerģētikas savienībā], 

I24C un Cap Gemini, 2016. g.; Paziņojums “Paātrināt inovāciju tīras enerģijas jomā”, Eiropas 
Komisija, COM(2016) 763 final, 30.11.2016.; “Ceļā uz integrētu stratēģisko 
energotehnoloģiju (SET) plānu: Energosistēmas pārmaiņu paātrināšana”, Eiropas Komisija, 
C(2015) 6317 final, 15.9.2015. 

Fundamentālie 
pētījumi
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https://europeanclimate.org/de/scaling-up-innovation-in-the-energy-union-to-meet-new-climate-competitiveness-societal-goals/
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
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53 No Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI), kas ir transporta, 
enerģētikas un telesakaru finansējuma instruments 30 miljardu EUR apmērā, tiek 
finansēta alternatīvo degvielu infrastruktūra. Kopš 2014. gada tas ir nodrošinājis 
270 miljonus EUR ātrās uzlādes tīkliem un ūdeņraža uzpildes stacijām. Tā budžetā 
113 miljoni EUR bija paredzēti enerģijas uzkrāšanas infrastruktūrai. 2016. gadā tas 
piešķīra 98 miljonus EUR, lai finansētu saspiestā gaisa enerģijas uzkrāšanas iekārtas 
izstrādi un būvniecību. Tādējādi ar šiem līdzekļiem atbalsta arī enerģijas uzkrāšanas 
tehnoloģiju izvēršanu. 

54 Komisija norāda, ka pamatprogramma “Apvārsnis 2020” ir programma, kas palīdz 
“ieviest tirgū zinātnieku darba rezultātus”57. Patiesi, daži ar “Apvārsnis 2020” finansētie 
projekti ir sekmējuši ieviešanu tirgū. InnoEnergy un RawMaterials ZIK, kā arī EIB 
InnovFin EDP ir finansējuma instrumenti, kas paredzēti izvēršanas un inovācijas 
atbalstam (sk. 3. izcēlumu). 

3. izcēlums. Uzņēmumi, kuri saņem atbalstu savu enerģijas uzkrāšanas 
risinājumu komercializācijai 
o Izmantojot pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” MVU instrumenta nodrošināto 

atbalstu, uzņēmums, kurš specializējas elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
jautājumos, izstrādāja jaunu viedu uzlādes punktu risinājumu, balstoties uz 
iepriekš izstrādātu produktu. Projekts ietvēra atsevišķus tehniskās izstrādes 
pasākumus un sagatavošanos ienākšanai tirgū. Tagad jaunais viedais uzlādes 
punktu risinājums ir pieejams tirgū. 

o Kāds Francijas pētniecības centrs attiecīgi 2009. un 2013. gadā piedalījās divos 
projektos, kurus pārvaldīja kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža 
jomā. Tas 2015. gadā izveidoja meitasuzņēmumu izstrādātās tehnoloģijas 
izmantošanai. Tas izmantoja InnoEnergy ZIK riska kapitālu, lai komercializētu 
tirgum gatavu risinājumu, kas ietver enerģijas ražošanu un uzkrāšanu ēkām un 
ekorajoniem, kuros energoapgādes nodrošināšanai vēlas izmantot vietējos un 
atjaunojamos energoresursus. 

o Kāds Itālijas/Francijas MVU jau kopš 2009. gada no kopuzņēmuma saņem 
finansējumu mikrotīkliem paredzētu enerģijas uzkrāšanas risinājumu izstrādei. 
Šis risinājums pārvērš variablos atjaunojamos energoresursus stabilos resursos, 
ko izmantot drošām energotīkla darbībām. Lai turpinātu sava produkta izstrādi 
un piedāvātu to tirdzniecībā, uzņēmums 2017. gadā aizņēmās līdzekļus no 
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda mehānisma, kuru pārvalda EIB. 

55 Savā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 2017. gada starpposma novērtējumā 
Komisija norādīja uz pazīmēm, kas liecināja par progresu virzībā uz inovācijas 

                                                       
57 Konkrēti “Apvārsnis 2020” tīmekļa vietnē. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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veicināšanu — galvenokārt plašāka privātā sektora iesaistīšanās “Apvārsnis 2020” 
projektos —, tomēr atzina, ka novatorisma trūkums vēl nav novērsts. Novērtējumā 
ieteica ievērojami uzlabot atbalstu revolucionāriem risinājumiem un tirgu radošām 
inovācijām58. Komisijas 2017. gada starpposma novērtējumā par kopuzņēmumu 
kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH JU)59 tika norādīts, ka, popularizējot uz 
ūdeņradi balstītu risinājumu izvēršanu, FCH JU dalībnieki maz izmantojuši EIB riska 
dalīšanas instrumentus. Komisija secināja, ka FCH JU programmās īstenoto pasākumu 
un valsts un reģionālo darbību koordinēšana bijusi ierobežota. Attiecībā uz nākamo 
pamatprogrammu 2021.–2027. gadam jeb “Apvārsnis Eiropa” Komisija ierosina 
“stiprināt inovatīvu risinājumu ieviešanu tirgū”. 

56 Teju trīs ceturtdaļas ieinteresēto personu, kuras tika iztaujātas par pētniecību 
(14 no 19 ieinteresētajām personām) apstiprināja, ka patiešām trūkst orientācijas uz 
izvēršanu. Tās norādīja, ka mehānismi, kas pieejami, lai uzlabotu pētniecības projektos 
gūto rezultātu ieviešanu tirgū, nav pietiekami. Tāpat minētās ieinteresētās personas 
norādīja, ka nav tādu sistēmu, kas ļautu turpināt projektus pēc to noslēguma vai 
izplatīt pētniecības rezultātus. 

ES tiesiskais regulējums enerģijas uzkrāšanas jomā 

Enerģijas uzkrāšana tīklā 

57 Atbalstošs tiesiskais regulējums un paredzamāki tirgus nosacījumi, piemēram, 
saskaņoti tehniskie standarti, var palielināt pieprasījumu enerģijas uzkrāšanai, 
samazināt investīciju risku un tādā veidā sekmēt privātās investīcijas tehnoloģiju 
attīstības jomā60. 

                                                       
58 “Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation” [Pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” starpposma novērtējumā izdarītie galvenie secinājumi], Eiropas Komisija, 
2017. g. 

59 “Interim Evaluation of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2014.–2016.) 
operating under Horizon 2020” [Kopuzņēmuma “Fuel Cells and Hydrogen 2”, kas darbojas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros, starpposma novērtējums (2014.–
2016. gads.)], Eiropas Komisija, 2017. g. 

60 “EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage 
Applications –Opportunities and Actions” [ES konkurētspēja progresīvu litija jonu 
akumulatoru jomā elektriskās mobilitātes un stacionāras uzkrāšanas lietojumiem], JRC 
Science for Policy Report, 2017. g.; “EASE-EERA Energy Storage Technology Development 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/brochure_interim_evaluation_horizon_2020_key_findings.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf


 31 

 

Pasākumu kopums “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” 

58 Lai sekmētu pāreju uz tīru enerģiju, 2016. gada nogalē tika ierosināts pasākumu 
kopums “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”. It īpaši ar elektroenerģijas tirgu saistītie 
priekšlikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu elastīgākas iespējas integrēt aizvien pieaugošo 
no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtās enerģijas daļu. Minētie priekšlikumi 
ietver nosacījumus, kas izstrādāti, lai likvidētu likumdošanas šķēršļus uzkrāšanai. 
Pasākumu kopums ietver astoņus tiesību aktus. Četri no tiem tika pieņemti 
2018. gadā61: 
o Direktīva par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas 

izmantošanas veicināšanu; 
o Direktīva par ēku energoefektivitāti; 
o Direktīva par energoefektivitāti; 
o Regula par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību. 

59 Eiropadome, Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija 2018. gada nogalē vienojās 
par atlikušajiem četriem tiesību aktiem: 
o Regula par riskgatavību elektroenerģijas sektorā;  
o Regula, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru; 
o Direktīva par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu; 
o Regula par elektroenerģijas iekšējo tirgu. 

60 Enerģijas uzkrāšanas jautājums ir skatīts tieši abos pēdējos minētajos tiesību 
aktos. Direktīva par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu 
paredz kopīgus noteikumus elektroenerģijas ražošanai, pārvadei, sadalei, uzkrāšanai un 
piegādei, kā arī patērētāju aizsardzības noteikumus, lai tādējādi Eiropas Savienībā 
izveidotu patiesi integrētus konkurētspējīgus, uz patērētājiem vērstus, elastīgus, 
taisnīgus un pārredzamus elektroenerģijas tirgus. Tāpat 2018. gada direktīvā pirmo 
reizi ir definēta elektroenerģijas uzkrāšana, proti: (..) “elektroenerģijas galīgās 
izmantošanas atlikšana uz vēlāku laiku nekā tad, kad tā tiek ražota, vai elektriskās 
enerģijas pārvēršana uzkrājamā enerģijā, tās uzkrāšana un atgriešana elektriskā 
enerģijā vai izmantošana cita energonesēja veidā”. Būtībā enerģijas uzkrāšanas 
regulējumam vajadzētu būt tehnoloģiski neitrālam, lai veicinātu inovācijas un ļautu 
salīdzināt dažādas tehnoloģijas. 

                                                       
Roadmap” [EASE-EERA Ceļvedis enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju izstrādes jomā], EASE-
EERA, 2017. g.; “Roadmap Battery Production Equipment” [Ceļvedis akumulatoru ražošanas 
aprīkojuma jomā], VDMA, 2016. g. 

61 Sk. Komisijas pasākumu kopuma “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” tīmekļa vietni. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.LAV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.LAV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?toc=OJ:L:2018:156:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.LAV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.LAV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1548341680894&uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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61 Regulas par elektroenerģijas iekšējo tirgu mērķis ir noteikt labi funkcionējošu un 
integrētu elektroenerģijas tirgu principus, lai tādējādi it īpaši nodrošinātu 
nediskriminējošu tirgus piekļuvi pieprasījumreakcijas nodrošinātājiem un enerģijas 
uzkrāšanas pakalpojumu sniedzējiem. Ja citi risinājumi, tostarp uzkrāšana, nodrošina 
labāku ekonomisko risinājumu, tad nevajadzētu būvēt nesamērīgu tīkla infrastruktūru. 
Turklāt dalībvalstīm ir jāmudina sadales sistēmas operatori iepirkt elastības 
pakalpojumus, tostarp uzkrāšanas pakalpojumus. 

62 Kopumā aptaujātās ieinteresētās personas uzskatīja, ka pašreizējie ES tiesību akti 
nav atbalstoši (sk. 10. attēlu). 

10. attēls. Ieinteresēto personu komentāri par ES tiesību aktiem 
(procentuālā daļa) 

 
Avots: ERP aptauja, 2018. gads. 

Šķēršļi investoriem 

63 Tā kā līdz šim nav īstenota kopīga regulatīvā pieeja, dalībvalstīm ir dažāda 
attieksme pret enerģijas uzkrāšanu energosistēmā. Tas ir arī kavējis izstrādāt 
dzīvotspējīgu ekonomisko pamatojumu enerģijas uzkrāšanas iespējām. Mūsu 
aptaujātās personas it īpaši norādīja uz četriem būtiskiem šķēršļiem, kas kavē privāto 
sektoru veikt lielākas investīcijas: 

o tīkla izmantošanas maksa; 

o no dažādiem pakalpojumiem iegūto ieņēmumu apvienošana; 
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Vai ar ES tiesību aktiem atbalsta pētniecību un inovāciju 
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(18 atbildes)
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(18 atbildes)

Vai ES Komisijas pasākumi enerģijas uzkrāšanas projektu 
pārvaldībai un īstenošanai veicina ES mērķu sasniegšanu 

klimata pārmaiņu un enerģētikas jomā? 
(23 atbildes)

Vai ar ES tiesību aktiem atbalsta enerģijas uzkrāšanas 
risinājumu izvēršanu?

(19 atbildes)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
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o enerģijas uzkrāšanas iekārtu īpašumtiesības; 

o elektroenerģijas un citu enerģijas veidu kombinēšana. 

Tīkla izmantošanas maksa 

64 Spēkā esošie kopīgie noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu62, kurus 
pieņēma 2009. gadā, paredz, ka dalībvalstīm ir jāpiemēro pārredzami un 
nediskriminējoši tarifi attiecībā uz piekļuvi elektroenerģijas tīkliem. Tomēr šajos 
noteikumos netiek skatīts jautājums par enerģijas uzkrāšanu. Vismaz četrās dalībvalstīs 
uzkrāšanas iekārtu īpašniekiem ir divas reizes — kā patērētājiem un kā ražotājiem — 
jāmaksā par tīkla izmantošanu, t. i., jāveic tīkla maksājums un jāmaksā tīkla 
izmantošanas maksa un/vai nodoklis (sk. 4. izcēlumu). Tas mazina enerģijas uzkrāšanas 
investīciju rentabilitāti. Piecas aptaujātās ieinteresētās personas norādīja, ka šāda 
divkārša maksa ir šķērslis investīcijām enerģijas uzkrāšanā. 

65 ES regulas par elektroenerģijas iekšējo tirgu 2018. gada decembra projekta gala 
versijā63 teikts, ka tīklu operatori nepiemēro maksu par piekļuvi tīkliem, lai “pozitīvi vai 
negatīvi nediskriminētu pret enerģijas uzkrāšanu”. Tādējādi tiek risināts jautājums par 
dubultu tīkla izmantošanas maksu, ko uzkrāšanas iekārtu īpašniekiem piemēro par tīkla 
izmantošanu gan tad, kad tie uzlādē, gan izlādē uzkrāšanas iekārtas. Tas neattiecas uz 
jautājumu par nodokļu dubultu piemērošanu, kas joprojām ir dalībvalstu ziņā. Komisija 
pašlaik veic Enerģijas nodokļu direktīvas64 novērtējumu. 

4. izcēlums. Attiecībā uz dažām enerģijas uzkrāšanas iekārtām ir 
jāmaksā divkārša tīkla izmantošanas maksa 

Tīkla izmantošanas maksu maksā par elektroenerģijas tīkla izmantošanu 
elektroenerģijas pārvadīšanai. To maksā galapatērētājs; dažās dalībvalstīs 
elektroenerģijas ražotājiem ir jāveic arī maksājums par piekļuvi tīklam. Turklāt 
elektroenerģijas patērētāji un dažās valstīs arī elektroenerģijas ražotāji maksā 
elektrības nodokļus. 

Veicot enerģijas uzkrāšanu, elektroenerģijas tīkls tiek izmantots divas reizes: 
uzlādējot uzkrāšanas iekārtu un pēc tam izlādējot to. Tomēr uzkrāšanas iekārta nav 
ne enerģijas ražotājs, ne galapatērētājs. Uzkrāšanas iekārtas īsti neietilpst nevienā no 

                                                       
62 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem 

noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK 
atcelšanu, 25. pants (OV L 211/55, 14.8.2009.). 

63 Regulas projektu pieņems 2019. gada pirmajā pusē, un tā stāsies spēkā 2020. gada janvārī. 

64 Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus 
par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV L 283/51, 31.10.2003.). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:LV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:LV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:LV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:LV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:EN:PDF
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šīm kategorijām: dažās dalībvalstīs tām ir divas reizes jāmaksā tīkla izmantošanas 
maksa un/vai elektrības nodoklis — gan par ražošanu, gan par patērēšanu. 

Divkāršā maksa attiecas uz elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtām vairākās 
dalībvalstīs, tostarp Austrijā, Vācijā, Somijā un Nīderlandē. Somija un Nīderlande 
pārskata tiesību aktus, lai atrisinātu šo jautājumu. 

No dažādiem pakalpojumiem iegūto ieņēmumu apvienošana 

66 Papildus elektroenerģijas uzkrāšanai šīs tehnoloģijas var izmantot cita veida tīkla 
atbalsta pakalpojumiem, piemēram, frekvencnoteiktai reakcijai (sk. 11. punktu), 
sprieguma atbalstam65, noslodzes piemērošanai66 vai elektroenerģijas tirdzniecībai. 
Rezultātā enerģijas uzkrāšanas projektus var finansēt, izmantojot vairākas ieņēmumu 
plūsmas67, tādējādi ierobežojot investīciju riskus. 

67 Ierosinātajā 2018. gada decembra versijā direktīvai par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu68 norādīts, ka patērētāji, kuriem pieder 
uzkrāšanas iekārta, “drīkst nodrošināt vairākus pakalpojumus vienlaicīgi, ja tas ir 
tehniski iespējams”. Minētais direktīvas projekts attiecas uz visiem patērētājiem, kuri 
uzkrāj savās iekārtās saražotu elektroenerģiju, pārdod pašu saražotu elektroenerģiju 
vai iesaistās elastības shēmās, ja vien šīs darbības nav attiecīgo personu primārā 
komerciālā vai profesionālā darbība. Direktīvas projekts neattiecas uz uzņēmumiem, 
kuri šādus pakalpojumus sniedz savas galvenās darbības ietvaros. 

Īpašumtiesības 

68 Ierosinātie kopīgie noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu paredz, ka 
sadales sistēmas operatoriem (SSO) nav tiesību turēt īpašumā, attīstīt, pārvaldīt vai 
ekspluatēt enerģijas uzkrāšanas iekārtas, izņemot pienācīgi pierādītos gadījumos69, lai 

                                                       
65 Jaudas pievade vai izvade no tīkla, lai saglabātu pastāvīgu spriegumu. 

66 Mehānisms, ar ko nodrošina pietiekamas jaudas pieejamību pieprasījuma apmierināšanai. 

67 “EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap” [EASE-EERA Ceļvedis 
enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas izstrādei], EASE-EERA, 2017. g.; par ERP revīziju saņemti 
komentāri no enerģijas uzkrāšanas sistēmu operatoriem. 

68 Paredzams, ka direktīvas projektu pieņems 2019. gada pirmajā pusē un tā stāsies spēkā 
20 dienas pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

69 Piemēram, ja tirgū šādi pakalpojumi netiek piedāvāti vai ja uzkrātā enerģija ir paredzēta 
tikai tam, lai nodrošinātu efektīvu, uzticamu un drošu sadales sistēmas darbību. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
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tādējādi saglabātu to neitralitāti regulētajā tirgū. Līdzīgi noteikumi tiktu piemēroti 
pārvades sistēmas operatoriem (PSO), kuri ekspluatē pārvades tīklu. 

69 Līdz netiks pieņemti jaunie noteikumi un precizēti īpašumtiesību jautājumi, 
pastāvošā juridiskā nenoteiktība atturēs privātos uzņēmumus un regulētos tīkla 
operatorus veikt investīcijas enerģijas uzkrāšanas iekārtās. 

Elektroenerģijas un citu enerģijas veidu kombinēšana 

70 Elektroenerģiju var uzglabāt siltuma, ūdeņraža vai sintētiskas dabas gāzes formā. 
Šādas starpnozaru enerģijas kombinācijas var palīdzēt nodrošināt konkurētspējīgu 
elastību ES elektroenerģijas sistēmai un pārnest sākotnēji elektroenerģijas nozarē 
radīto atjaunojamo energoresursu īpatsvaru uz citām nozarēm, palīdzot tās 
dekarbonizēt70. Līdz 2018. gada decembrim ES tiesību akti nereglamentēja starpnozaru 
risinājumus enerģētikas jomā. 

71 Šāda regulējuma trūkuma dēļ bija grūtāk definēt pozitīvu uzņēmējdarbības 
argumentāciju dažām šādām kombinācijām enerģijas uzkrāšanas projektos nolūkā 
atbalstīt ES mērķus enerģētikas un klimata jomā.  

72 Divas apsekotās ieinteresētās personas norādīja uz iepriekš aprakstīto dubulto 
tīkla maksu kā šķērsli, kas kavē elektroenerģijas uzkrāšanu citā enerģijas formā71. Viena 
ieinteresētā persona uzsvēra, ka nav ieviesta videi nekaitīga ūdeņraža sertifikācija, 
tāpēc stimuls ražot šo gāzi ir vēl mazāks. Jautājumu par videi nekaitīga ūdeņraža 
sertifikāciju ES pirmo reizi skatīja Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātajā 
redakcijā, kas tika pieņemta 2018. gada decembrī. Šī direktīva ieviesa videi nekaitīgas 
gāzes izcelsmes apliecinājumus, ar ko galalietotājiem parāda, ka noteikta enerģijas daļa 
vai daudzums ir ražots no atjaunojamajiem energoresursiem. Tā kā izcelsmes 
apliecinājumus var tirgot, var palielināties videi nekaitīgas gāzes ekonomiskā vērtība. 

73 Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātajā redakcijā arī noteikts, ka 
sadales sistēmu operatoriem vismaz reizi četros gados ir jāizvērtē centralizētās 

                                                       
70 “EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap” [EASE-EERA Ceļvedis 

enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas izstrādei], EASE-EERA, 2017. g.; par ERP revīziju saņemti 
komentāri no enerģijas uzkrāšanas sistēmu operatoriem. 

71 Sk. arī “Innovative large-scale energy storage technologies and Power-to-Gas concepts after 
optimisation” [Novatoriskas liela mēroga enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un koncepcija 
elektroenerģijas pārvēršanai gāzē pēc optimizācijas], Store&Go, 2017. g. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.LAV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.LAV
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
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siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu potenciāls nodrošināt pakalpojumus, 
piemēram, pieprasījumreakciju un atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas 
pārprodukcijas uzkrāšanu. Ierosinātajā direktīvā par kopīgiem noteikumiem attiecībā 
uz elektroenerģijas iekšējo tirgu72 būtu noteikts, ka dalībvalstīm ir jāveicina drošu, 
uzticamu un efektīvu nediskriminējošu sistēmu darbība attiecībā pret citiem enerģijas 
tīkliem: proti, pret gāzi un apkuri. Jauno noteikumu mērķis ir nostiprināt saikni starp 
elektroenerģijas, apkures un gāzes nozarēm. 

Enerģijas uzkrāšana transporta lietojumiem 

Valstu politikas regulējumi 

74 Pašlaik Eiropas Savienībā elektrotransportlīdzekļiem ir pieejami aptuveni 
160 000 publisku uzlādes punktu73. Kā norādījusi Komisija, līdz 2025. gadam varētu būt 
nepieciešami divi miljoni publiski pieejamu uzlādes punktu74. Jautājumu par 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu trūkumu ES skatīja 2014. gada Direktīvā par 
alternatīvo degvielu infrastruktūru75. Kā teikts direktīvā, dalībvalstis savā valsts 
politikas regulējumā norāda mērķus uzlādes infrastruktūras izveidei. 

                                                       
72 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules 

for the internal market in electricity (recast)” [Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta 
redakcija)], Eiropas Savienības Padome, 5076/19, 2019. g., 58. panta d) apakšpunkts. 

73 Eiropas Alternatīvo degvielu novērošanas centrs, 2019. gada februāris. 

74 Pieņemot, ka 2025. gadā 7 % jauno transportlīdzekļu būs elektrotransportlīdzekļi.“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” [Ietekmes novērtējums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru 
automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem], SWD(2017) 
650 final, Eiropas Komisija, 2017. g. (avots:  “Virzība uz alternatīvo degvielu visplašāko 
izmantošanu - Rīcības plāns par alternatīvo degvielu infrastruktūru”, SWD(2017) 365 final, 
Eiropas Komisija, 2017. g.). 

75 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīva 2014/94/ES par 
alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu (OV L 307, 28.10.2014., 1. lpp.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014L0094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://www.eafo.eu/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014L0094


 37 

 

75 Komisija76 norāda, ka valstu politikas regulējumi dažos gadījumos ir nepilnīgi un 
nav saskanīgi dalībvalstu starpā, turklāt dalībvalstu izvirzītie mērķi ir krietni zemāki par 
Komisijas prognozēm attiecībā uz nepieciešamību 2020. gadā. Komisija uzskata, ka 
pastāv iespējamība dalībvalstīm līdz 2020. gadam nesasniegt pat izvirzītos valstu 
mērķus. Tātad uzlādes infrastruktūras tvērums varētu nebūt pietiekams ne ES līmenī, 
ne atsevišķās dalībvalstīs, un tas savukārt varētu atturēt iedzīvotājus iegādāties 
elektrotransportlīdzekļus. 

76 Šajā direktīvā ir noteikts, ka Komisijai līdz 2020. gadam ir jāsniedz ziņojums par 
tās īstenošanu. It īpaši ziņojumā ir jānovērtē tās ekonomiskā un vidiskā ietekme. 
Attiecīgā gadījumā Komisija var pēc tam iesniegt priekšlikumu grozījumu izdarīšanai. 

Tehnisko standartu saskaņošana 

77 ES publiskajos uzlādes punktos jau tagad izmanto dažāda veida savienotājus. 
Eiropas Savienībā it īpaši konkurē trīs ātrās uzlādes savienotāju standarti77: 
o CCS 2. tipa savienotājs (aptuveni 7000 uzlādes punktu), kura izmantošanu nosaka 

direktīva un kuru izmanto 18 automašīnu markām; 
o CHAdeMo (aptuveni 7400 uzlādes punktu), ko izmanto 13 markām; un 
o Tesla Supercharger (aptuveni 3100 uzlādes punktu), pieejams tikai Tesla 

automašīnām. Izmantojot adapteri, Tesla automašīnām var izmantot citus uzlādes 
punktus, bet citām automašīnām nevar izmantot Tesla uzlādes punktus. 

Tāpēc, lai varētu izmantot lielāko daļu, ja ne visas, pieejamās uzlādes infrastruktūras, 
elektrotransportlīdzekļa īpašniekam pašlaik transportlīdzeklī ir, iespējams, jāpārvadā 
vairāki kabeļi, no kuriem katrs maksā simtiem euro. 

78 Direktīvā par alternatīvo degvielu infrastruktūru noteiktas arī uzlādei 
izmantojamo savienotāju tipu tehniskās specifikācijas. Mērķis ir nodrošināt visu 
uzlādes punktu savietojamību ar visiem elektrotransportlīdzekļiem. Kopš 2017. gada 
novembra visos jaunajos vai atjaunotajos uzlādes punktos ir jānodrošina vismaz viens 
savienotājs, kas atbilst konkrētiem starptautiskajiem standartiem: “2. tipa” savienotājs 
lēnai uzlādei un “CCS 2. tipa” savienotājs ātrai uzlādei. Direktīvā nav noteikts konkrēts 
laika grafiks savienotāju aizstāšanai esošajos uzlādes punktos, ja tos nemodernizē. 

                                                       
76 “Detailed Assessment of the National Policy Frameworks” [Valstu politikas regulējumu 

izvērsts novērtējums], Eiropas Komisija, SWD(2017) 365 final 1. daļa. 

77 JRC, 2019. gada februāris. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d80ea8e8-c559-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
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Tīkla un transporta sasaiste 

79 Lai sekmīgi nodrošinātu transporta un elektroapgādes nozaru neitralitāti oglekļa 
ziņā, elektrotransportlīdzekļi ir efektīvi jāintegrē tīklā78. Elektrotransportlīdzekļu 
lietotāji pieprasa ātru uzlādes laiku, bet tas var ietekmēt tīkla stabilitāti. 
Elektrotransportlīdzekļu saistīto akumulatoru labā varētu izmantot arī cenu svārstības, 
lai tādējādi samazinātu uzlādes cenas, turklāt varētu sniegt elastības pakalpojumus79, 
nodrošinot elektroenerģiju tīklā. Plašā mērogā tas varētu būtiski uzlabot tīkla elastību. 

80 Direktīvā par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu80, 
kuru paredzēts pieņemt 2019. gadā, noteikts, ka dalībvalstīm ir jāizstrādā noteikumi, ar 
ko veicina uzlādes punktu savienošanu ar sadales tīkliem. Tajā noteikts, ka 
elektroenerģijas tīklu operatoriem ir jāsadarbojas ar uzlādes punktu operatoriem un 
dalībvalstīm ir jālikvidē administratīvie šķēršļi, kas kavē elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes infrastruktūras izvēršanu. 

81 Akumulatoru direktīvā81, ko pieņēma 2006. gadā, ir noteikts, ka akumulatoru 
ražotāji finansē tīrās izmaksas, ko rada akumulatoru atkritumu savākšana un pārstrāde. 
Praksē tas nozīmē to, ka ražotājiem valstu savākšanas shēmās ir jāveic maksājums par 
to akumulatoru pārstrādi, kurus tie piedāvā tirgū. Izlietotos elektrotransportlīdzekļu 
akumulatorus var atkārtoti izmantot, savācot tos lielākās akumulatoru vienībās, ko 
izmanto tīkla pārvaldības darbībām. Tomēr Akumulatoru direktīvā izmantotos 
akumulatorus klasificē kā atkritumus. Var gadīties, ka gan sākotnējiem akumulatoru 

                                                       
78 Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues” [Transportlīdzekļu 

integrēšana tīklā. Iespēju un problēmjomu vispārējs pārskats], Kalifornijas Universitātes 
Bērklijas nacionālā laboratorija, 2017. gada jūnijs; “Integration of electric vehicles in smart 
grid: A review on vehicle to grid technologies and optimization techniques” 
[Elektrotransportlīdzekļu integrēšana viedajā tīklā. Pārskats par tehnoloģijām “no 
transportlīdzekļa uz tīklu” un optimizācijas paņēmieniem], Kang Miao Tan Vigna, K. 
Ramachandaramurthy, Jia Ying Yong, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” 
[Pārskati par atjaunojamu un ilgtspējīgu enerģiju], 53. sējums, 2016. gada janvāris. 

79 Piemēram, elektroenerģijas atgriešana tīklā augsta pieprasījuma laikā un uzkrāšana zemāka 
pieprasījuma laikā. 

80 “Common rules for the internal market in electricity (recast)” [Kopīgie noteikumi attiecībā uz 
elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)], Eiropas Komisija, Eiropas Savienības 
Padome, 5076/19, 2019. g. 

81 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīva 2006/66/EK par 
baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ 
Direktīvu 91/157/EEK. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/53/supp/C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
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ražotājiem, gan uzņēmumiem, kuri atkārtoti montē izmantotos akumulatorus, ir jāveic 
maksājums par pārstrādi neatkarīgi no tā, vai akumulatorus otrreiz izmanto citā 
kontekstā. Komisija ir jau veikusi pasākumus, lai apzinātu potenciālos normatīvos 
šķēršļus šāda veida pārstrādei, lai, iespējams, izdarītu tiesību akta grozījumus. Komisija 
ir iecerējusi 2019. gada pirmajā ceturksnī publicēt ES Akumulatoru direktīvas 
novērtējumu. 
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Noslēdzošās piezīmes 
82 Enerģijas uzkrāšanai ir būtiska nozīme, lai īstenotu pāreju uz mazoglekļa 
energosistēmu, kas balstīta uz atjaunojamajiem energoresursiem, un lai sasniegtu 
ES mērķus klimata un enerģētikas jomās. Šajā informatīvajā apskatā esam identificējuši 
septiņas galvenās problēmjomas, kas kavē ES atbalstu enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju 
izstrādei un izvēršanai. Komisija ir sākusi risināt dažas no minētajām problēmjomām, 
piemēram, nodrošinot pasākumu kopumu “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” un 
izveidojot Eiropas Akumulatoru aliansi. 

1. Nodrošināt saskanīgu ES stratēģiju 

o Eiropas Savienībā litija jonu akumulatoru ražošanas jauda tiek attīstīta vēlāk nekā 
citos vadošajos pasaules reģionos, tāpēc var būt grūti gūt konkurētspējas 
priekšrocības. 

2. Palielināt ieinteresēto personu atbalstu 

o Dažas ieinteresētās personas joprojām pauž bažas par ES stratēģisko satvaru, it 
īpaši par tehnoloģijas izvēli. 

3. Samazināt sarežģītību ES pētniecības finansējuma jomā 

o Nākamajā pamatprogrammā ņemt vērā vienkāršošanas pasākumus, kuri īstenoti 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. 

4. Lai efektīvāk atbalstītu pētniecību un inovāciju enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju 
jomā, vajadzēs: 

o rast iespēju palielināt attiecīgo pētniecības projektu panākumu līmeni. 

5. Izvērst enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas 

o Novērst risku, ka mehānismi, ar kuriem atbalsta novatorisku enerģijas uzkrāšanas 
risinājumu izvēršanu un izmantošanu tirgū, praksē neatbilst vajadzībām. 

6. Likvidēt šķēršļus investoriem 

o Lai varētu mudināt privāto sektoru veikt investīcijas enerģijas uzkrāšanas iekārtās, 
būs pilnībā un efektīvi jāievieš jaunā ES elektroenerģijas tiesību akta attiecīgie 
aspekti. 

7. Attīstīt alternatīvo degvielu infrastruktūru 

o Lai atbalstītu pāreju uz mazoglekļa energosistēmu, īpaša nozīme būs valstu 
politikas regulējumiem attiecībā uz pietiekamas un pieejamas uzlādes 
infrastruktūras izveidi. 
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I pielikums 

Pārskats par galvenajiem atskaites punktiem attiecībā uz ES atbalstu 
enerģijas uzkrāšanai 

 
Avots: ERP. 

2007

Energotehnoloģiju stratēģiskais plāns

Stacionāra uzkrāšana Mobila uzkrāšana
Pētniecība un inovācija 

enerģijas uzkrāšanas jomā

2009
Direktīva par tīro un 
energoefektīvo autotransporta 
līdzekļu izmantošanas veicināšanu

2013 Atjaunojamo energoresursu direktīva

Pētniecības pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”

2018

2014

Regulas, ar kurām nosaka CO2 emisiju 
samazināšanas mērķus automobiļiem 
un vieglajiem kravas automobiļiem

2015
Ceļā uz integrēto Eiropas stratēģisko 
energotehnoloģiju plānu:
Eiropas energosistēmas pārveides 
paātrināšana

2017 Enerģijas uzkrāšana —
elektroenerģijas nozīme

Eiropa kustībā 
(pirmais mobilitātes pasākumu kopums)

2016 Pasākumu kopums “Tīru enerģiju 
ikvienam Eiropā”

Mazemisiju mobilitātes stratēģija Inovācijas tīras enerģijas jomā 
paātrināšana

2008

Direktīva par alternatīvo degvielu 
infrastruktūras izvēršanu

Tīras mobilitātes pasākumu kopums
(otrais ES mobilitātes pasākumu 
kopums)

Eiropas Akumulatoru alianse

Direktīva par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu 
(pārstrādāta redakcija)

Nākotnes mobilitāte 
(trešais ES mobilitātes pasākumu 
kopums)

Eiropas Infrastruktūras savienošanas 
instruments

Septītā pētniecības pamatprogramma

Saprātīga enerģija Eiropai
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II pielikums 

Galveno enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju pārskats 

   

Tehnoloģija Apraksts Lietojumi 
   

Hidroakumulācija 

 

Katrai hidroakumulācijas stacijai ir divi rezervuāri, kuri 
atrodas dažādos augstumos. No viena uz otru tiek vadīts 
ūdens, lai uzkrātu un atbrīvotu enerģiju. Izlādes režīmā 
ūdens no augšējā rezervuāra tiek vadīts cauri turbīnām, 
ražojot elektroenerģiju. Uzlādes režīmā tās pašas 
turbīnas sūknē ūdeni augšup. Hidroakumulācijas 
risinājums nodrošina 85 % elektroenerģijas uzkrāšanas 
jaudas pasaulē. Eiropā vēl joprojām ir pieejamas šādam 
risinājumam ģeogrāfiski piemērotas vietas. 
Hidroakumulācijas stacijas ir projektētas liela mēroga 
enerģijas uzkrāšanai tīklā, jo to enerģijas uzkrāšanas 
jauda var būt diapazonā no 100 MW (mazas stacijas) līdz 
3000 MW. Eiropā vienas stacijas vidējā jauda ir aptuveni 
300 MW. Tāpēc jaunu staciju izveide var izmaksāt 
aptuveni 1 miljardu EUR. 

 

   

Svina-skābes 
akumulatori 

 

Svina-skābes akumulators ir visierastākais atkārtoti 
uzlādējamu akumulatoru modelis, ko plaši izmanto 
tradicionālajos transportlīdzekļos ar iekšdedzes dzinēju, 
bet īpaši neizmanto elektrotransportlīdzekļu 
darbināšanai. Tie ir lētāki par litija jonu akumulatoriem. 
To galvenais trūkums ir zemā efektivitāte un īsais 
ekspluatācijas laiks salīdzinājumā ar citiem 
akumulatoriem. Eiropas Savienībā 99 % svina-skābes 
automobiļu akumulatoru tiek pārstrādāti. Izstrādes 
procesā atrodas progresīvi svina-skābes akumulatori.  

 

   

Lietojumi — Apzīmējums 

 Tīkla atbalsta 
pakalpojumi 

 
Ikdienas uzkrāšana 

 
Autoceļi 

 

Mājsaimniecības 
 

Sezonāla uzkrāšana 

 

Aviācija/kuģniecība 
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Litija jonu 
akumulatori 

 

Litija jonu akumulatori ir visierastākais elektroenerģijas 
avots elektrotransportlīdzekļiem. To enerģijas un jaudas 
blīvums nemitīgi pieaug. Pastāv daudz variantu ar 
dažādiem elektrodiem un elektrolītiem. Dažu elektrodu 
materiālu izgatavošanai ir jāizmanto dārgi vai ierobežoti 
dabas resursi, piemēram, kobalts. Pašlaik litija jonu 
akumulatori ir dārgāki par svina-skābes akumulatoriem, 
tomēr to izmaksas strauji samazinās. 

 

 

   

Redoks plūsmas 
akumulatori 

 

Redoks plūsmas akumulatoriem ir divas elektrolītu 
tvertnes, no kurām viena ir uzlādēta pozitīvi, bet otra 
negatīvi, un to starpā atrodas elektrodi un membrāna. 
Ķīmiskās oksidācijas līmeņu atšķirība starp tvertnēm 
ģenerē jonu un elektroenerģijas plūsmu, kas šķērso 
membrānu. Šāds akumulators ir paredzēts liela mēroga 
uzkrāšanai tīklā. Tas var uzkrāt lielu daudzumu enerģijas 
efektīvāk par daudzām citām tehnoloģijām. Lai 
palielinātu akumulatora jaudu, iekārtas var papildināt ar 
lielāku skaitu lēto elektrolītu. Plūsmas akumulatoriem ir 
ilgāks ekspluatācijas laiks nekā daudziem citiem 
akumulatoru modeļiem, tomēr enerģijas blīvums ir 
zemāks. 

 

   

Nātrija-sēra 
akumulatori 

 

Nātrija-sēra akumulatorus jau 20 gadus izmanto tīkla 
pakalpojumiem. Iekārtu lielums parasti ir diapazonā no 
1 līdz 10 MW. Šie akumulatori strādā 300–350 ⁰C 
temperatūrā, tāpēc tie nav piemēroti mājsaimniecību 
lietojumiem. 

 

   

Superkondensatori 

 

Superkondensators sastāv no diviem vadoša materiāla 
slāņiem, kuriem pa vidu ir ieklāts izolējošs slānis. 
Elektroenerģija tiek uzkrāta, veidojot elektrisko lādiņu 
starp vadošā materiāla slāņiem. 
Superkondensatori ir sava veida īstermiņa enerģijas 
krātuve, kas ļoti ātri absorbē un izdala lielu daudzumu 
enerģijas. To uzturēšana ir minimāla. Tos izmanto, lai 
nodrošinātu tīkla pakalpojumus, kā arī iestrādā 
automašīnu bremzēšanas un ātruma uzņemšanas 
sistēmās. 
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Spararats 

 

Elektriskais motors griež rotoru ļoti lielā ātrumā līdz 
aptuveni 100 000 apļu minūtē. Enerģiju iegūst, samazinot 
rotora ātrumu. Spararati ir vislabāk piemēroti lielas 
jaudas uzkrāšanai īstermiņā, un tie ir lieliski piemēroti 
tīkla pakalpojumu nodrošināšanai, kad ir nepieciešams 
ļoti ātrs reakcijas laiks. Tāpat spararatus izmanto 
transportā, nodrošinot īsus jaudas uzplaiksnījumus. 
Spararatus nevar izmantot uzkrāšanai vidējā termiņā vai 
ilgtermiņā, jo pēc stundas zūd aptuveni 15 % uzkrātās 
enerģijas. 

 

   

Kurināmā 
elements/elektrolīzes 
iekārta 

 

Kurināmā elementi pārvērš ūdeņradi elektroenerģijā, 
rosinot tā reakciju ar gaisā esošo skābekli. Kurināmā 
elementi var funkcionēt arī kā elektrolīzes iekārtas, 
izmantojot elektroenerģiju ūdens šķelšanai. Tā ir pamata 
tehnoloģija, ko izmanto elektroenerģijas pārvēršanai 
gāzē. Ūdeņradi var uzglabāt vairākus mēnešus, ievadīt 
gāzes tīklā vai pārvērst dabasgāzē. 
Kurināmā elementi ir enerģijas pārvēršanas tehnoloģija, 
nevis enerģijas uzkrāšanas tehnoloģija, bet tie nodrošina 
iespēju uzglabāt elektroenerģiju gāzes formā. 

 

 

   

Saspiests gaiss 

 

Saspiesta gaisa radītās enerģijas uzkrāšanai izmanto 
pazemes alas. Uzlādes režīmā gaiss tiek saspiests, un to 
augstā spiedienā var zem zemes uzkrāt vairākus 
mēnešus. Lai ražotu elektroenerģiju, gaiss tiek izlaists un 
izplests turbīnā. Zemas efektivitātes modeļus izmanto jau 
kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem. 
Augstas efektivitātes modeļi, kuros varētu uzglabāt 
saspiešanas laikā atbrīvoto siltumu, atrodas izstrādes 
procesā. 

 

   

Sašķidrināts gaiss 

 

Sašķidrināta gaisa enerģijas uzkrāšanai (LAES) izmanto 
dzesēšanas procesu. Gaisu atdzesē, līdz tas pārvēršas 
šķidrumā, kuru pēc tam uzglabā izolētā tvertnē. Lai 
veiktu pretēju procesu un ražotu enerģiju, gaisu izpleš, 
un tas darbina turbīnu. 
Sašķidrināta gaisa enerģijas uzkrāšana ir lēts enerģijas 
uzkrāšanas risinājums, jo ražotņu būvniecībā izmanto 
standarta rūpniecības komponentus. Pastāv tikai dažas 
šādas pilna mēroga enerģijas ražotnes. Sašķidrināta gaisa 
uzkrāšanas galvenais trūkums ir zemā efektivitāte, kas ir 
mazāka par 50 % salīdzinājumā ar 75–90 % efektivitāti 
akumulatoros. 
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Siltumenerģijas 
uzkrāšana 

 

Mājsaimniecību elektriskos karstā ūdens sildītājus var 
izmantot par sava veida uzkrāšanas ierīci: siltumu var 
saglabāt izolētā ūdens tvertnē, kas mājsaimniecībām 
nodrošina iespēju uz dažām stundām uzkrāt enerģiju. 
Tāpat ir iespējama arī aukstā uzkrāšana, kurai izmanto 
atdzesētu ūdeni vai ledu. Alternatīvs risinājums cietvielu 
fāzes siltuma uzkrāšanai — ar ķieģeļiem pildītus 
radiatorus uzsilda, izmantojot lētu elektroenerģiju. Pēc 
tam vajadzīgajā brīdī siltumu atbrīvo. Uzglabāšanas 
tvertnēs izmanto siltuma sūkni, kas ir savienots ar 
urbumu sezonālai siltuma saglabāšanai zem zemes lielā 
mērogā. 

 

   

Sāļu kausējuma 
uzkrāšana 

 

Lai šādā veidā uzkrātu siltumenerģiju, ar sāļu kausējumu 
pildītas tvertnes uzsildīšanai izmanto elektroenerģiju vai 
saules enerģiju. Šāds uzkrāšanas līdzeklis pietiekami 
sakarst, radot tvaikus, bet tvaiku turbīnās no uzkrātā 
siltuma var ražot elektroenerģiju. Apvienojumā ar 
koncentrētu saules enerģiju šis risinājums nodrošina 
iespēju ikdienā uzkrāt saules elektroenerģiju. 
Šobrīd sāļu kausējuma uzkrāšana veido 75 % pasaules 
siltumenerģijas uzkrāšanas jaudas. 

 

Attēlu avoti, secībā: ENGIE/Electric Mountain; ERP; ERP, VoltStorage GmBH; NGK Insulators, LTD; Maxwell Technologies; ERP; 
Laurent Chamussy, 2010. g. Eiropas Savienība; RWE; Highview Power; Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado Solar. 

  

http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
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Glosārijs 
Akumulators: akumulators ir ierīce, kura uzglabā elektrisko enerģiju ķīmiskās enerģijas 
formā un pārvērš to elektroenerģijā. Parasti akumulatoram ir trīs elementi: divi 
elektrodi un elektrolīts. Kad uzlādētu akumulatoru pievieno ķēdei, uzlādētie joni plūst 
cauri elektrolītam starp elektrodiem. Šāda lādiņu pārvirzīšana rada elektroenerģiju 
ķēdē. Akumulatoru sistēmas veido akumulatoru bloki. Akumulatoru blokus veido 
elementi. Elementi ietver elektrolītu un elektrodus, kuri uzglabā ķīmisko enerģiju. 

“Apvārsnis 2020”: Pētniecības un inovācijas pamatprogramma, 2014.–2020. g. 

Atjaunojamo energoresursu enerģija: enerģija, ko iegūst no atjaunojamajiem 
energoresursiem, piemēram, saules gaismas, vēja, biomasas un ģeotermiskā siltuma, 
kuri atjaunojas dabīgā veidā cilvēciskā grafikā. 

Demonstrējums: validācijas pasākums, kurā pierāda, ka tehnoloģija ir tehniski un/vai 
ekonomiski dzīvotspējīga. Produktus var demonstrēt laboratorijās vai reālos apstākļos 
attiecīgā mērogā vai tuvu tam. 

Enerģijas uzkrāšana: saražotās elektroenerģijas izmantošanas atlikšana no tās 
ražošanas brīža uz vēlāku laiku, kad to patērē kā gala enerģiju vai pārvērš citā 
energonesējā. 

Izvēršana: pasākums, kas jaunu tehnoloģiju vai pakalpojumu dara pieejamu tirgū. 

Kurināmā elements: ierīce, kas ūdeņraža un skābekļa elektroķīmiskas reakcijas procesā 
ražo elektroenerģiju. 

Pārvades sistēmas operatori (PSO): pārvades sistēmas operatori ir struktūras, kas 
atbildīgas par elektroenerģijas pārvadi valsts vai reģionālā līmenī. Tie darbojas 
neatkarīgi no citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, piemēram, no enerģijas 
ražotājiem. 

Sadales sistēmas operators (SSO): sadales sistēmas operators ir enerģijas sadales tīklu 
darbības vadītājs (un dažkārt īpašnieks). Operatori darbojas regulētā tirgū. 

Siltumnīcefekta gāzes: gāzes, kas Zemes atmosfērā darbojas kā sega, kura notur 
siltumu un līdz ar to sasilda Zemes virsmu, radot tā dēvēto “siltumnīcefektu”. Galvenās 
siltumnīcefekta gāzes ir oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4), dislāpekļa oksīds (N2O) un 
fluorētas gāzes (HFC, PFC, SF6 un NF3). 

Variablie energoresursi: par variablajiem energoresursiem sauc enerģijas avotus, kas 
nenodrošina nepārtrauktu enerģijas ražošanu un kurus nevar tieši kontrolēt. 
Piemēram, vējturbīnas bezvēja laikā neražo enerģiju. Saules paneļi neražo enerģiju 
naktī. 
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Saīsinājumi 
APAC: Āzija, Klusā okeāna valstis. Ietver 53 valstis no Austrumāzijas, Dienvidāzijas, 
Dienvidaustrumāzijas, Ziemeļāzijas un Okeānijas. 

EIB: Eiropas Investīciju banka. 

EIT: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts. 

JRC: Kopīgais pētniecības centrs.  

Li-ion akumulators: litija jonu akumulators. 

MVU: mazais vai vidējais uzņēmums.  

SET plāns: Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais plāns.  

ZIK: zināšanu un inovāciju kopiena.  
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ERP darbinieku grupa 
Šo informatīvo apskatu sagatavoja I apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis 
Nikolaos Milionis un kura revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Šā dokumenta 
sagatavošanu vadīja ERP loceklis Phil Wynn Owen, un viņam palīdzēja biroja vadītājs 
Gareth Roberts un biroja atašejs Olivier Prigent; atbildīgais vadītājs Richard Hardy; 
darbuzdevuma vadītājs Krzysztof Zalega; darbuzdevuma vadītāja vietnieks 
Lorenzo Pirelli; revidenti Ingrid Ciabatti, Gyula Szegedi, Zeinab Drabu, Catherine Hayes 
un Alessandro Canalis. Lingvistisko atbalstu sniedza Richard Moore. 

 

No kreisās uz labo: Ingrid Ciabatti, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo Pirelli, 
Krzysztof Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabu, Richard Moore, Richard Hardy, 
Gareth Roberts, Gyula Szegedi un Catherine Hayes. 

 



Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, ES ir jāīsteno 
pāreja no pašreizējās fosilo resursu energosistēmas uz 
mazoglekļa energosistēmu, kuras pamatā ir galvenokārt 
atjaunojamie resursi. Lai atvieglotu šo enerģētikas 
pārkārtošanu, ir jāuzkrāj vairāk enerģijas gan tīkla, gan 
transporta lietojumiem. Šajā informatīvajā apskatā ir 
aplūkotas galvenās ar enerģijas uzkrāšanas risinājumu 
izstrādi saistītās problēmas ES. 
Mūsu veiktās analīzes pamatā ir dokumentu pārbaude, 
ar enerģijas uzkrāšanu saistītu pētniecības projektu 
apmeklējumi, Komisijas darbinieku un enerģijas uzkrāšanas 
jomā ieinteresēto personu iztaujāšana, mūsu iepriekš 
veiktās revīzijas, kā arī informatīvie apskati un apspriedes ar 
ekspertu enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju un tirgu jomā.
Esam identificējuši trīs problēmjomas: i) stratēģijas izstrāde 
enerģijas uzkrāšanas jomā; ii) pētniecības un inovācijas 
efektīva izmantošana; iii) atbalstoša tiesiskā regulējuma 
izstrāde.
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