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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en övergripande EU-strategi för energilagring
(2019/2189(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194,

– med beaktande av Parisavtalet,

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling nummer 7 om att säkerställa tillgång 
till överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 
Den europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2018 En ren jord åt 
alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig 
och klimatneutral ekonomi (COM(2018)0773),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2019 En EU-strategi 
för data (COM(2020)0066),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 9 april 2019 om genomförandet av 
den strategiska handlingsplanen för batterier: Att bygga en strategisk värdekedja för 
batterier i EU (COM(2019)0176),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 9 april 2019 om genomförandet och 
konsekvenserna för miljön och för den inre marknadens funktion av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om 
upphävande av direktiv 91/157/EEG (COM(2019)0166),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 12 december 2019,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 25 juni 2019 om framtiden för 
energisystemen i energiunionen i syfte att säkerställa energiomställningen och 
uppnåendet av energi- och klimatmålen till 2030 och därefter,

– med beaktande av det initiativ för hållbar och smart gasinfrastruktur i Europa som det 
rumänska rådsordförandeskapet sjösatte i Bukarest den 1–2 april 2019,

– med beaktande av ”initiativet för väte”, som lanserades av det österrikiska 
ordförandeskapet i Linz den 17–18 september 2018,
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 
5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av 
direktiv 2012/27/EU1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 
5 juni 2019 om den inre marknaden för el2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av 
den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 
17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande 
av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) 
nr 714/2009 och (EG) nr 715/20094,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring 
av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) 
nr 680/2007 och (EG) nr 67/20105, som för närvarande håller på att revideras,

– med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och 
elektricitet6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 
6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område8,

– med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter9,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens briefingdokument av den 1 april 2019 
med titeln ”Översikt nr 04/2019: EU:s stöd till energilagring”, 

1 EUT L 158, 14.6.2019, s. 125. 
2 EUT L 158, 14.6.2019, s. 54.
3 EUT L 328, 21.12.2018, s. 82.
4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 39.
5 EUT L 348, 20.12.2013, s. 129.
6 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.
7 EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.
8 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
9 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
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– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given10,

– med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget11,

– med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om FN:s klimatkonferens 
2019 i Madrid, Spanien (COP25)12,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om klimatförändringar – en 
europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi i överensstämmelse med Parisavtalet om klimatförändringar13,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2018 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla!14

– med beaktande av sin resolution av den 6 februari 2018 om att påskynda innovationen 
för ren energi15,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om en ny marknadsmodell 
för energimarknaderna16,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om en EU-strategi för 
uppvärmning och kylning17,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0130/2020), och av följande skäl:

A. Europaparlamentet, Europeiska rådet och kommissionen har ställt sig bakom målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser i EU senast 2050, i linje med målen i Parisavtalet.

B. Omställningen till en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser kräver en 
prisöverkomlig och kostnadseffektiv energiomställning från ett system som till stor del 
bygger på fossila bränslen till ett i hög grad energieffektivt och klimatneutralt system 
som bygger på förnybar energi.

C. Förnybara energikällor såsom geotermisk energi, vattenkraft och biomassa kan 
tillhandahålla viss baslastkapacitet medan andra, såsom vind- och solkraft, är 
intermittenta och variabla. Att integrera variabla förnybara energikällor i elsystemet 
kräver ökad flexibilitet i fråga om tillgång och efterfrågan för att stabilisera elnätet, 

10 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
11 Antagna texter, P9_TA(2019)0078.
12 Antagna texter, P9_TA(2019)0079.
13 Antagna texter, P8_TA(2019)0217.
14 Antagna texter, P8_TA(2018)0438.
15 EUT C 463, 21.12.2018, s. 10.
16 EUT C 204, 13.6.2018, s. 23.
17 EUT C 204, 13.6.2018, s. 35.
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förhindra extrema prisvariationer och upprätthålla försörjningstrygghet och överkomliga 
energipriser. Denna ökade flexibilitet kräver fler energilagringsanläggningar i EU.

D. Principen om åtskillnad ska alltid upprätthållas.

E. År 2017 var endast 22,7 procent av den slutliga energiförbrukningen i EU-28 elbaserad. 
År 2018 kom över 60 procent av elmixen i EU-28 fortfarande inte från förnybara källor. 
Ytterligare elektrifiering förväntas. Enligt kommissionens uppskattningar måste EU 
kunna lagra sex gånger mer energi än i dag om nettonollutsläpp av växthusgaser ska 
uppnås senast 2050.

F. Sektorsintegration kommer att spela en avgörande roll när det gäller att öka 
energisektorns flexibilitet och effektivitet och minska dess koldioxidavtryck.

G. Miljövänliga gaser, såsom gaser som produceras genom elektrolys med el från 
förnybara energikällor, har stor säsongslagringskapacitet. 

H. Kommissionen bör undersöka hur den befintliga gasinfrastrukturen kan spela en roll 
i utfasningen av fossila bränslen i energisystemet, särskilt när det gäller 
energilagringskapacitet för gröna gaser, t.ex. rörledningar för överföring och 
distribution eller underjordsförvar som säsongslagring, i syfte att bestämma vilken 
särskild infrastruktur eller optimerad och färdigbyggd användning av befintlig kapacitet 
som behövs.

I. År 2018 fanns endast 3 procent av den globala produktionskapaciteten för 
litiumjonbattericeller i EU, medan 85 % fanns i Asien-Stillahavsområdet.

J. Batterier och andra decentraliserade lagringsanläggningar såsom svänghjul kan inte bara 
användas för försörjningstrygghet utan tjänar även som ekonomiskt genomförbar 
snabbladdningsinfrastruktur för elfordon.

K. Pumpkraft har svarat för mer än 90 procent av EU:s energilagringskapacitet. Den spelar 
i dag en viktig roll för att balansera efterfrågan på el mot utbudet, som storskalig lagring 
med hög cykelverkningsgrad och för kort- och medellångsiktig flexibilitet med 
vittomfattande kapacitet.

L. Värmelagringstekniker erbjuder betydande möjligheter att minska koldioxidutsläppen 
inom energisektorn, genom att göra det möjligt att under flera månader lagra värme 
eller kyla, genom att förnybar energi absorberas via industriella värmepumpar och 
genom att biomassa, biogas eller geotermisk energi används, samt genom att 
tillhandahålla flexibilitet till exempelvis ett elsystem som främst bygger på förnybar 
energi. Välisolerade byggnader, fjärrvärmenät och särskilda lagringsanläggningar kan 
användas för lagring under olika tidsperioder.

M. Den energimodellering som kommissionen använder för att bedöma strategier för 
minskade koldioxidutsläpp och tillhörande politiska alternativ är avgörande eftersom 
den är avgörande för framtida lagstiftning och marknadsutformning. De nuvarande 
modellerna underskattar avsevärt de positiva effekterna av energilagring och behöver 
därför förbättras.
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1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut undersöka sin 
energilagringspotential.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en heltäckande strategi för 
energilagring för att möjliggöra övergången till en mycket energieffektiv ekonomi som 
bygger på förnybar energi, med beaktande av all tillgänglig teknik, inbegripet 
marknadsnära teknik, och med ett teknikneutralt tillvägagångssätt för att säkerställa lika 
villkor.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en arbetsgrupp med deltagande 
av alla berörda generaldirektorat för att utveckla denna strategi, som ska bygga på en 
heltäckande analys av 

a) koldioxidavtrycket och livscykeln, med beaktande av åtminstone utvinning och/eller 
produktion av råvaror, inbegripet aspekter som rör mänskliga rättigheter och 
arbetsnormer, anskaffning av komponenter, tillverkningsprocessen, transport och 
återvinningsprocessen, i tillämpliga fall, 

b) teknikens energikapacitet, kraftkapacitet, lagringstid, kapitalutgifterna, de löpande 
kostnaderna, cykelverkningsgraden samt omvandlingseffektiviteten,

c) energisystemsmodell, som ska omfatta de relevanta uppgifter som nämns under b) för 
att bedöma politiska alternativ, inbegripet effekter inom loppet av en timme, för att på 
ett korrekt sätt uppskatta nuvarande och framtida behov av systemflexibilitet och 
lagringens bidrag till sådana modeller, 

d) energiefterfrågan inom industri, transport och bostäder, och

e) potentialen för småskalig lagring och för flexibilitet på distriktsnivå samt 
gränsöverskridande förbindelser och sektorsintegration,

f) energilagringsteknikens bidrag till kampen mot energifattigdom.

4. Europaparlamentet anser i synnerhet att en sådan strategi bör fastställa de åtgärder som 
krävs för att förbättra förbindelserna och samordningen över gränserna samt minska 
regelbördan för marknadstillträde och förbättra tillgången till kapital, kompetens och 
råvaror för batteriteknik, i syfte att ge ett uppsving åt den europeiska marknadens och 
industrins konkurrenskraft.

5. Europaparlamentet noterar att en kostnadseffektiv energiomställning till ett mycket 
energieffektivt energisystem baserat på förnybar energi för en klimatneutral ekonomi 
kräver välutvecklade och smarta energinät, avancerad lagrings- och flexibilitetsteknik, 
reservproduktion och efterfrågeflexibilitet för att säkra en konstant och hållbar 
energiförsörjning till ett överkomligt pris, samt tillämpning av principen om 
”energieffektivitet först”, massiv utvidgning av förnybara energikällor, 
konsumentinflytande samt prissignaler som inte är snedvridna. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att fortsätta tillhandahålla stöd till forskning om lagring, 
inbegripet om ny och framväxande alternativ teknik, inom ramen för Horisont Europa.

6. Europaparlamentet är medvetet om digitaliseringens avgörande roll för utvecklingen av 
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ett mer decentraliserat och integrerat energisystem och i slutändan genomförandet av 
energiomställningen.

7. Europaparlamentet understryker att omställningen till en klimatneutral ekonomi inte får 
äventyra försörjningstryggheten eller tillgången till energi. Parlamentet understryker 
betydelsen av lagring, särskilt för medlemsstater som är energiisolerade eller utgörs av 
öar. Parlamentet betonar att tillförlitlig energiförsörjning och kostnadseffektivitet måste 
gå hand i hand med energiomställningen. Parlamentet betonar vidare att 
energieffektivitet, smarta nät, deltagande och flexibla distributionsalternativ, såsom 
lagring, stärker energitryggheten. 

8. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att säkerställa lika villkor för alla 
energilagringslösningar, i linje med principen om teknikneutralitet, för att göra det 
möjligt för marknadskrafterna att driva på för bästa möjliga teknik och främja 
innovation, och att de viktigaste faktorer som påverkar utvecklingen av olika tekniska 
lösningar bör vara indikatorer på energiförbrukning, koldioxidavtryck och kostnader för 
produktion, utvinning, återvinning och avveckling.

9. Europaparlamentet beklagar djupt att infrastrukturprojekt eller större lagringsprojekt 
som är avgörande för energiomställningen ofta möter starkt motstånd och förseningar på 
lokal nivå. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att aktivt uppmuntra offentligt stöd 
på lokal nivå – till exempel genom att låta allmänheten delta i ett tidigt skede eller 
genom att göra det möjligt för lokalsamhällen att aktivt medverka, delta i finansieringen 
eller kompenseras – och nära samarbete mellan sektorer.

10. Europaparlamentet betonar lagringens potential som ett alternativ till traditionell 
nätutbyggnad. Parlamentet understryker vikten av samordnad infrastrukturplanering 
som en del av den kommande strategin för integration av energisystem för att uppnå en 
klimatneutral och konkurrenskraftig europeisk ekonomi.

11. Europaparlamentet kräver att elmarknadsdirektivet (EU) 2019/944 och elförordning 
(EU) 2019/943 införs inom tidsramarna. Parlamentet betonar att energilagring bör 
definieras på ett enhetligt sätt i de nationella rättsliga ramarna. Parlamentet framhåller 
osäkerheten kring dess tillämpningsområde, särskilt när det gäller inkluderingen av 
olika kraft-till-gastekniker, och uppmanar därför kommissionen att så snart som möjligt 
tillhandahålla vägledning i denna fråga.

12. Europaparlamentet begär att kommissionen, inom ramen för strategin för integration av 
energisystem, tillhandahåller en sund rättslig grund för gasinfrastrukturens överförings- 
och distributionssystem i syfte att tillhandahålla lösningar för energilagring i linje med 
unionens klimatmål och Parisavtalet.

Rättsliga hinder

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa 
samstämmighet och undvika överlappningar i lagstiftningen på europeisk, nationell och 
regional nivå.

14. Europaparlamentet påpekar att de flesta medlemsstater kräver att 
lagringsanläggningarnas operatörer, inbegripet aktiva konsumenter, betalar nätavgifter 



RR\1209221SV.docx 9/24 PE648.259v02-00

SV

eller energiskatter och andra avgifter två gånger. Parlamentet är övertygat om att 
avskaffandet av denna börda skulle leda till fler energilagringsprojekt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att skilja mellan slutanvändning och lagring eller omvandling 
och att utveckla ett effektivt skattesystem som förbjuder dubbelbeskattning med 
anknytning till energilagringsprojekt i sitt kommande förslag till reviderat 
energiskattedirektiv. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avskaffa alla typer av 
dubbelbeskattning genom att utveckla effektiva skatteordningar och omforma avgifterna 
med anknytning till energilagringsprojekt på ett sådant sätt att de samhälleliga 
fördelarna med lagring framgår och hinder för lagringsprojektens tillträde till 
marknaden undanröjs. 

15. Europaparlamentet betonar att lagring i olika energibärare såväl som lagring som ligger 
före och efter mätaren måste behandlas på ett jämförbart sätt så att det inte uppstår 
problem med korssubventionering där nättaxor eller systemavgifter, skatter och avgifter 
kringgås. Parlamentet noterar att elkonsumenterna i nuläget bär merparten av den 
ekonomiska bördan för utfasningen av fossila bränslen och på så vis straffas ellagring 
indirekt.

16. Europaparlamentet noterar att med undantag för pumpvattenkraft brukar 
EU:s nätföreskrifter inte omfatta energilagringsanläggningar vilket gör att de behandlas 
olika i olika medlemsstater, särskilt vad gäller kraven för nätanslutning. Parlamentet 
anser att detta utgör ojämlika konkurrensvillkor som hindrar energilagringsanläggningar 
från att drivas med lönsamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta 
arbetet med att fastställa gemensamma krav för nätanslutning och att komma till rätta 
med andra hinder som hindrar lagring från att integreras på elmarknaderna.

17. Europaparlamentet efterfrågar snarast möjligt en översyn av förordningen om 
transeuropeiska energinät18 när det gäller kriterier för stödberättigande och kategorier av 
elinfrastruktur, för att den bättre ska ta itu med utvecklingen av 
energilagringsanläggningar innan nästa förteckning över projekt av gemensamt intresse 
antas. Parlamentet kräver en grundlig reform av processen för utarbetandet av den 
tioåriga nätutvecklingsplanen och att principen om energieffektivitet först, såväl som 
flexibilitet, sektorsintegration och gränsöverskridande förbindelser, då införlivas 
i infrastrukturplaneringen. Parlamentet begär att kriterierna för beviljande av projekt av 
gemensamt intresse ska anpassas till Parisavtalets långsiktiga temperaturmål och 
EU:s mål om klimatneutralitet 2050 genom en systematisk klimatrelaterad bedömning 
av alla projekt som är aktuella för förteckningen över projekt av gemensamt intresse. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna att all teknik för flexibilitet och 
lagring spelar en avgörande roll för att säkerställa en effektiv energiomställning och 
tillhandahålla högre försörjningstrygghet och systemstabilitet. Parlamentet framhåller 
allmänhetens intresse av att nya lagringsprojekt utvecklas och befintliga projekt 
uppgraderas, vilket bör återspeglas genom en snabb, prioriterad och effektiviserad 
tillståndsprocess i medlemsstaterna.

19. Europaparlamentet noterar med oro att godkännandeförfaranden på nationell nivå tar 

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för 
transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av 
förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).
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betydligt längre tid än de längsta tillåtna perioder för projekt av gemensamt intresse som 
föreskrivs i förordningen om transeuropeiska energinät. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta itu med denna fråga i sin kommande översyn genom en effektiv 
och synkroniserad mekanism för genomdrivande och ett erkännande av lagringsprojekt 
av gemensamt intresse som tvingande allmänintresse.

20. Europaparlamentet beklagar den bristande marknadslanseringen av forskningsprojekt 
inom Horisont 2020 och bristen på systematisk uppföljning av färdigställda projekt och 
på spridning av forskningsresultat, och ser positivt på det större fokus på ”marknadsnära 
verksamheter” som planerats samtidigt som grundforskningsambitionerna upprätthålls 
i syfte att skapa en kanal för marknadsnära teknik och projekt i framtiden inom ramen 
för Horisont Europa, särskilt genom inrättandet av Europeiska innovationsrådet. 
Parlamentet efterlyser en ökad användning av förkommersiell upphandling. Parlamentet 
understryker att forskning om ren, hållbar och koldioxidsnål teknik måste intensifieras, 
inbegripet inom energilagring.

21. Europaparlamentet betonar att det behövs mer forskning när det gäller kemiska ämnen 
som används för energilagring, såväl som grundforskning om supraledning, vilket bör 
återspeglas i det nya Horisont-programmet.

22. Europaparlamentet noterar bekymrat att det endast finns en indirekt hänvisning till 
energilagringsprojekt i kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och 
energi för 2014–2020. Dessutom har förvånansvärt få statliga stödåtgärder för 
lagringsprojekt anmälts.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta den viktiga roll som lagring 
spelar vid energiomställningen och behandla den därefter när den ser över riktlinjerna 
för statligt stöd. Parlamentet uppmanar även kommissionen att se till att de nya 
riktlinjerna beaktar hur hållbara och effektiva olika lagringstekniker är och deras bidrag 
till nätstabiliteten och till klimatneutralitet. Parlamentet betonar vidare att 
icke-kommersiella projekt (t.ex. för forskning) skulle kunna beviljas undantag från 
reglerna om statligt stöd, så att ineffektiv finansiering och snedvridning av 
konkurrensen undviks. Parlamentet understryker att icke-marknadsaktörers drift av 
lagringstillgångar begränsas till fall där det inte finns något marknadsintresse och den 
nationella tillsynsmyndigheten har beviljat undantag.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de nya riktlinjerna beaktar hur 
effektiva olika lagringstekniker är och deras bidrag till nätstabilitet, så att ineffektiv 
finansiering undviks och icke-marknadsaktörers deltagande begränsas till de fall och 
omständigheter som beaktas i artiklarna 36 och 54 i elmarknadsdirektivet (EU) 2019/944.

Kemisk lagring (kraft-till-gas)

25. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som kraft-till-gastekniken spelar som 
en viktig möjliggörande faktor för integration av energisystem och sammankopplingen 
av el- och gassektorerna. Parlamentet framhåller i detta sammanhang att vätgas, särskilt 
grön vätgas, liksom syntetiskt metan och biometan, har en hög potential för 
säsongsbaserad energilagring i stora volymer och som energibärare, bränsle och råvara 
för energiintensiva industrier samt som hållbart bränsle för flera transportsätt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att stödja forskning och utveckling 
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som rör utvecklingen av en vätgasekonomi och uppmanar med kraft kommissionen att 
stödja ytterligare uppskalning av såväl kraft-till-gas-teknik, i synnerhet genom stöd till 
ett vätgasinitiativ såsom ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse.

26. Europaparlamentet konstaterar att användningen av vätgas som energilagring ännu inte 
är konkurrenskraftig på grund av höga produktionskostnader. Parlamentet konstaterar 
även den stora kostnadsskillnaden mellan grön och blå vätgas. Parlamentet påpekar att 
det för att grön vätgas ska bli lönsam behövs stöd till åtgärder som leder till minskade 
kostnader.

27. Europaparlamentet konstaterar att normerna i medlemsstaterna varierar när det gäller 
vätgasinblandning i naturgas. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera och ta 
fram tydliga klassifikationer och standarder för vätgas, för både gasnätet och 
slutanvändare. Parlamentet påpekar att dessa standarder kommer att behöva anpassas till 
slutanvändarnas kvalitetsbehov och tekniska kapacitet, med beaktande av varje lands 
särdrag.

28. Europaparlamentet konstaterar att vätgas som produceras genom kraft-till-gas kan 
vidareutvecklas till andra typer av gas, såsom metanol och ammoniak, som kan 
användas som bränsle i sjöfarts- och luftfartssektorn liksom i tunga transporter.

29. Europaparlamentet betonar att den befintliga gasinfrastrukturen tillhandahåller stor 
energilagringskapacitet och att dessa tillgångar och de som tar emot nya gaskällor, 
särskilt grön vätgas, skulle underlätta integrationen av förnybar el. Parlamentet noterar 
i detta hänseende behovet av att ta itu med frågan om den nya roll som systemansvariga 
för överföringssystem för gas har, mot bakgrund av reglerna om åtskillnad.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en omfattande 
konsekvensanalys, en kostnads-nyttoanalys och en analys av tillgängligheten när det 
gäller eftermodifiering av gasinfrastruktur eller utbyggnad av ny gasinfrastruktur, vilket 
är viktigt för användningen av grön vätgas, för att den ska kunna transporteras i stora 
mängder eller för utbyggnaden av vätgasbaserad mobilitet. Parlamentet erkänner 
potentialen hos underjordisk gaslagring, såsom tomma grottor eller porlagring.

31. Europaparlamentet anser att EU:s politik särskilt bör främja innovation och utbyggnad 
av hållbar energilagring och grönt väte. Parlamentet betonar behovet att se till att 
användningen av energikällor som naturgas endast blir av övergående natur, med tanke 
på målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Parlamentet är medvetet om att EU 
kommer att kräva ökade mängder vätgas. Parlamentet betonar att om tillräckliga 
energivolymer och den europeiska industrins konkurrenskraft ska säkerställas måste alla 
strategier för grön vätgas stödjas.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en harmoniserad definition av 
grön vätgas på grundval av en insynsvänlig metod. Parlamentet efterfrågar dessutom 
ett system för ömsesidigt erkännande av ursprungsgarantier för dessa gaser och föreslår 
att man utvecklar ett gemensamt certifieringssystem och ett dokumentationssystem 
genom hela värdekedjan, till exempel genom att utfärda en grön märkning. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att minimera alla administrativa hinder för certifieringen 
av förnybar och/eller koldioxidsnål vätgas. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
säkerställa rättvis och faktisk konkurrens mellan teknik och energibärare och mellan 
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importerad vätgas och vätgas som produceras i EU. 

33. Europaparlamentet noterar att enligt nuvarande regler för den inre gasmarknaden har 
EU:s systemansvariga för gasinfrastrukturens överförings- och distributionssystem 
endast tillstånd att transportera naturgas som en reglerad verksamhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inom ramen för strategin för integration av energisystem 
göra det möjligt för systemansvariga att transportera koldioxidsnåla gaser såsom vätgas, 
biometan och syntetisk metan.

34. Europaparlamentet understryker att alla marknadsaktörer bör få tillgång till de fördelar 
och incitament som pilotprojekt eller levande laboratorier ger upphov till i syfte att 
påvisa hur vätgas kan produceras med förnybar energi.

35. Europaparlamentet påminner om att det är rimligt med produktion av syntetiska 
kemiska bärare endast om förnybar energi används. Parlamentet kräver att målen för 
förnybar energi för 2030 och därefter höjs, på grundval av en ingående 
konsekvensanalys.

Elektrokemisk lagring

36. Europaparlamentet är övertygat om att en rad batteritekniker, däribland de med redan 
väletablerade värdekedjor i EU, kommer att spela en viktig roll för stabil och flexibel 
elförsörjning. Parlamentet betonar att batteriteknik är avgörande för att EU:s strategiska 
oberoende och motståndskraft när det gäller elförsörjning ska säkerställas.

37. Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbete med att ta fram standarder för 
europeiska batterier.

38. Europaparlamentet konstaterar att välfungerande system för insamling och återvinning 
samt slutna processer, i linje med principerna för cirkulär ekonomi, redan finns för 
en rad batteritekniker, särskilt i EU-baserade värdekedjor för bilbatterier och industriella 
batterier, t.ex. blybaserade startbatterier, och anser att dessa system skulle kunna 
beaktas såsom en allmän modell för återvinning av batterier.

39. Europaparlamentet noterar att tillträdet till el- och flexibilitetsmarknaderna kommer att 
vara avgörande för att förverkliga möjligheterna med lagring av batterier.

40. Europaparlamentet är bekymrat över att EU har en mycket låg kapacitet att tillverka 
litiumjonbatterier och är beroende av produktion som sker i länder utanför Europa med 
begränsad insyn. Parlamentet välkomnar därför den europeiska batterialliansen och den 
strategiska handlingsplanen för batterier. Parlamentet begär att de ska utvidgas till att 
omfatta all tillgänglig batteriteknik. Parlamentet vill se ett fortsatt stöd till dem och ett 
förstärkt genomförande av den strategiska handlingsplanen, i linje med de bredare 
målen i fråga om cirkulär ekonomi, industristrategi och kemikaliehantering. Parlamentet 
gläder sig därför åt att kommissionen tillkännagett att den kommer att föreslå 
lagstiftning om batterier till stöd för den strategiska handlingsplanen och den cirkulära 
ekonomin. Parlamentet efterfrågar i detta avseende livscykelanalyser av batterier, 
införande av cirkulär design, säker hantering och säkert handhavande under 
behandlingen av farliga ämnen vid tillverkning av battericeller, och införande av 
en märkning med koldioxidavtryck som förklarar miljöpåverkan från alla 
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batterivärdekedjor som släpps ut på den europeiska marknaden. Parlamentet betonar 
vikten av att skapa ekosystem runt batterivärdekedjan för att främja industrins 
konkurrenskraft och hållbarhet.

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå krav på ekodesign för batterier 
för att förbättra deras inbyggda återvinningsbarhet.

42. Europaparlamentet är bekymrat över EU:s starka beroende av import av råvaror för 
batteritillverkning, inbegripet från källor där utvinningen inbegriper miljöförstöring, 
överträdelser av arbetsnormer och lokala konflikter om naturresurser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ta itu med detta beroende i relevanta EU-strategier. 
Parlamentet framhåller den roll som hållbar råvaruanskaffning spelar och potentialen 
inom EU till inhemsk råvaruanskaffning. Parlamentet är övertygat om att förbättrade 
materialåtervinningssystem för batterier skulle kunna ge en betydande andel av de 
råvaror som behövs för batteritillverkning inom EU.

43. Europaparlamentet framhåller potentialen hos förbrukade elektriska batterier som 
återanvänds för energilagring i privata bostäder eller i större batterienheter. Parlamentet 
är bekymrat över att klassificeringen av förbrukade batterier som avfall i 
batteridirektivet, oberoende av återanvändning, kan utgöra ett hinder för sådan 
återanvändning. Parlamentet är medvetet om att återanvända batterier inte lämnas in för 
återvinning och att det inte kontrolleras att säkerhetsnormerna uppfylls när ett batteri 
återanvänds för användningar med andra egenskaper än de som de ursprungligen 
utformades för. Parlamentet kräver att kommissionen lägger producenternas ansvar för 
prestanda- och säkerhetsgarantier på den återtillverkare som återinför batteriet på 
marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga de system för utökat 
producentansvar som rör återanvända batterier.

44. Europaparlamentet inser att elektriska fordon och deras batterier har potential att via 
laddningsinfrastruktur för smarta elfordon ge flexibilitet till nätet, som en del av den 
efterfrågestyrda flexibiliteten, och på så vis minska behovet av reservanläggningar 
i kraftsystemet.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid revideringen av batteridirektivet och 
efter genomförande av en konsekvensanalys överväga insamlings- och 
materialåtervinningsmål för batterier på grundval av halten av kritiska metaller. 
Parlamentet understryker att man måste främja ytterligare forskning och innovation 
avseende återvinningsprocesser och återvinningsteknik inom ramen för Horisont Europa.

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram riktlinjer och/eller standarder 
för återanvändning av batterier från elfordon, däribland test- och 
klassificeringsprocesser, samt säkerhetsriktlinjer.

47. Europaparlamentet betonar att man måste stödja forskning, know-how och kompetens 
för att främja batteritillverkningen i EU.

48. Europaparlamentet erkänner det globala batteripassets potential när det gäller 
utvecklingen av en hållbar värdekedja för batterier med hänsyn till mänskliga rättigheter 
och miljöpåverkan. Parlamentet anser att mineralcertifiering är ett viktigt verktyg för att 
säkerställa hållbara batterivärdekedjor.
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Mekanisk lagring

49. Europaparlamentet noterar att pumpkraft spelar en avgörande roll för energilagring. 
Parlamentet är bekymrat över att EU inte utnyttjar den fulla potentialen hos detta 
koldioxidneutrala och högeffektiva sätt att lagra energi.

50. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör sträva efter ytterligare sätt att förbättra 
pumpellagringskapaciteten samtidigt som man tar hänsyn till den mångsidiga 
användningen av befintliga och nya reservoarer. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att undanröja alla administrativa hinder som försenar dessa projekt och 
att tillhandahålla rättsligt stöd för innovativa strategier på detta område. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att prioritera den nödvändiga energiomställningen, genomföra 
en omfattande översyn av den relevanta lagstiftningen och vid behov föreslå ändringar, 
med minsta möjliga miljöpåverkan.

51. Europaparlamentet påpekar att för miljöskyddets skull kan förbättringar av befintliga 
anläggningar och projekt med högre kapacitet vara bättre än nya projekt.

52. Europaparlamentet inser att lagringsteknik såsom tryckluft, superkondensatorer och 
svänghjul bidrar till att skapa flexibilitet. Parlamentet erkänner vikten av en europeisk 
svänghjulsteknik för energilagring och frekvensreglering. Parlamentet understryker att 
denna teknik är en lagrings- och regleringsenhet som är relevant för utvecklingen av ett 
strategiskt nät eller smarta nät.

Värmelagring

53. Europaparlamentet anser att värmelagring (t.ex. storskaliga värmepannor) och 
fjärrvärme i tätbefolkade områden är ett mycket effektivt verktyg för energilagring som 
ger den flexibilitet som krävs för att kunna integrera en större andel intermittent 
förnybar energi och spillvärme från industriprocesser och från tjänstesektorn. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja och utveckla 
mycket energieffektiva fjärrvärmenät. Parlamentet uppmanar även kommissionen att ta 
hänsyn till värmeinfrastruktur och värmelagring när den utarbetar tioårsplanerna för 
nätverksutveckling för både det europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el (Entso för el) och det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen för gas (Entso för gas).

54. Europaparlamentet anser att värmelagring i vattenförande lager, särskilt då geotermiska 
värmekällor används, skulle kunna vara ett innovativt verktyg med annan sammanhållen 
bebyggelse än stadsbebyggelse och i industriområden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att stödja forskning om och utveckling av dessa 
lösningar och att genomföra storskaliga pilotanläggningar.

55. Europaparlamentet är medvetet om att flexibel kraftvärme är en framåtblickande 
integrerad energilagringslösning för flexibla elnät och effektiv värmeförsörjning, 
eftersom värmelagringen frikopplar elproduktionen från värmeförbrukningen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta utforska sektorsintegration, smarta 
energisystem och användning av överskottsvärme, till exempel från datacentraler, 
industriområden eller tunnelbanesystem. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
främja innovativa värmelagringskoncept såsom värme-till-ellagring och islagring.
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56. Europaparlamentet ser positivt på att nät för fjärrvärme och fjärrkyla kommer att vara 
berättigade till finansiering enligt den reviderade FSE-förordningen, och begär att de tas 
med som potentiella projekt av gemensamt intresse inom ramen för förordningen om 
transeuropeiska energinät.

57. Europaparlamentet anser att värmelagringstekniker, i linje med teknikneutraliteten, bör 
främjas i syfte att öka deras prestanda, tillförlitlighet och integration i befintliga system 
för efterfrågestyrd energiproduktion. Parlamentet anser att utvecklingen av 
värmelagringsteknik och dess spridning på marknaden kan skapa möjligheter till 
gemensamma projekt och därmed uppmuntra energipartnerskap mellan länder.

58. Europaparlamentet är medvetet om att energieffektiva byggnader har lagringspotential 
i sin lagringseffektiva massa, i sina termiska eller massiva byggnadskomponenter eller 
i sina reservoarer med kallvatten eller varmvatten. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att i sin kommande strategi ”renoveringsvågen” tillhandahålla incitament för renoveringar 
som ökar energieffektiviteten, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att genomföra 
sina långsiktiga renoveringsstrategier och då beakta byggnaders lagringspotential.

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den kommande strategin för 
integration av energisystem beakta den roll som värmelagring och värmeinfrastruktur 
spelar när det gäller att tillhandahålla energisystemet flexibilitet.

60. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga alla hållbara och 
kostnadseffektiva lagringstekniker och flexibilitetsalternativ, även de som rör värme, 
i en integrerad strategi för energisystem när de i sina nationella energi- och klimatplaner 
omformar sina energisystem till ytterst energieffektiva ekonomier som bygger på 
förnybar energi.

Decentraliserad lagring – aktiva konsumenters roll

61. Europaparlamentet anser att hembatterier, värmelagring i hemmet, teknik för elöverföring 
från fordon till elnät (”vehicle-to-grid”), smarta hemenergisystem, efterfrågeflexibilitet 
och sektorsintegration bidrar till att minska förbrukningstoppar, ger flexibilitet och spelar 
en allt viktigare roll när det gäller att säkerställa ett effektivt och integrerat energinät. 
Parlamentet anser att tidig standardisering av ny utrustning, konsumentinformation och 
insyn i konsumentuppgifter samt välfungerande elmarknader som är lättillgängliga för 
konsumenterna kommer att vara avgörande om detta ska uppnås. Parlamentet betonar 
dessutom de aktiva konsumenternas och medborgarenergigemenskapernas roll 
i energiomställningsprocessen och anser att de bör få tillräckligt stöd. 

62. Europaparlamentet noterar att privata användare är ovilliga att låta sina bilbatterier 
användas för lagringstjänster, även om det är tekniskt genomförbart. Parlamentet 
välkomnar därför att direktiv (EU) 2019/944 (elmarknadsdirektivet) ger konsumenterna 
incitament till flexibilitet, och uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt och kraftfullt 
genomföra de relevanta bestämmelserna. Parlamentet betonar att det breda införandet på 
marknaden av teknik för elöverföring från fordon till elnät kommer att kräva ökad 
driftskompatibilitet och därmed enhetliga EU-omfattande bestämmelser eller standarder 
som undanröjer ett antal hinder, däribland administrativa, rättsliga och skattemässiga 
hinder.
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63. Europaparlamentet är medvetet om att aktiva konsumenter bidrar till systemets 
flexibilitet, till exempel genom decentraliserade och småskaliga 
energilagringslösningar, och i slutändan till uppnåendet av klimat- och energimålen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja medborgarnas deltagande i 
energisystemet (till exempel genom skatteincitament för bättre lagringstekniker) och att 
undanröja allt som hindrar konsumenter från att själva producera, konsumera eller lagra 
egenproducerad el eller sälja den på marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att verkligen övervaka ett korrekt genomförande av elmarknadsdirektivet och direktiv 
(EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) i fråga om de artiklar som fastställer ett 
regelverk för egenanvändare och energisamhällen.

64. Europaparlamentet understryker att decentraliserad lagring är en avgörande del av 
efterfrågestyrningen. Parlamentet framhåller den roll som elfordonsbatterier spelar när 
det gäller att tillhandahålla nätflexibilitet genom smart laddning och elöverföring från 
fordon till x. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa en ram som säkerställer att 
den funktionalitet som krävs för att tillhandahålla sådana tjänster möjliggörs av 
elfordonstillverkare, laddningsprogramvara och laddningsstation, och att uppnå 
fullständig driftskompatibilitet inom ramen för ett reviderat direktiv om alternativa 
bränslen.

65. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

I och med den europeiska gröna given har EU åtagit sig att fasa ut fossila bränslen i den 
europeiska ekonomin och bli koldioxidneutralt senast 2050. Detta kräver en snabb 
omställning från fossila bränslen som primär energikälla till förnybara energikällor. En högre 
andel förnybara energikällor kommer att leda till ytterligare decentraliserad energiproduktion. 
I alla scenarier förväntas utfasningen av fossila bränslen främst ske genom elektrifiering av de 
största sektorerna (energi, transport, uppvärmning och kylning), vilket kommer att leda till en 
enorm ökning av efterfrågan på el: enligt kommissionen kommer efterfrågan på el att mer än 
fördubblas fram till 2050. Eftersom det är vårt åtagande att fasa ut fossila bränslen inom 
energisektorn kommer andelen el som produceras från förnybara energikällor att öka. 
Kommissionen förväntar sig att 55 procent av energin ska komma från förnybara energikällor 
år 2030, och mer än 80 procent år 2050. En högre andel förnybara energikällor leder 
oundvikligen till högre volatilitet i elnätet. För att uppfylla åtagandet att bli 
koldioxidneutral senast 2050 krävs därför en enorm ökning av lagringskapaciteten för 
att trygga energiförsörjningen.

Det måste vara vår prioritering att alltid kunna säkerställa en konstant elförsörjning. 
Dessutom måste energin förbli prismässigt överkomlig för EU:s medborgare. Energilagring 
kommer att vara avgörande för att minska de extrema elpriserna genom att utjämna topparna 
och dalarna i tillgång och efterfrågan. Många olika lagringstekniker som täcker alla 
egenskaper när det gäller el, kapacitet och svarstid kommer att behöva föras ut på marknaden 
för att bidra till stabilitet i nätet, spänningsreglering, driftsreserv, s.k. dispatch och re-dispatch 
samt energiomställning i detaljistledet. Inte bara kortvarig lagring kommer att behövas, utan 
även säsongslagring under flera månader. Lagring kan utgöra en tjänst för en systemansvarig 
för distributionssystemet, till exempel för hantering av överbelastning, eller för en 
systemansvarig för överföringssystemet för balansering. 

EU måste agera nu! Syftet med detta betänkande är att analysera de nuvarande 
lagringsmöjligheterna och ge kommissionen och medlemsstaterna rekommendationer för att 
fullt ut undersöka lagringspotentialen i EU. Om lagring endast beaktas separat inom elsektorn 
är flexibiliteten begränsad och mycket kostsam. Genom smart integrering av olika sektorer, 
till exempel kraft till gas eller kraft till värme, blir fler lagringstekniker tillgängliga, såsom 
värmelagring. Det krävs en övergripande strategi för att anpassa olika aspekter såsom 
effektivitet, miljöpåverkan, befogenheter och tillståndsgivning. Det måste göras en noggrann 
och omfattande analys av varje typ av lagringsteknik, särskilt när det gäller miljöpåverkan. 
EU:s höga miljönormer får inte försvagas. Vissa lagringstekniker, till exempel batterier, kan 
medföra ett stort koldioxidavtryck, vilket i hög grad beror på den energimix som används för 
deras tillverkning och råvarornas utvinningsmetod. Därför föreslår föredraganden att 
kommissionen ska inrätta en arbetsgrupp med alla relevanta generaldirektorat för att utarbeta 
en övergripande strategi för energilagring. En livscykelanalys av alla tillgängliga 
lagringsalternativ med fokus på deras koldioxidavtryck bör göras i detta sammanhang.

Rättsliga hinder

När det gäller lagstiftningen måste EU avlägsna alla eventuella hinder som står i vägen för ett 
snabbt utnyttjande av potentialen. Det har redan gjorts stora framsteg inom vissa sektorer för 
att de lagstadgade kraven ska bli mer konsekventa. Exempelvis innehåller 
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elmarknadsdirektivet tydliga regler för den inre marknaden för el. Ett snabbt genomförande av 
sådana bestämmelser är avgörande för ett paradigmskifte för energilagring. Vissa frågor 
återstår dock att lösa, till exempel dubbelbeskattning och dubbla nätavgifter för 
lagringsoperatörer, som är ett stort hinder för att få tillgång till denna nya marknad.

När det gäller den kommande revideringen av energiskattedirektivet välkomnar föredraganden 
kommissionens utvärderingsrapport där man lyfter fram behovet av en revidering, eftersom 
direktivet är föråldrat och gör det möjligt att dubbelbeskatta lagringsföretag. Föredraganden 
anser att tillhandahållandet av lagring till nätet har en samhällsnytta och vill därför se att 
dubbelbeskattningen avskaffas. Det kommer att bli nödvändigt att skilja mellan normal 
förbrukning av energi och lagring eller omvandling för lagring.

Förordningen om transeuropeiska energinät måste omgående revideras innan nästa 
förteckning över projekt av gemensamt intresse antas. Kriterierna för att fastställa dessa 
projekt återspeglar inte unionens åtagande att fasa ut fossila bränslen inom energisektorn. 
Kriterierna behöver därför anpassas till unionens klimat- och hållbarhetsmål. 
Lagringsanläggningar kan vara relevanta för nätplanering, och integreringen av sektorer 
kräver investeringar i nya nät, till exempel rörledningar lämpade för grön vätgas eller 
värmenät. Därför bör sådana projekt vara berättigade att föras upp på förteckningen över 
projekt av gemensamt intresse. De administrativa godkännandeförfarandena i 
medlemsstaterna överstiger också vida de längsta tillåtna perioder för projekt av gemensamt 
intresse som föreskrivs i förordningen om transeuropeiska energinät. Kommissionen bör se 
över genomförandemekanismerna i detta avseende.

När det gäller forskningsfinansiering har det tidigare visat sig att forskningsprojekt som 
finansieras av EU ofta har svårt att få tillgång till marknaden. Föredraganden välkomnar 
inrättandet av Europeiska innovationsrådet. Hon ställer sig dessutom positiv till att det nya 
programmet Horisont Europa kommer att tillhandahålla finansiering av marknadsnära 
verksamhet. 

Statligt stöd kommer att behövas, särskilt för lagringsprojekt som ännu inte har bevisats vara 
färdiga för marknaden. Lagringsprojekt behandlas för närvarande inte tillräckligt i riktlinjerna 
för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020, som snarare är inriktade på projekt 
för förnybar energi. Detta kan vara en anledning till att endast få statliga stödåtgärder för 
lagringsprojekt har anmälts. Föredraganden anser att man måste beakta den roll som lagring 
spelar inom energiomställningen när riktlinjerna för statligt stöd ses över. 

Ett av energiomställningens huvudmål är att kunna erbjuda el till ett överkomligt pris, och det 
är därför rimligt att fokusera på teknik som antingen redan finns på marknaden eller som är 
nära att tas i drift. Därför är betänkandet inriktat på ett urval av tekniker.

Kraft till gas 

Europa måste bli ledande inom sektorn för grön vätgas. Grön vätgas, som produceras från 
vatten med el från förnybara energikällor, kan medföra ett betydande mått av flexibilitet 
i elsystemet. Moderna elektrolysörer finns redan i storlekar med flera megawatt. Grön vätgas 
möjliggör stor geografisk flexibilitet: den kan produceras direkt vid energikällan (t.ex. en 
vindpark) och antingen användas direkt, lagras – i extremt stora kvantiteter (t.ex. i naturliga 
grottor) – eller transporteras långa sträckor utan betydande förluster. Den kan sedan användas 
för olika ändamål, till exempel för att fasa ut fossila bränslen från industriprocesser 
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i energiintensiva industrier genom att ersätta en del av de 15 miljoner ton vätgas som används 
i raffinaderier över hela världen, ersätta naturgas för uppvärmning, användas som bränsle för 
bilar, eller omvandlas tillbaka till el. För närvarande finns det ingen harmoniserad ram som 
fastställer normer eller krav för kraft till gas. Medlemsstaternas normer för inblandning 
varierar mellan 5 procent och 20 procent. 

För att stimulera investeringar i produktion av grön vätgas och därmed skapa en marknad är 
det mycket viktigt med en solid infrastruktur och harmoniserade tekniska standarder. Man bör 
överväga möjligheten att använda befintliga nätledningar innan man bygger ett separat nät för 
att transportera vätgas. I syfte att undvika snedvridning av marknaden behövs tydliga regler 
för att fastställa rollerna för olika marknadsaktörer, liknande de reviderade bestämmelserna 
om utformningen av elmarknaden.

Batterier

Batterier kan i första hand användas på kort sikt för att säkra elkvaliteten i nätet, till exempel 
genom att kontrollera frekvensen, utjämna efterfrågetopparna eller skapa en buffert mot 
variationer tack vare deras relativt snabba svarstider. I en del scenarier förutspås en 
efterfrågan på litiumjonbatterier på upp till 4000 GWh fram till 2040 jämfört med 78 GWh 
i dag. Litiumjonbatterier är den senaste tekniken som används i dag i elfordon eller 
privatbostäder. De består av system på 1–10 KW upp till 1–50 MW. 85 procent av 
battericellerna tillverkas i Asien och Stillahavsområdet. Dessutom måste de fem viktigaste 
råvarorna (litium, nickel, kobolt, mangan och grafit) importeras. Det är därför viktigt att 
främja utveckling och innovation av batterier i EU för att minska beroendet av tredjeländer. 
Därför välkomnar föredraganden den europeiska batterialliansen och den strategiska 
handlingsplanen för batterier, som ska stödjas ytterligare. Den strategiska handlingsplanen för 
batterier med inriktning på råvaror, utvinning, anskaffning, raffinering, produktion av 
battericeller och materialåtervinning måste stärkas ytterligare. Litiumjonbatterier har dragit 
stor nytta av forskningen. Dessutom bör kommissionen anta åtgärder som bidrar till att skapa 
en värdekedja för batterier i Europa.

Om vi ska kunna minska vårt beroende av import av råvaror ytterligare behöver vi omgående 
en förbättrad EU-ram för materialåtervinning av förbrukade batterier, inklusive särskilda 
bestämmelser, till exempel för litiumjonbatterier, vilket för närvarande saknas. Sådana 
bestämmelser skulle kunna bidra till att skapa en marknad för materialåtervinning av 
litiumjonbatterier. I detta avseende välkomnar föredraganden den kommande revideringen av 
batteridirektivet och understryker vikten av att avlägsna hinder för återanvändning och 
materialåtervinning. Ett särskilt materialåtervinningsmål för litiumjonbatterier bör övervägas 
i samband med revideringen.

Pumpkraft

Pumpkraft är en av de äldsta och mest mogna teknikerna för att lagra energi. Med en 
effektivitetsgrad på 75–80 procent står den för 97 procent av EU:s nuvarande 
energilagringsanläggningar. Det är ett väl beprövat och effektivt sätt att lagra energi till 
konkurrenskraftiga kostnader.

Även om vissa medlemsstater redan i stor utsträckning har undersökt sin pumpkraftspotential 
finns det fortfarande en stor potential som kan undersökas vidare i EU, till exempel genom 
eftermodifiering och renovering, vilket är en välavvägd strategi som sammanför miljöskydd 
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och ökad lagringspotential och effektivitet. Enligt en undersökning som gjorts av det 
gemensamma forskningscentrumet1 finns det i vissa scenarier en EU-potential för 28 TWh 
och mer, med inriktning på endast naturliga reservoarer. Aktuella forskningsprojekt visar att 
pumpkraft emellertid inte är begränsad till naturliga reservoarer. Det finns forskningsprojekt 
där man använder tidigare dagbrott som pumpkraftverk.

Värmelagring 

Värmelagring, såsom vid fjärrvärme, används för närvarande i kombination med kraftvärme 
för uppvärmning av tätbefolkade bostadsområden. Värmenätet används för transport och som 
lagringsenhet på samma gång. Eftersom detta är en annan teknik som redan har visat sig vara 
mycket effektiv anser föredraganden att potentialen bör undersökas vidare. I synnerhet 
bostadsområden i närheten av en industriell tätort är idealiska att värma upp genom att 
använda spillvärme från industriprocesser som kan lagras och distribueras för uppvärmning. 
Andra former av värmelagring, under jord eller i isolerade tankar, kan ge säsongsmässig 
energilagring.

Föredraganden rekommenderar därför att fjärrvärmenäten byggs ut, och att föråldrade nät 
uppgraderas och renoveras och blir berättigade till finansiering. Hon ställer sig därför positiv 
till att gränsöverskridande fjärrvärmenät inkluderas i den reviderade FSE-förordningen. 

Konsumenternas roll

Decentraliserad energilagring från konsumenters sida kommer att få en allt större roll. Privata 
hushåll kan lagra den energi som de producerar, till exempel från solcellspaneler, 
i hembatterier för egen senare användning. De kan också bli lagringsenheter i nätet genom att 
erbjuda lagringskapacitet i sina elfordonsbatterier till elnätet (”vehicle-to-grid”). Bilar står 
parkerade 96 procent av tiden, och batterikapaciteten hos parkerade elfordon kan användas för 
att balansera elnätet. Det finns redan innovativ och smart laddning som bör göras vida 
tillgänglig för att sådana flexibilitetstjänster ska bli attraktiva för konsumenter. 

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” (JRC Scientific 
and Policy Reports 2013).



RR\1209221SV.docx 21/24 PE648.259v02-00

SV

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att 
betänkandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller 
person

Prof. Dr. Susanne Muhar, Prof. Dr. Stefan Schmutz, Universität für Bodenkultur (Buko), 
Wien
Johannes Thema, Arjuna Nebel, Wuppertalinstitutet
Transport & Environment
Finsk energiindustri
Världsnaturfonden (WWF)
EUROBAT
VERBUND AG
RWE
Europeiska kommissionen, GD COMP
EASE
AXPO
Illwerke/VKW
Europeiska kommissionen, GD ENER
Europeiska kommissionen, GD GROW
Det österrikiska ministeriet för jordbruk, regionerna och turism
Arbeiterkammer Österreich
Det österrikiska förbundsministeriet för klimatåtgärder, miljö, energi, mobilitet, innovation 
och teknik 

cyberGRID
E-Control
Energienetze Steiermark
Fachverband Gas Wärme
Industrieellenvereinigung
Klima- und Energiefonds
OMV AG
Oesterreichs Energie
Österreichische Energieagentur
Österreichischer Biomasse-Verband
Ressl Holding GmbH
Umwelt Management Austria
Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs
WWF Österreich
Wirtschaftskammer Österreich
Wien Energie
RAG Austria AG



PE648.259v02-00 22/24 RR\1209221SV.docx

SV

Flexens
Eurelectric



RR\1209221SV.docx 23/24 PE648.259v02-00

SV

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande 29.6.2020

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

53
3
15

Slutomröstning: närvarande ledamöter François Alfonsi, Nicola Beer, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, 
Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus 
Buchheit, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, 
Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Martina Dlabajová, Christian Ehler, 
Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González 
Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike 
Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Seán Kelly, 
Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius 
Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, 
Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, 
Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, 
Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí 
Obiols, Sira Rego, Jérôme Rivière, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata 
Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, 
Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter Mohammed Chahim, Jakop G. Dalunde, Eleonora Evi, Martin Hojsík, 
Elena Kountoura, Nils Torvalds



PE648.259v02-00 24/24 RR\1209221SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53 +

EPP Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, 
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius 
Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Riho Terras, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez 
Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, 
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, 
Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Martin Hojsík, Martina Dlabajová, Claudia Gamon, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Nils 
Torvalds

Greens François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, 
Henrike Hahn, Ville Niinistö

GUE Elena Kountoura

NI Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Clara Ponsatí Obiols

3 -

ID Markus Buchheit, Georg Mayer

ECR Robert Roos

15 0

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, 
Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský

GUE Marc Botenga, Marisa Matias, Sira Rego

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


