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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o abordare europeană globală privind stocarea energiei
(2019/2189(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194,

– având în vedere Acordul de la Paris,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic 
european (COM(2019)0640),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2018 intitulată „O planetă 
curată pentru toți – O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra 
climei” (COM(2018)0773),

– având în vedere Raportul Comisiei din 9 aprilie 2019 referitor la punerea în aplicare a 
Planului de acțiune strategic privind bateriile: Crearea unui lanț valoric strategic al 
bateriilor în Europa (COM (2019) 0176),

– având în vedere Raportul Comisiei din 9 aprilie 2019 privind punerea în aplicare și 
impactul asupra mediului și asupra funcționării pieței interne al Directivei 2006/66/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și 
acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 
91/157/CEE (COM (2019) 0166),

– având în vedere concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019,

– având în vedere concluziile Consiliului din 25 iunie 2019 privind viitorul sistemelor 
energetice în cadrul uniunii energetice pentru asigurarea tranziției energetice și a 
realizării obiectivelor în domeniul energiei și al climei până în 2030 și ulterior,

– având în vedere inițiativa referitoare la hidrogen lansată de Președinția austriacă a 
Consiliului la Linz, la 17 și 18 septembrie 2018,

– având în vedere Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 
5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de 
modificare a Directivei 2012/27/UE1,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică2,

– având în vedere Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile3,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile 

1 JO L 158, 14.6.2019, p. 125. 
2 JO L 158, 14.6.2019, p. 54.
3 JO L 328, 21.12.2018, p. 82.
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energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/20094,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/20105, care este în prezent în curs de 
revizuire,

– având în vedere Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind 
restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a 
electricității6,

– având în vedere Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 
septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și 
de abrogare a Directivei 91/157/CEE7,

– având în vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei8,

– având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică9,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european10,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și 
de mediu11,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice – o 
viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei în conformitate 
cu Acordul de la Paris12,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2018 referitoare la implementarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să 
acționăm!13,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 februarie 2018 referitoare la accelerarea inovării în 
domeniul energiei curate14,

– având în vedere rezoluția sa din 13 septembrie 2016 intitulată „Către o nouă organizare 
a pieței energiei”15,

4 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.
5 JO L 348, 20.12.2013, p. 129.
6 JO L 283, 31.10.2003, p. 51.
7 JO L 266, 26.9.2006, p. 1
8 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
9 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
10 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
11 Texte adoptate, P9_TA(2019)0078.
12 Texte adoptate, P8_TA(2019)0217.
13 Texte adoptate, P8_TA(2018)0438.
14 JO C 463, 21.12.2018, p. 10.
15 JO C 204, 13.6.2018, p. 23.
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– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la o strategie a UE 
pentru încălzire și răcire16,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0000/2020),

A. întrucât Parlamentul, Consiliul European și Comisia au aprobat obiectivul de zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră în UE până în 2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris;

B. întrucât tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra 
climei necesită o tranziție energetică de la combustibilii fosili către un sistem bazat pe 
energie din surse regenerabile;

C. întrucât majoritatea surselor de energie regenerabile, cum ar fi energia eoliană și cea 
solară, sunt intermitente și variabile; întrucât pentru a integra sursele variabile de 
energie regenerabilă în sistemul de energie electrică este necesară o mai mare 
flexibilitate în ceea ce privește cererea și oferta; 

1. invită statele membre să își exploreze întregul potențial de stocare a energiei;

2. invită Comisia să elaboreze o strategie cuprinzătoare privind stocarea energiei; 

3. invită Comisia să înființeze un grup operativ la care să participe toate direcțiile generale 
relevante pentru elaborarea acestei strategii, care să includă o analiză cuprinzătoare a 
amprentei de carbon și a ciclului de viață al tehnologiilor de stocare, ținând seama cel 
puțin de extracția și/sau de producția de materii prime, de procesul de fabricație, de 
transport și de procesul de reciclare, după caz; 

4. ia act de faptul că tranziția energetică la un sistem bazat pe energie din surse 
regenerabile necesită o rețea electrică bine dezvoltată și tehnologii avansate de stocare a 
energiei, o generare de rezervă și gestionarea cererii pentru a asigura o alimentare 
constantă cu energie;

5. subliniază că tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului 
asupra climei nu trebuie să pună în pericol securitatea aprovizionării; subliniază că o 
alimentare fiabilă cu energie și tranziția energetică trebuie să meargă mână în mână;

6. regretă profund faptul că proiectele de infrastructură care sunt esențiale pentru tranziția 
energetică se confruntă adesea cu o rezistență puternică la nivel local; îndeamnă statele 
membre să încurajeze activ sprijinul public la nivel local, de exemplu prin participarea 
publicului din etapa incipientă;

Bariere în materie de reglementare

7. subliniază faptul că majoritatea statelor membre impun operatorilor de instalații de 
stocare să plătească de două ori taxele de rețea sau taxele pe energie; este convins că 
eliminarea acestei constrângeri ar permite desfășurarea mai multor proiecte de stocare a 
energiei; invită Comisia să interzică dubla impozitare legată de proiectele de stocare a 
energiei în viitoarea sa propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei; 
invită statele membre să elimine orice fel de impozite sau taxe duble legate de proiectele 
de stocare a energiei;

16 JO C 204, 13.6.2018, p. 35.
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8. solicită de urgență o revizuire a Regulamentului TEN-E17 înainte de adoptarea 
următoarei liste de proiecte de interes comun (PIC); solicită alinierea criteriilor de 
acordare a statutului de PIC la obiectivele UE în materie de climă și durabilitate;

9. constată cu îngrijorare că procedurile de aprobare la nivel național durează mult mai 
mult decât perioadele maxime pentru proiectele de interes comun prevăzute în 
Regulamentul TEN-E; invită Comisia să abordeze acest aspect în cadrul următoarei 
revizuiri, prin intermediul unui mecanism eficient de asigurare a respectării legii;

10. regretă că nu sunt lansate pe piață proiecte de cercetare în cadrul programului Orizont 
2020 și salută intenția de a pune mai mult accentul pe activitățile legate de piață din 
cadrul programului Orizont Europa, în special prin crearea Consiliului european pentru 
inovare; solicită să se recurgă mai des la achizițiile înainte de comercializare;

11. ia act de faptul că, în Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și 
energie pentru perioada 2014-2020, există doar o referire indirectă la proiectele de 
stocare a energiei; constată că, de asemenea, în trecut, au fost notificate incredibil de 
puține măsuri de ajutor de stat pentru proiectele de stocare;

12. invită Comisia să ia în considerare rolul important al stocării în tranziția energetică 
atunci când revizuiește orientările privind ajutoarele de stat; invită Comisia să se asigure 
că noile orientări țin cont de eficiența și de contribuția diferitelor tehnologii de stocare 
la stabilitatea rețelei, astfel încât să se evite finanțarea ineficientă; 

Transformarea energiei electrice în gaze

13. este conștient de potențialul ridicat al hidrogenului verde pentru stocarea energiei și ca 
materie primă pentru industriile mari consumatoare de energie;

14. constată că statele membre dețin standarde diferite în ceea ce privește amestecul de 
hidrogen cu gaz natural; solicită, prin urmare, Comisiei să elaboreze standarde minime 
de combinare a hidrogenului atât pentru rețeaua de gaze, cât și pentru utilizările finale; 

15. invită Comisia să efectueze o analiză cuprinzătoare a costului modernizării 
infrastructurii de gaze în scopul utilizării hidrogenului ecologic;

Baterii 

16. este convins că bateriile vor juca un rol crucial în garantarea unei alimentări stabile cu 
energie electrică;

17. este preocupat de faptul că UE are de o capacitate foarte redusă de fabricare a bateriilor; 
salută, prin urmare, Alianța europeană pentru baterii și Planul strategic de acțiune 
privind bateriile; solicită ca acestea să beneficieze de un sprijin continuu și ca punerea 
în aplicare a Planului strategic de acțiune privind bateriile să fie impulsionată; salută, în 
acest sens, anunțul Comisiei potrivit căruia aceasta va propune o legislație privind 
bateriile în sprijinul planului strategic de acțiune și al economiei circulare; solicită, în 
acest scop, analiza ciclului de viață a bateriilor;

18. este preocupat că UE depinde în mare măsură de importurile de materii prime pentru 

17 Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile 
directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, 
p. 39).
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producția de baterii; este convins că prin îmbunătățirea sistemelor de reciclare a 
bateriilor s-ar putea obține o parte semnificativă a materiilor prime necesare producției 
de baterii din UE;

19. recunoaște potențialul refolosirii bateriilor uzate ale vehiculelor electrice pentru a stoca 
energie în locuințe sau în unități de baterii mai mari; este preocupat de faptul că 
clasificarea bateriilor uzate ca deșeuri prin Directiva privind bateriile, indiferent de 
reutilizare, poate constitui un obstacol în calea unei astfel de refolosiri;

20. invită Comisia ca, în momentul revizuirii Directivei privind bateriile, să aibă în vedere 
un obiectiv de reciclare pentru bateriile cu litiu-ion;

Acumulare prin pompare 

21. observă că acumularea prin pompare joacă un rol esențial în stocarea energiei; este 
preocupat de faptul că UE nu exploatează întregul potențial al acestei tehnologii de 
stocare a energiei care este atât neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon, cât și foarte eficientă; 

22. consideră că statele membre ar trebui să caute noi modalități de consolidare a capacității 
de acumulare prin pompare; invită statele membre să elimine toate obstacolele 
administrative care întârzie aceste proiecte și să sprijine în materie de reglementare 
abordările inovatoare din acest domeniu; invită Comisia să acorde prioritate tranziției 
energetice necesare, să efectueze o revizuire completă a legislației relevante și să 
propună schimbări acolo unde este necesar;

23. subliniază că, pentru o mai bună protecție mediului, ar trebui să se acorde prioritate 
modernizării instalațiilor existente și proiectelor de capacitate mai mare;

Stocarea energiei termice

24. consideră că încălzirea centralizată este un instrument foarte eficient de stocare a 
energiei și de încălzire a locuințelor în zonele dens populate; invită Comisia și statele 
membre să sprijine și să dezvolte rețelele de încălzire centralizată;

25. salută faptul că rețelele de încălzire și răcire centralizată vor fi eligibile pentru finanțare 
în temeiul Regulamentului revizuit privind MIE și solicită includerea acestora ca 
potențiale PIC în temeiul Regulamentului TEN-E;

Rolul consumatorilor

26. consideră că bateriile de uz casnic, stocarea energiei termice în cazul locuințelor, 
tehnologia de la vehicule la rețea și răspunsul la cerere contribuie la reducerea vârfurilor 
de consum, asigură flexibilitate și joacă un rol din ce în ce mai important în asigurarea 
eficienței și integrării rețelei energetice;

27. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Pactul ecologic european, UE s-a angajat să decarbonizeze economia europeană și să 
devină neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. În acest sens, 
este necesară o tranziție accelerată de la combustibilii fosili ca sursă de energie primară la 
sursele regenerabile de energie. O pondere mai mare a surselor regenerabile de energie va 
conduce la o mai mare descentralizare a producției de energie. După toate scenariile posibile, 
decarbonizarea se va realiza în principal prin electrificarea celor mai mari sectoare (energie, 
transport, încălzire și răcire), ceea ce va duce la o creștere masivă a cererii de energie electrică: 
potrivit Comisiei, cererea de energie electrică se va dubla până în 2050 (+55 %). Deoarece ne-
am angajat să decarbonizăm sectorul energetic, ponderea energiei electrice generate de sursele 
regenerabile de energie va crește. Comisia preconizează că energia din surse regenerabile va 
avea o pondere de 55 % până în 2030, de peste 80 % până în 2050. O pondere mai mare de 
energie din surse regenerabile conduce în mod inevitabil la o volatilitate mai mare a rețelei de 
energie electrică. Prin urmare, datorită angajamentului de a deveni neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, UE are nevoie să mărească 
semnificativ capacitatea de stocare pentru a garanta securitatea aprovizionării cu energie.

Trebuie să acordăm prioritate garantării unei aprovizionări constante cu energie electrică. În 
plus, energia trebuie să rămână accesibilă cetățenilor UE. Stocarea energiei va contribui în mod 
esențial la reducerea diferenței dintre valorile extreme ale prețurilor la energie electrică, 
egalizând nivelurile ridicate și cele scăzute ale cererii și ofertei. Este necesar să se introducă pe 
piață o gamă largă de tehnologii de stocare având toate caracteristicile referitoare la putere, 
capacitate și timp de răspuns, pentru a contribui la stabilitatea rețelei, reglajul tensiunii, rezerva 
de funcționare, expediere și reexpediere, precum și la tranziția pe piața energiei cu amănuntul. 
Nu va fi nevoie doar de stocare pe termen scurt, ci și de stocare sezonieră pentru mai multe luni. 
Stocarea poate fi un serviciu pentru un operator de sistem de distribuție (OD), de exemplu în 
vederea gestionării congestiei, sau pentru operatorul de transport și de sistem (OTS), în vederea 
echilibrării. 

UE trebuie să acționeze acum. Prezentul raport urmărește să analizeze posibilitățile actuale de 
stocare și să facă recomandări Comisiei și statelor membre în scopul explorării pe deplin a 
potențialului de stocare în UE. Dacă luăm în considerare stocarea izolat, numai în sectorul 
energiei electrice, mecanismele de flexibilitate sunt limitate și foarte costisitoare. Prin 
integrarea inteligentă a diferitelor sectoare, cum ar fi transformarea energiei electrice în gaze 
sau transformarea energiei electrice în energie termică, devin disponibile mai multe tehnologii 
de stocare, cum ar fi stocarea termică. Este necesară o abordare cuprinzătoare pentru a alinia 
diferite aspecte, cum ar fi eficiența, impactul asupra mediului, competențele și autorizațiile. 
Trebuie efectuată o analiză atentă și aprofundată a fiecărui tip de tehnologie de stocare, în 
special în ceea ce privește impactul asupra mediului. Standardele ridicate de mediu din UE nu 
trebuie slăbite. Unele tehnologii de stocare, cum ar fi bateriile, pot avea o puternică amprentă 
ecologică, care depinde în mod semnificativ de mixul energetic utilizat pentru metoda de 
producție și de extracție a materiilor prime. Din acest motiv, raportoarea îi sugerează Comisiei 
să creeze un grup operativ care să implice toate direcțiile generale relevante, pentru a elabora o 
strategie cuprinzătoare de stocare a energiei. În acest context, ar trebui efectuată o analiză a 
ciclului de viață al tuturor alternativelor de stocare disponibile, cu accent pe amprenta lor de 
carbon.
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Bariere în materie de reglementare

În ceea ce privește reglementarea, UE trebuie să elimine toate obstacolele posibile din calea 
exploatării rapide a potențialului. În anumite sectoare, s-au înregistrat deja progrese 
semnificative pentru a asigura o mai mare coerență a cerințelor de reglementare. De exemplu, 
Directiva privind piața energiei electrice prevede norme clare pentru piața internă a energiei 
electrice. O punere în aplicare rapidă a unor astfel de dispoziții este esențială pentru a aduce o 
schimbare de paradigmă în ceea ce privește stocarea energiei. Cu toate acestea, rămân de 
rezolvat o serie de probleme, cum ar fi dubla impozitare și taxare a operatorilor de instalații de 
stocare, care reprezintă un obstacol major în calea accesului la această nouă piață.

În perspectiva viitoarei revizuiri a Directivei privind impozitarea energiei, raportoarea salută 
raportul de evaluare al Comisiei, care constată necesitatea unei revizuiri, deoarece directiva nu 
mai este de actualitate și permite o dublă taxare a furnizorilor de instalații de stocare. 
Raportoarea consideră că asigurarea capacității de stocare a rețelei are avantaje pentru societate, 
motiv pentru care solicită eliminarea dublei taxări. Va fi necesară diferențierea între consumul 
obișnuit de energie și stocarea sau conversia pentru stocare. 

Regulamentul TEN-E trebuie revizuit de urgență înainte de adoptarea următoarei liste de 
proiecte de interes comun (PIC). Criteriile de selecție a acestor proiecte nu reflectă 
angajamentul Uniunii de a decarboniza sectorul energetic. Prin urmare, criteriile trebuie să fie 
aliniate la obiectivele Uniunii în materie de climă și durabilitate. Instalațiile de stocare pot fi 
utile pentru planificarea rețelei, iar integrarea sectorială necesită investiții în noi rețele, precum 
în conducte care să poată transporta hidrogen verde sau în rețele de termoficare. Prin urmare, 
astfel de proiecte ar trebui să devină eligibile pentru a fi incluse pe listele PIC. De asemenea, 
procedurile de aprobare administrativă din statele membre depășesc considerabil perioadele 
maxime pentru PIC acordate prin Regulamentul TEN-E. În acest sens, Comisia ar trebui să 
revizuiască mecanismele de punere în aplicare.

În ceea ce privește finanțarea cercetării, experiența ne-a arătat că proiectele de cercetare 
finanțate de UE întâmpină adesea dificultăți în ceea ce privește accesul pe piață. Raportoarea 
salută crearea Consiliului european pentru inovare. În plus, raportoarea salută faptul că noul 
program Orizont Europa va asigura finanțarea unor activități apropiate de piață. 

Vor fi necesare ajutoare de stat în special pentru proiectele de stocare care nu s-au dovedit încă 
gata pentru a fi lansate pe piață. În prezent, proiectele de stocare nu sunt tratate suficient în 
Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-
2020 (OAME), care se concentrează mai degrabă asupra proiectelor privind energia din surse 
regenerabile. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care, în prezent, au fost notificate 
doar câteva măsuri de ajutor de stat pentru proiecte de stocare. Raportoarea consideră că este 
necesar să se țină seama de rolul stocării în tranziția energetică atunci când se revizuiesc 
OAME. 
 
Întrucât unul dintre obiectivele majore ale tranziției energetice îl reprezintă accesibilitatea 
prețurilor la energia electrică, este rezonabil să se pună accentul pe tehnologiile care fie sunt 
deja pe piață, fie sunt aproape operaționale. Acesta este motivul pentru care raportul se 
concentrează pe anumite tehnologii.

Transformarea energiei electrice în gaze 
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Europa trebuie să devină lider în sectorul hidrogenului verde. Hidrogenul verde, produs din apă 
cu energie electrică provenind din surse regenerabile, poate oferi sistemului de energie electrică 
o flexibilitate semnificativă. Există deja electrolizoare moderne cu capacități diferite. 
Hidrogenul verde permite o mare flexibilitate geografică: poate fi produs direct la sursa de 
energie electrică (de exemplu, parcul eolian) și poate fi utilizat fie direct, fie stocat (în cantități 
extrem de mari, de exemplu, în caverne naturale), fie transportat pe distanțe lungi fără pierderi 
semnificative. Acesta poate fi apoi utilizat în diverse scopuri, de exemplu pentru decarbonizarea 
proceselor industriale din industriile mari consumatoare de energie prin înlocuirea unei părți 
din cele 15 milioane de tone de hidrogen utilizate la nivel mondial în rafinării; pentru a înlocui 
gazul natural pentru încălzire; drept combustibil pentru autoturisme; sau pentru a fi 
retransformat în energie electrică. În prezent nu există niciun cadru armonizat care să definească 
standarde sau cerințe pentru transformarea energiei electrice în gaze. Standardele de mixare 
variază între statele membre între 5 % și 20 %. 

Pentru a stimula investițiile în producția de hidrogen verde și, astfel, pentru a crea o piață, este 
esențial să existe o infrastructură solidă și standarde tehnice armonizate. Posibilitatea de a 
utiliza conductele existente din rețea ar trebui luată în considerare înainte de a avea în vedere 
construirea unei rețele separate pentru transportul hidrogenului. Pentru a evita distorsiunile 
pieței, sunt necesare norme clare pentru a determina rolurile diferiților actori de pe piață, 
similare dispozițiilor revizuite privind organizarea pieței energiei electrice.

Baterii

Bateriile pot servi, în primul rând, utilizărilor pe termen scurt pentru a asigura calitatea puterii 
în rețea, cum ar fi reglajul frecvenței, echilibrarea vârfurilor de consum sau amortizarea 
fluctuațiilor datorită timpilor lor de răspuns relativ reduși. Unele scenarii prevăd o cerere de 
baterii cu litiu-ion cu o capacitate de până la 4000 GWh până în 2040, valoarea din prezent 
fiind de 78 GwH. Bateriile cu litiu-ion sunt în prezent tehnologia de vârf utilizată în vehiculele 
electrice sau în locuințe. Acestea variază între sisteme de 1-10 kW, până la sisteme de 1-
50 MW. 85 % din modulele de baterii sunt fabricate în regiunea Asia-Pacific. În plus, cele cinci 
materii prime esențiale (litiu, nichel, cobalt, mangan și grafit) trebuie să fie importate. Prin 
urmare, este esențial să se promoveze dezvoltarea bateriilor și inovarea în UE pentru a reduce 
dependența față de țările terțe. Acesta este motivul pentru care raportoarea salută Alianța 
europeană pentru baterii și Planul strategic de acțiune  privind bateriile, care vor fi sprijinite în 
continuare. Planul strategic de acțiune privind bateriile, axat pe materii prime, extracție, 
aprovizionare, rafinare, producție de celule și reciclare, trebuie consolidat și mai mult. Bateriile 
cu litiu-ion au beneficiat în mod semnificativ de cercetare. În plus, Comisia ar trebui să adopte 
măsuri care să contribuie la crearea unui lanț valoric al bateriilor în Europa.

Pentru a reduce și mai mult dependența de importurile de materii prime, avem nevoie urgentă 
de un cadru UE îmbunătățit pentru reciclarea bateriilor uzate, inclusiv dispoziții specifice, cum 
ar fi pentru bateriile cu litiu-ion, care lipsesc în prezent. Aceste dispoziții ar putea contribui la 
crearea unei piețe pentru reciclarea bateriilor cu litiu-ion. În acest sens, raportoarea salută 
viitoarea revizuire a Directivei privind bateriile și subliniază importanța eliminării barierelor 
pentru reutilizare și reciclare. În contextul revizuirii, ar trebui avut în vedere un obiectiv specific 
de reciclare pentru bateriile cu litiu-ion.

Acumulare prin pompare



PR\1198854RO.docx 11/13 PE648.259v01-00

RO

Acumularea prin pompare este una dintre cele mai vechi și mai dezvoltate metode de stocare a 
energiei. Cu un grad de eficiență de 75-80 %, aceasta reprezintă 97 % din instalațiile actuale de 
stocare a energiei. Ea reprezintă o metodă demonstrată suficient și eficientă de stocare a energiei 
la costuri competitive. 

Deși unele state membre și-au explorat deja în mare măsură potențialul de acumulare hidraulică 
prin pompare, există încă un mare potențial de explorat în UE, de exemplu prin modernizare și 
renovare, ceea ce reprezintă o abordare echilibrată care reunește protecția mediului și o creștere 
a potențialului de stocare și a eficienței acestuia. Conform unui studiu realizat de Centrul 
Comun de Cercetare1, conform unor previziuni, UE ar avea un potențial de peste 28 TWh, 
concentrându-se numai asupra rezervoarelor naturale. După cum arată actualele proiecte de 
cercetare, acumularea prin pompare nu se limitează la rezervoarele naturale. Există proiecte de 
cercetare privind utilizarea fostelor mine de suprafață pentru acumularea prin pompare.

Stocarea energiei termice 

Instalațiile de stocare a energiei termice, cum ar fi încălzirea centralizată, sunt utilizate în 
prezent în combinație cu CHP (producerea combinată de energie electrică și energie termică) 
pentru a încălzi zonele rezidențiale dens populate; rețeaua de încălzire este utilizată atât pentru 
transport, cât și ca unitate de stocare. Întrucât aceasta este o altă tehnologie care s-a dovedit 
deja a fi foarte eficientă, raportoarea consideră că potențialul ar trebui explorat în continuare. 
În special zonele rezidențiale aflate în vecinătatea unei zone industriale sunt ideale pentru a 
utiliza căldura reziduală din procesele industriale, care poate fi stocată și distribuită pentru 
încălzire. Alte forme de stocare a energiei termice, subteran sau în rezervoare izolate, pot 
asigura o stocare sezonieră a energiei.

Prin urmare, raportoarea recomandă să se dezvolte în continuare rețelele de încălzire 
centralizată, să se modernizeze și să se renoveze rețelele învechite și să le facă eligibile pentru 
finanțare. Prin urmare, raportoarea salută includerea rețelelor transfrontaliere de încălzire 
centralizată în cadrul Regulamentului privind MIE revizuit. 

Rolul consumatorilor

Rolul stocării descentralizate a energiei de către consumatori va crește. Locuințele pot stoca în 
baterii energia pe care o produc, de exemplu de la panourile fotovoltaice, pentru a o utiliza 
ulterior. De asemenea, pot deveni unități de stocare în rețea prin punerea la dispoziția rețelei a 
capacităților de stocare ale bateriilor vehiculelor lor electrice (tehnologie V2G). Vehiculele sunt 
parcate 96 % din timp, iar capacitatea bateriilor de la vehiculele electrice poate fi utilizată 
pentru a echilibra rețeaua. Există deja un sistem inovator de încărcare și ar trebui să fie pus la 
dispoziție în mare măsură pentru a face ca oferta de astfel de servicii de flexibilitate să devină 
atractivă pentru consumatori. 

1 Marcos Gimeno-Gutiérrez, Roberto Lacal-Arántegui, ”Assessment of the European potential for pumped 
hydropower energy storage - A GIS-based assessment of pumped hydropower storage potential” („Evaluarea 
potențialului european de acumulare prin pompare a energiei hidroelectrice — O evaluare bazată pe sistemul de 
informații geografice a potențialului de acumulare prin pompare a energiei hidroelectrice”) (Rapoarte științifice 
și de politică pe 2013 ale Centrului Comun de Cercetare).
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