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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en omfattende europæisk strategi for energilagring
(2019/2189(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194,

– der henviser til Parisaftalen,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2018 med titlen "En ren 
planet for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, 
moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" (COM(2018)0773),

– der henviser til Kommissionens rapport af 9. april 2019 om gennemførelsen af den 
strategiske handlingsplan om batterier: opbygning af en strategisk batteriværdikæde i 
Europa (COM(2019)0176),

– der henviser til Kommissionens rapport af 9. april 2019 om gennemførelsen og 
virkningerne for miljøet og det indre markeds funktion af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (COM(2019)0166),

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 12. december 2019,

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2019 om fremtiden for energisystemerne 
i energiunionen med henblik på at sikre energiomstillingen og opfyldelsen af energi- og 
klimamålene i tiden frem til 2030 og derefter,

– der henviser til brintinitiativet, som blev lanceret af det østrigske formandskab for Rådet 
i Linz den 17. og 18. september 2018,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 
om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 
2012/27/EU1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 
2019 om det indre marked for elektricitet2,

1 EUT L 158 af 14.6.2019, s. 125. 
2 EUT L 158 af 14.6.2019, s. 54.



PE648.259v01-00 4/13 PR\1198854DA.docx

DA

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. 
december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. 
april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om 
ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, 
(EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/20094,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af 
forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og 
(EF) nr. 67/2010 5, som i øjeblikket er under revision,

– der henviser til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af 
EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet 6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 
2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger8,

– der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter9,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt 10,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen11,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om klimaændringer – en europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse med Parisaftalen12,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om etablering af infrastruktur for 
alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!13,

3 EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82.
4 EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.
5 EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.
6 EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.
7 EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1
8 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
9 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
10 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
11 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.
12 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0217.
13 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0438.
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– der henviser til sin beslutning af 6. februar 2018 om hurtigere innovation inden for ren 
energi14,

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om "Mod en ny udformning af 
energimarkedet"15,

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om en EU-strategi for opvarmning 
og køling16,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0000/2020),

A. der henviser til, at Parlamentet, Det Europæiske Råd og Kommissionen har godkendt 
målsætningen om drivhusgasneutralitet i EU inden 2050 i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen;

B. der henviser til, at omstillingen til en klimaneutral økonomi kræver en energiomstilling 
væk fra fossile brændstoffer og over til et system, der er baseret på vedvarende energi;

C. der henviser til, at de fleste vedvarende energikilder, f.eks. vind- og solenergi, er 
intermitterende og variable; der henviser til, at integrationen af variable vedvarende 
energikilder i elektricitetssystemet kræver øget fleksibilitet med hensyn til udbud og 
efterspørgsel;

1. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge deres energilagringspotentiale til bunds;

2. opfordrer Kommissionen til at udvikle en omfattende strategi for energilagring;

3. opfordrer Kommissionen til at oprette en taskforce med deltagelse af alle relevante 
generaldirektorater med henblik på at udvikle denne strategi, herunder en omfattende 
analyse af lagringsteknologiernes CO2-aftryk og livscyklus, idet der som minimum 
tages hensyn til udvindingen og/eller produktionen af råstoffer, fremstillingsprocessen, 
transporten og genanvendelsesprocessen, hvor det er relevant;

4. bemærker, at energiomstillingen til et energisystem, der er baseret på vedvarende 
energi, kræver et veludviklet el-forsyningsnet og avancerede lagringsteknologier, 
backup-produktion og efterspørgselsstyring med henblik på at sikre en konstant 
strømforsyning;

5. understreger, at omstillingen til en klimaneutral økonomi ikke må bringe 
forsyningssikkerheden i fare; understreger, at en pålidelig elforsyning og 
energiomstillingen skal gå hånd i hånd;

6. beklager dybt, at infrastrukturprojekter, som er afgørende for energiomstillingen, ofte 
møder stærk modstand på lokalt plan; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at tilskynde 

14 EUT C 463 af 21.12.2018, s. 10.
15 EUT C 204 af 13.6.2018, s. 23.
16 EUT C 204 af 13.6.2018, s. 35.
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til offentlig støtte på lokalt plan, f.eks. gennem tidlig inddragelse af offentligheden;

Lovgivningsmæssige hindringer

7. gør opmærksom på, at de fleste medlemsstater kræver, at operatører af lagerfaciliteter 
betaler netafgifter eller energiafgifter to gange; er overbevist om, at en afskaffelse af 
denne byrde vil føre til, at der vil blive sat flere energilagringsprojekter i gang; 
opfordrer Kommissionen til at forbyde dobbeltbeskatning i forbindelse med 
energilagringsprojekter i sit kommende forslag til et revideret 
energibeskatningsdirektiv; opfordrer medlemsstaterne til at gå bort fra enhver form for 
dobbeltbeskatning eller -afgifter i forbindelse med energilagringsprojekter;

8. opfordrer indtrængende til en revision af TEN-E-forordningen17 inden vedtagelsen af 
den næste liste over projekter af fælles interesse; opfordrer til, at kriterierne for, at få 
status af projekter af fælles interesse tilpasses EU's mål for klima og bæredygtighed;

9. noterer sig med bekymring, at godkendelsesprocedurer på nationalt plan tager betydeligt 
længere tid end de maksimale perioder, der er fastsat for projekter af fælles interesse i 
TEN-E-forordningen; opfordrer Kommissionen til at løse dette problem i sin kommende 
revision gennem en effektiv håndhævelsesmekanisme;

10. beklager manglen på markedsudbredelse af forskningsprojekter under Horisont 2020 og 
glæder sig over den planlagte større fokus på markedsnære aktiviteter under Horisont 
Europa, navnlig gennem oprettelsen af Det Europæiske Innovationsråd; opfordrer til 
øget anvendelse af prækommercielle udbud;

11. bemærker, at der kun er en indirekte henvisning til energilagringsprojekter i 
retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020; bemærker 
endvidere, at der tidligere er blevet anmeldt overraskende få statsstøtteforanstaltninger 
til lagringsprojekter;

12. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til den vigtige rolle, som lagring spiller i 
energiomstillingen, i forbindelse med revisionen af retningslinjerne for statsstøtte; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nye retningslinjer tager hensyn til 
effektiviteten og bidraget til netstabiliteten af forskellige lagringsteknologier, således at 
der undgås ineffektiv finansiering;

El til gas

13. anerkender det store potentiale, som grøn brint har for energilagring og som råmateriale 
til energiintensive industrier;

14. bemærker, at der er forskellige standarder i medlemsstaterne med hensyn til blanding af 
brint med naturgas; opfordrer derfor Kommissionen til at udarbejde 
minimumsstandarder for blanding af brint for både gasnettet og de endelige 
anvendelsesformål;

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den 
transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning 
(EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39).
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15. opfordrer Kommissionen til at foretage en omfattende analyse af omkostningerne ved at 
ombygge gasinfrastruktur til anvendelse af grøn brint;

Batterier

16. er overbevist om, at batterier vil spille en afgørende rolle med hensyn til at sikre en 
stabil elforsyning;

17. er bekymret over, at EU har en meget lav produktionskapacitet for batterier; glæder sig 
derfor over den europæiske batterialliance og den strategiske handlingsplan for 
batterier; opfordrer til, at der løbende ydes støtte til dem, og til, at gennemførelsen af 
den strategiske handlingsplan for batterier styrkes; glæder sig i denne forbindelse over 
Kommissionens meddelelse om, at den vil fremsætte lovgivningsforslag om batterier til 
støtte for den strategiske handlingsplan og den cirkulære økonomi; opfordrer i denne 
forbindelse til livscyklusanalyse af batterier;

18. er bekymret over EU's store afhængighed af import af råstoffer til batteriproduktion; er 
overbevist om, at forbedrede genanvendelsesordninger for batterier kan levere en 
betydelig andel af de råstoffer, der kræves til batteriproduktion i EU;

19. anerkender potentialet for, at brugte batterier fra elektriske køretøjer kan genbruges til 
energilagring i private hjem eller i større batterienheder; er bekymret over, at 
klassificeringen af brugte batterier som affald i batteridirektivet, uafhængigt af 
genanvendelse, kan udgøre en hindring for en sådan genanvendelse;

20. opfordrer Kommissionen til at overveje et genanvendelsesmål for lithium-ion-batterier i 
forbindelse med revisionen af batteridirektivet;

Pumpelagring

21. bemærker, at pumpelagring spiller en afgørende rolle i energilagring; er bekymret over, 
at EU ikke udnytter det fulde potentiale af denne kulstofneutrale og højeffektive måde 
at lagre energi på;

22. er af den opfattelse, at medlemsstaterne bør søge efter yderligere metoder til at forbedre 
pumpelagringskapaciteten; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne alle administrative 
hindringer, der forsinker disse projekter, og til at yde reguleringsmæssig støtte til 
innovative tilgange på dette område; opfordrer Kommissionen til at prioritere den 
nødvendige energiomstilling, foretage en omfattende gennemgang af den relevante 
lovgivning og foreslå ændringer, hvor det er nødvendigt;

23. påpeger, at det for at styrke miljøbeskyttelsen bør prioriteres at opdatere eksisterende 
faciliteter og projekter med højere kapacitet;

Termisk energilagring

24. anser fjernvarme for at være et meget effektivt værktøj til energilagring og 
boligopvarmning i tætbefolkede områder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at støtte og udvikle fjernvarmenetværk;
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25. glæder sig over, at fjernvarme- og fjernkølingsnetværk vil være berettiget til støtte i 
henhold til den reviderede CEF-forordning, og opfordrer til, at de medtages som 
potentielle projekter af fælles interesse i henhold til TEN-E-forordningen;

Forbrugernes rolle

26. er af den opfattelse, at hjemmebatterier, varmelagring i hjemmet, vehicle-to-grid-
teknologi og prisfleksibelt elforbrug bidrager til at mindske spidsbelastninger, giver 
fleksibilitet og spiller en stadig vigtigere rolle med hensyn til at sikre, at energinettet er 
effektivt og integreret;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Med den europæiske grønne pagt har EU forpligtet sig til at dekarbonisere den europæiske 
økonomi og blive kulstofneutral inden 2050. Dette kræver en hurtig omstilling væk fra fossile 
brændstoffer som primær energikilde og over til vedvarende energikilder. En større andel af 
vedvarende energikilder vil føre til en mere decentraliseret energiproduktion. Det forventes i 
alle scenarier, at en dekarbonisering hovedsagelig vil blive opnået gennem elektrificering af 
de største sektorer (energi, transport, opvarmning og køling), hvilket vil føre til en kraftig 
stigning i efterspørgslen efter elektricitet: ifølge Kommissionen vil efterspørgslen efter 
elektricitet i 2050 være mere end fordoblet (+ 55 %). Da vi har givet tilsagn om at 
dekarbonisere energisektoren, vil andelen af elektricitet produceret af vedvarende energikilder 
stige. Kommissionen forventer en andel af vedvarende energi på 55 % inden 2030 og over 
80 % i 2050. En højere andel af vedvarende energikilder fører uundgåeligt til en større 
volatilitet i elnettet. Der er således som følge af tilsagnet om at blive kulstofneutral inden 
2050 behov for en kraftig forøgelse af lagringskapaciteten for at garantere 
energiforsyningssikkerheden.

Det må være vores prioritet at sikre en konstant elforsyning til enhver tid. Desuden skal energi 
forblive økonomisk overkommelig for EU's borgere. Energilagring vil være af afgørende 
betydning i bestræbelserne på at reducere ekstreme elpriser ved at udligne spidsbelastninger 
og lavpunkter i efterspørgsel og udbud. En bred vifte af lagringsteknologier, der dækker alle 
egenskaber med hensyn til effekt, kapacitet og responstid, skal bringes på markedet for at 
sikre nettets stabilitet, spændingsregulering, som driftsreserve, til afsendelse og 
videreforsendelse samt til omstillingen i detailleddet. Der vil ikke blot være behov for lagring 
på kort sigt, men også sæsonbestemt lagring i månedsvis. Lagring kan være en service for en 
distributionssystemoperatør (DSO), f.eks. til håndtering af flaskehalse, eller for 
transmissionssystemoperatøren (TSO) til afbalancering. 

EU er nødt til at handle nu. Formålet med denne betænkning er at analysere de nuværende 
lagringsmuligheder og komme med henstillinger til Kommissionen og medlemsstaterne om at 
undersøge potentialet for lagring i EU fuldt ud. Hvis man kun ser på lagring inden for 
elsektoren isoleret set, er fleksibiliteten begrænset og meget dyr. Gennem intelligent 
integration af forskellige sektorer, f.eks. el til gas eller el til varme, bliver der stadig flere 
tilgængelige lagringsteknologier, f.eks. termisk lagring. Der er behov for en omfattende 
tilgang for at tilpasse forskellige aspekter såsom effektivitet, miljøpåvirkninger, kompetencer 
og tilladelser. Der skal foretages en omhyggelig og omfattende analyse af hver type 
lagringsteknologi, navnlig når det drejer sig om miljøpåvirkninger. De høje miljøstandarder i 
EU må ikke svækkes. Nogle lagringsteknologier, f.eks. batterier, har et stort CO2-aftryk, som 
i høj grad afhænger af det energimiks, der anvendes til fremstilling af dem og metoden til 
ekstraktion af råmaterialer. Derfor foreslår ordføreren, at Kommissionen opretter en taskforce 
på tværs af alle relevante generaldirektorater til at udvikle en omfattende strategi for 
energilagring. I denne forbindelse bør der foretages en analyse af livscyklussen for alle 
tilgængelige lagringsmuligheder med fokus på deres CO2-aftryk.

Lovgivningsmæssige hindringer

For reguleringssidens vedkommende skal EU fjerne alle mulige hindringer, der forhindrer en 
hurtig udnyttelse af potentialet. Der er allerede gjort betydelige fremskridt inden for visse 
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sektorer for så vidt angår at gøre de lovgivningsmæssige krav mere konsekvente. For 
eksempel er der i direktivet om elektricitetsmarkedet fastsat klare regler for det indre marked 
for elektricitet. En hurtig gennemførelse af sådanne bestemmelser er afgørende for et 
paradigmeskift for energilagring. Der er dog stadig visse problemer, der skal løses, f.eks. 
dobbeltbeskatning og dobbelte netafgifter for lagringsoperatører, som er en væsentlig 
hindring for at få adgang til dette nye marked.

Med tanke på den kommende revision af energibeskatningsdirektivet glæder ordføreren sig 
over Kommissionens evalueringsrapport, som anerkender behovet for en revision, eftersom 
direktivet er forældet og giver mulighed for dobbeltbeskatning af lagringsleverandører. 
Ordføreren mener, at det at give lagringskapacitet til nettet har en samfundsmæssig fordel, 
hvorfor hun opfordrer til afskaffelse af dobbeltbeskatningen. Det vil være nødvendigt at 
skelne mellem almindeligt energiforbrug og lagring eller konvertering med henblik på 
lagring. 

Det er akut nødvendigt med en revision af TEN-E-forordningen inden vedtagelsen af den 
næste liste over projekter af fælles interesse; Kriterierne for at fastlægge disse projekter 
afspejler ikke Unionens forpligtelse til at dekarbonisere energisektoren. Kriterierne skal derfor 
tilpasses EU's mål for klima og bæredygtighed; Lagringsfaciliteter kan være relevante for 
planlægning af net, og sektorintegration kræver investeringer i nye net som f.eks. 
rørledninger, der er egnede til at transportere grøn brint, eller varmenet. Sådanne projekter bør 
derfor kunne optages på listen over projekter af fælles interesse. Administrative 
godkendelsesprocedurer i medlemsstaterne overstiger også langt de maksimale perioder for 
projekter af fælles interesse, der er fastsat i TEN-E-forordningen. Kommissionen bør revidere 
håndhævelsesmekanismerne i denne henseende.

Med hensyn til finansiering af forskning har tidligere erfaringer vist, at forskningsprojekter, 
der finansieres af EU, ofte har svært ved at få adgang til markedet. Ordføreren glæder sig over 
oprettelsen af Det Europæiske Innovationsråd. Hun glæder sig endvidere over, at det nye 
Horisont Europa-program vil give mulighed for finansiering af markedsnære aktiviteter. 

Det er nødvendigt at yde statsstøtte, især i forbindelse med lagringsprojekter, som endnu ikke 
har vist sig at være markedsklar. Der tages i øjeblikket ikke i tilstrækkelig grad højde for 
lagringsprojekter i retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 
("retningslinjerne"), som i højere grad fokuserer på projekter vedrørende vedvarende energi. 
Dette kan være en af grundene til, at der på nuværende tidspunkt kun er anmeldt få 
statsstøtteforanstaltninger for lagringsprojekter. Ordføreren anser det for nødvendigt at tage 
hensyn til den vigtige rolle, som lagring spiller i energiomstillingen, i forbindelse med 
revisionen af retningslinjerne; 

Da et af hovedformålene med energiomstillingen er elektricitet til overkommelige priser, er 
det rimeligt at fokusere på teknologier, der enten allerede er på markedet eller er tæt på at 
være operationelle. Derfor fokuserer betænkningen på et udvalg af teknologier.

El til gas 

Europa er nødt til at blive førende i sektoren for grøn brint. Grøn brint, der produceres af vand 
med elektricitet fra vedvarende energikilder, kan give elektricitetssystemet en betydelig 
fleksibilitet. Der findes allerede moderne elektrolyseapparater i multimegawattstørrelser. 
Grøn brint giver mulighed for stor geografisk fleksibilitet: Brinten kan produceres direkte ved 



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

DA

elkilden (f.eks. vindmølleparken) og enten anvendes direkte, lagres – i ekstremt store 
mængder (f.eks. i naturlige hulrum) – eller transporteres over lange afstande uden betydelige 
tab. Den kan derefter anvendes til forskellige formål, f.eks. til at dekarbonisere industrielle 
processer i energiintensive industrier ved at erstatte en del af de 15 mio. t brint, der anvendes i 
hele verden i raffinaderier, til at erstatte naturgas til opvarmning, som brændstof til biler, eller 
den kan omdannes til elektricitet. På nuværende tidspunkt findes der ingen harmoniserede 
rammer, der definerer standarder eller krav for el til gas. Blandingsstandarderne varierer 
mellem 5 % og 20 % blandt medlemsstaterne. 

For at stimulere investeringerne i produktionen af grøn brint og dermed skabe et marked er 
det afgørende at have en solid infrastruktur og harmoniserede tekniske standarder. 
Muligheden for at gøre brug af eksisterende netrørledninger bør overvejes, før der planlægges 
et særskilt net til transport af brint. For at undgå markedsforvridning er der behov for klare 
regler til at fastlægge de forskellige markedsaktørers rolle i lighed med de reviderede 
bestemmelser om udformningen af elektricitetsmarkedet.

Batterier

Batterier kan primært anvendes til kortvarig brug for at sikre strømkvaliteten i nettet, f.eks. 
frekvensregulering, afbalancering af spidsbelastninger eller som stødpude mod udsving takket 
være deres relativt hurtige responstider. I nogle scenarier opereres der med en efterspørgsel 
efter lithium-ion-batterier på op til 4000 GWh inden 2040 til sammenligning med 78 GWh i 
dag. Lithium-ion-batterier er for indeværende det mest avancerede, der anvendes i elektriske 
køretøjer eller private hjem. De spænder fra 1-10 KW-systemer op til 1-50 MW-systemer. 
85 % af battericellerne fremstilles i Asien-Stillehavsregionen. Desuden skal de fem vigtigste 
råmaterialer (lithium, nikkel, kobolt, mangan og grafit) importeres. Det er derfor afgørende at 
fremme udvikling af batterier og innovation i EU for at mindske afhængigheden af 
tredjelande. Derfor glæder ordføreren sig over den europæiske batterialliance (EBA) og den 
strategiske handlingsplan for batterier, som skal støttes yderligere. Den strategiske 
handlingsplan for batterier, der fokuserer på råmaterialer, udvinding, anskaffelse, raffinering, 
celleproduktion og genanvendelse, skal styrkes yderligere. Lithium-ion-batterier har haft stor 
gavn af forskning. Desuden bør Kommissionen vedtage foranstaltninger, der bidrager til at 
opbygge en værdikæde for batterier i Europa.

For yderligere at mindske afhængigheden af import af råmaterialer har vi akut behov for en 
forbedret EU-ramme for genanvendelse af brugte batterier, herunder specifikke bestemmelser, 
f.eks. for lithium-ion-batterier, hvilket vi i øjeblikket mangler. Sådanne bestemmelser kan 
bidrage til at skabe et marked for genanvendelse af lithium-ion-batterier. I den forbindelse 
glæder ordføreren sig over den kommende revision af batteridirektivet og understreger 
betydningen af at fjerne hindringer for genbrug og genanvendelse. Der bør overvejes et 
specifikt mål for genanvendelse af lithium-ion-batterier i forbindelse med revisionen.

Pumpelagring

Pumpelagring er en af de ældste og mest udviklede måder at lagre energi på. Med en 
effektivitetsgrad på 75-80 % tegner den sig for 97 % af EU's nuværende 
energilagringsfaciliteter. Det er en velafprøvet og effektiv metode til lagring af energi med 
konkurrencedygtige omkostninger. 

Selv om nogle medlemsstater allerede i vid udstrækning har undersøgt deres potentiale for 
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hydrostatisk energilagring, er der stadig et stort potentiale, der skal udforskes yderligere i EU, 
f.eks. gennem ombygning og renovering, som er en afbalanceret tilgang, der forener 
miljøbeskyttelse med en forøgelse af lagringspotentialet og dets effektivitet. Ifølge en 
undersøgelse foretaget af Det Fælles Forskningscenter1 er der i visse scenarier et EU-
potentiale for 28 TWh og mere, hvis man alene fokuserer på naturlige reservoirer. Som 
igangværende forskningsprojekter viser, er pumpelagring ikke begrænset til naturlige 
reservoirer. Der er forskningsprojekter, der opererer med anvendelse af tidligere åbne miner 
til pumpelagring.

Termisk lagring 

Termisk lagring, f.eks. fjernvarme, anvendes i øjeblikket i kombination med kraftvarme 
(kraftvarmeproduktion) til at opvarme tætbefolkede beboelsesområder. Varmenettet anvendes 
til transport og som lagerenhed på samme tid. Da dette er en anden teknologi, der allerede har 
vist sig at være meget effektiv, mener ordføreren, at potentialet bør undersøges nærmere. 
Navnlig er boligområder i nærheden af et industriområde ideelle til at anvende spildvarme fra 
industriprocesser, der kan lagres og distribueres til opvarmning. Andre former for termisk 
lagring, underjordisk eller i isolerede beholdere, kan bruges til sæsonbestemt energilagring.

Ordføreren anbefaler derfor yderligere at udvikle fjernvarmenet, opgradere og modernisere 
forældede varmenet og gøre dem støtteberettigede. Hun glæder sig derfor over, at 
fjernvarmenet på tværs af grænserne er blevet medtaget under den reviderede CEF-
forordning. 

Forbrugernes rolle

Betydningen af forbrugernes decentrale energilagring vil øges. Private husholdninger kan 
lagre den energi, de producerer, f.eks. fra solcellepaneler, i hjemmebatterier til eget brug 
senere hen. De kan også blive til lagerenheder i energinettet ved at tilbyde deres elbilbatteriers 
lagerkapacitet til nettet ("vehicle-to-grid"). Biler holder parkeret 96 % af tiden, og parkerede 
elbilers batterikapacitet kan anvendes til afbalancering af nettet. Der findes allerede innovativ 
intelligent opladning, som bør gøres bredt tilgængelig for at gøre det attraktivt at tilbyde 
forbrugerne sådanne fleksibilitetstjenester.

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's 
videnskabelige og politiske rapporter 2013).
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