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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az energiatárolással kapcsolatos átfogó európai megközelítésről
(2019/2189(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 194. 
cikkére,

– tekintettel a Párizsi Megállapodásra,

– tekintettel a Bizottságnak az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i 
közleményére (COM(2019)0640),

– tekintettel a Bizottság „Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai 
jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról” című, 2018. 
november 28-i közleményére (COM(2018)0773),

– tekintettel „Az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési terv végrehajtása: Stratégiai 
akkumulátor-értéklánc kialakítása Európában” című, 2019. április 9-i bizottsági 
jelentésre (COM(2019)0176),

– tekintettel az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtásáról, valamint a környezetre és a belső piac működésére gyakorolt hatásáról 
szóló, 2019. április 9-i bizottsági jelentésre (COM(2019)0166),

– tekintettel az Európai Tanács 2019. december 12-i következtetéseire,

– tekintettel a Tanács 2019. június 25-i „Az energetikai átalakulást, továbbá a 2030-ra és 
az azt követő időszakra kitűzött energetikai és éghajlat-politikai célok megvalósítását 
biztosítani hivatott energiarendszerek jövője az energiaunióban” című következtetéseire,

– tekintettel a Tanács osztrák elnöksége által 2018. szeptember 17–18-án Linzben indított 
hidrogén-kezdeményezésre,

– tekintettel a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a megújuló forrásokból származó energia használatának előmozdításáról 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és 
az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 

1 HL L 158., 2019.6.14., 125. o. 
2 HL L 158., 2019.6.14., 54. o.
3 HL L 328., 2018.12.21., 82. o.
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714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 
347/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletre4,

– tekintettel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre5, amelynek felülvizsgálata jelenleg zajlik,

– tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének 
átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre6,

– tekintettel az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és-
akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre7,

– tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre8,

– tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvre9,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására10,

– tekintettel az éghajlati és környezeti vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i 
állásfoglalására11,

– tekintettel „Az európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, 
versenyképes és klímasemleges gazdaságról a Párizsi Megállapodással összhangban” 
című, 2019. március 14-i állásfoglalására12,

– tekintettel „Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai 
Unióban: Ideje cselekedni!” című, 2018. október 25-i állásfoglalására13,

– tekintettel a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról szóló, 2018. 
február 6-i állásfoglalására14,

– tekintettel az „Útban az energiapiac újratervezése felé” című, 2016. szeptember 13-i 
állásfoglalására15,

– tekintettel az Európai Unió hőtechnikai stratégiájáról szóló, 2016. szeptember 13-i 
állásfoglalására16,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

4 HL L 115., 2013.4.25., 39. o.
5 HL L 348., 2013.12.20., 129. o.
6 HL L 283., 2003.10.31., 51. o.
7 HL L 266., 2006.9.26., 1. o.
8 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
9 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
10 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
11 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0078.
12 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0217.
13 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0438.
14 HL C 463., 2018.12.21., 10. o.
15 HL C 204., 2018.6.13., 23. o.
16 HL C 204., 2018.6.13., 35. o.
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– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a Parlament, az Európai Tanács és a Bizottság a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel összhangban támogatta azt a célkitűzést, hogy az EU-ban 2050-re nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást érjenek el;

B. mivel a klímasemleges gazdaságra való átállás szükségessé teszi a fosszilis 
tüzelőanyagokról a megújuló energiaforrásokon alapuló rendszerre való energetikai 
átállást;

C. mivel a legtöbb megújuló villamosenergia-forrás, például a szél- és napenergia 
időszakos és ingadozó jellegű; mivel az ingadozó megújuló energiaforrások 
villamosenergia-rendszerbe történő integrálása nagyobb rugalmasságot igényel a 
kereslet és a kínálat tekintetében; 

1. felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben mérjék fel energiatárolási potenciáljukat;

2. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó stratégiát az energiatárolásra 
vonatkozóan; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy az összes érintett főigazgatóság bevonásával hozzon létre 
munkacsoportot e stratégia kidolgozására, beleértve a tárolási technológiák 
szénlábnyomának és életciklusának átfogó elemzését, figyelembe véve legalább a 
nyersanyagok kitermelését és/vagy előállítását, a gyártási folyamatot, a szállítást és 
adott esetben az újrafeldolgozási folyamatot; 

4. megjegyzi, hogy a megújuló energiaforrásokon alapuló rendszerre való energetikai 
átálláshoz fejlett villamosenergia-hálózatra és fejlett tárolási technológiákra, tartalék 
energiatermelésre és keresletszabályozásra van szükség az állandó energiaellátás 
biztosítása érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy a klímasemleges gazdaságra való átállásnak nem szabad 
veszélyeztetnie az ellátás biztonságát; hangsúlyozza, hogy a megbízható áramellátásnak 
és az energetikai átállásnak egyszerre kell teljesülnie;

6. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az energetikai átállás szempontjából döntő 
fontosságú infrastrukturális projektek gyakran erős ellenállással szembesülnek helyi 
szinten; bátorítja a tagállamokat, hogy aktívan ösztönözzék a nyilvánosság támogatását 
helyi szinten, például a nyilvánosság korai bevonása révén;

Szabályozási akadályok

7. rámutat, hogy a legtöbb tagállam előírja a tárolási létesítmények üzemeltetői számára, 
hogy kétszer fizessenek hálózati díjat vagy energiaadót; úgy véli, hogy e teher 
megszüntetése több energiatárolási projekt elindításához vezetne; felhívja a Bizottságot, 
hogy tiltsa meg az energiatárolási projektekhez kapcsolódó kettős adóztatást az 
energiaadó-irányelv felülvizsgálatára irányuló, küszöbön álló javaslatában; felhívja a 
tagállamokat, hogy töröljenek el az energiatárolási projektekkel kapcsolatos mindenfajta 
kettős adóztatást és terhet;

8. sürgősen kéri a TEN-E rendelet17 felülvizsgálatát a közös érdekű projektek következő 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari 
infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, 
valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115., 2013.4.25., 39. 
o.).



PE648.259v01-00 6/14 PR\1198854HU.docx

HU

listájának elfogadása előtt; kéri, hogy a közös érdekű projektek státuszának megadására 
vonatkozó kritériumokat hangolják össze az EU éghajlatváltozási és fenntarthatósági 
céljaival;

9. aggodalommal jegyzi meg, hogy a nemzeti szintű jóváhagyási eljárások jelentősen 
hosszabb időt vesznek igénybe, mint a közös érdekű projektek esetében a TEN-E 
rendeletben előírt maximális időtartam; felhívja a Bizottságot, hogy a soron következő 
felülvizsgálata során egy hatékony végrehajtási mechanizmus révén oldja meg ezt a 
problémát;

10. sajnálatosnak tartja, hogy a Horizont 2020 keretében nem valósul meg a kutatási 
projektek piaci bevezetése, és üdvözli, hogy az Európai horizont keretében a tervek 
szerint nagyobb hangsúlyt kapnak a piacközeli tevékenységek, különösen az Európai 
Innovációs Tanács létrehozása révén; szorgalmazza a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző közbeszerzés kiterjedtebb alkalmazását;

11. megjegyzi, hogy a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és 
energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás csak közvetett módon hivatkozik 
az energiatárolási projektekre; megjegyzi továbbá, hogy a múltban meglepően kevés 
állami támogatási intézkedést jelentettek be tárolási projektekre vonatkozóan;

12. felhívja a Bizottságot, hogy az állami támogatásokról szóló iránymutatás felülvizsgálata 
során vegye figyelembe, hogy a tárolás fontos szerepet játszik az energetikai átállásban; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az új iránymutatások vegyék figyelembe 
a különböző tárolási technológiák hatékonyságát és a hálózati stabilitáshoz való 
hozzájárulását, hogy elkerülhető legyen a nem hatékony finanszírozás; 

Villamos energia gázzá alakítása

13. elismeri, hogy a zöld hidrogénben nagy lehetőségek rejlenek az energiatárolás 
szempontjából és az energiaigényes iparágak energiaforrásaként is;

14. megjegyzi, hogy a hidrogén földgázzal való keverése tekintetében a tagállamok eltérő 
szabványokat alkalmaznak; felhívja ezért a Bizottságot, hogy dolgozzon ki minimális 
keverési szabványokat a hidrogénre vonatkozóan mind a gázhálózat, mind a 
végfelhasználás tekintetében; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen átfogó elemzést a gázinfrastruktúra utólagos, a 
zöld hidrogén használata érdekében történő átalakításának költségeiről;

Akkumulátorok 

16. úgy véli, hogy az akkumulátorok döntő szerepet fognak játszani a stabil 
villamosenergia-ellátás biztosításában;

17. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU akkumulátorgyártási kapacitása nagyon 
alacsony; üdvözli ezért az Európai Akkumulátorszövetséget és az akkumulátorokra 
vonatkozó stratégiai cselekvési tervet; felszólít ezek folyamatos támogatására, valamint 
az akkumulátorokra vonatkozó stratégiai cselekvési terv végrehajtásának 
megerősítésére; e tekintetben üdvözli a Bizottság azon bejelentését, hogy a stratégiai 
cselekvési terv és a körforgásos gazdaság támogatása érdekében az akkumulátorokra 
vonatkozó jogszabályt fog előterjeszteni; ezzel összefüggésben kéri az akkumulátorok 
életciklus-elemzését;

18. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU erősen függ az akkumulátorgyártáshoz 
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szükséges nyersanyagok importjától; úgy véli, hogy az akkumulátorok újrafeldolgozási 
rendszereinek megerősítése biztosíthatja az akkumulátorgyártáshoz szükséges 
nyersanyagok jelentős részét az EU-ban;

19. elismeri annak lehetőségét, hogy a használt elektromos járművek akkumulátorait újra 
felhasználják energiatárolásra magánlakásokban vagy nagyobb 
akkumulátoregységekben; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy akadályozhatja a használt 
akkumulátorok újrafelhasználását az, hogy az akkumulátorokról szóló irányelv az 
újrafelhasználástól függetlenül hulladékként sorolja be a használt akkumulátorokat;

20. felhívja a Bizottságot, hogy az akkumulátorokról szóló irányelv felülvizsgálatakor 
vegye fontolóra a lítiumion-akkumulátorokra vonatkozó újrafeldolgozási célérték 
megállapítását;

Szivattyús energiatárolás 

21. megjegyzi, hogy a szivattyús energiatárolás döntő szerepet játszik az energiatárolásban; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU nem aknázza ki teljes mértékben az energia ily 
módon történő, szén-dioxid-semleges és rendkívül hatékony tárolásában rejlő 
lehetőségeket; 

22. úgy véli, hogy a tagállamoknak további módokat kell keresniük a szivattyús 
tárolókapacitás növelésére; felhívja a tagállamokat, hogy szüntessenek meg minden 
olyan adminisztratív akadályt, amely késlelteti ezeket a projekteket, és nyújtsanak 
szabályozási támogatást az innovatív megközelítések számára ezen a területen; felhívja 
a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként a szükséges energetikai átállást, végezze el a 
vonatkozó jogszabályok átfogó felülvizsgálatát, és szükség esetén javasoljon 
módosításokat;

23. felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetvédelem megerősítése érdekében 
prioritásként kell kezelni a meglévő létesítmények modernizálását és a kapacitás 
növelését célzó projekteket;

Hőenergia-tárolás

24. úgy véli, hogy a távfűtés az energiatárolás és a lakossági fűtés rendkívül hatékony 
eszköze a sűrűn lakott területeken; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
támogassák a távfűtési hálózatok fejlesztését;

25. üdvözli, hogy a távfűtési és távhűtési hálózatok az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközről szóló felülvizsgált rendelet alapján jogosultak lesznek finanszírozásra, és 
kéri, hogy a TEN-E rendelet keretében vegyék fel ezeket a potenciális közös érdekű 
projektek közé;

A fogyasztók szerepe

26. úgy véli, hogy a háztartási akkumulátorok, a háztartási hőtárolás, a jármű–hálózat 
technológia és a keresletoldali válaszintézkedések hozzájárulnak a fogyasztási 
csúcsértékek csökkentéséhez, rugalmasságot biztosítanak, és egyre fontosabb szerepet 
játszanak az energiahálózat hatékonyságának és integráltságának biztosításában;

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az európai zöld megállapodással az EU kötelezettséget vállalt az európai gazdaság 2050-ig 
történő dekarbonizációjára és szén-dioxid-semlegessé tételére. Ehhez fel kell gyorsítani a 
fosszilis tüzelőanyagokról mint elsődleges energiaforrásról a megújuló energiaforrásokra való 
átállást. A megújuló energiaforrások nagyobb részaránya további decentralizált 
energiatermelést fog eredményezni. Valamennyi forgatókönyv esetében várható, hogy a szén-
dioxid-mentesítést elsősorban a legnagyobb ágazatok (energia, közlekedés, fűtés és hűtés) 
villamosítása révén érik el, ami a villamosenergia-kereslet jelentős növekedéséhez fog vezetni: 
a Bizottság szerint a villamosenergia-kereslet 2050-re több mint kétszeresére fog nőni (+ 55%). 
Az energiaágazat szén-dioxid-mentesítésére vonatkozó kötelezettségvállalásunknak 
megfelelően a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részaránya növekedni 
fog. A Bizottság várakozásai szerint a megújuló energiaforrások részaránya 2030-ra 55%, 
2050-re pedig több mint 80% lesz. A megújuló energiaforrások arányának növekedése 
elkerülhetetlenül nagyobb volatilitáshoz vezet a villamosenergia-hálózatban. Ezért a 2050-es 
szén-dioxid-semlegességi kötelezettségvállalás miatt az energiaellátás biztonságának 
garantálásához a tárolókapacitás jelentős növelésére van szükség.

Prioritásként kell kezelnünk a folyamatos villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítását. 
Ezenkívül az energiának megfizethetőnek kell maradnia az uniós polgárok számára. Az 
energiatárolás döntő fontosságú lesz a szélsőséges villamosenergia-árak csökkentésében 
azáltal, hogy kiegyenlíti a csúcsidőszakokat és a kereslet és a kínálat alacsony szintjeit. A 
villamos energia, a kapacitás és a válaszidő valamennyi jellemzőjét lefedő tárolási technológiák 
széles skáláját kell forgalomba hozni a hálózat stabilitása, a feszültségszabályozás mint 
működési tartalék, a teherelosztás és a teher-újraelosztás, valamint a kiskereskedelmi 
energiaváltás érdekében. Nemcsak a rövid távú tárolásra lesz szükség, hanem több hónapig 
tartó szezonális tárolásra is. A tárolás lehet az elosztórendszer-üzemeltetőnek nyújtott 
szolgáltatás, például a szűk keresztmetszetek kezelése tekintetében, vagy a kiegyenlítés 
érdekében az átvitelirendszer-üzemeltetőnek nyújtott szolgáltatás is. 

Az EU-nak most kell cselekednie. E jelentés célja, hogy elemezze a jelenlegi tárolási 
lehetőségeket, és ajánlásokat fogalmazzon meg a Bizottság és a tagállamok számára az uniós 
tárolási potenciál teljes körű feltárása érdekében. Ha a tárolást csak a villamosenergia-ágazaton 
belül, elszigetelten vizsgáljuk, a rugalmasság korlátozott és nagyon költséges. A különböző 
ágazatok – például a villamos energiát gázzá vagy hővé alakító ágazatok – intelligens 
integrációja révén több tárolási technológia is elérhetővé válik, köztük például a hőenergia-
tárolás is. Átfogó megközelítésre van szükség a különböző szempontok – például a 
hatékonyság, a környezeti hatások, a kompetenciák és az engedélyezés – összehangolásához. 
A tárolási technológiák minden egyes típusának gondos és kiterjedt elemzését el kell végezni, 
különösen a környezeti hatások tekintetében. Az EU-ban nem szabad gyengíteni a magas szintű 
környezetvédelmi normákat. Egyes tárolási technológiák, például az akkumulátorok jelentős 
szénlábnyommal járhatnak, ami jelentős mértékben függ a nyersanyaggyártáshoz és -
kitermeléshez használt energiaszerkezettől. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a Bizottság 
hozzon létre munkacsoportot valamennyi érintett főigazgatóság bevonásával az 
energiatárolásra vonatkozó átfogó stratégia kidolgozása érdekében. Ezzel összefüggésben el 
kell végezni az összes rendelkezésre álló tárolási alternatíva életciklusának elemzését, különös 
tekintettel azok szénlábnyomára.
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Szabályozási akadályok

Ami a szabályozási oldalt illeti, az EU-nak fel kell számolnia minden olyan lehetséges akadályt, 
amely akadályozza a lehetőségek gyors kiaknázását. Néhány ágazatban már jelentős előrelépés 
történt a szabályozási követelmények következetesebbé tétele terén. A villamosenergia-piacról 
szóló irányelv például egyértelmű szabályokat határoz meg a villamos energia belső piacára 
vonatkozóan. E rendelkezések gyors végrehajtása elengedhetetlen az energiatárolás 
paradigmaváltásához. Néhány kérdéssel azonban még foglalkozni kell, például a kettős 
adóztatással és a tárolásirendszer-üzemeltetők által fizetendő kettős hálózati díjakkal, amelyek 
jelentősen akadályozzák az új piachoz való hozzáférést.

Tekintettel az energiaadó-irányelv közelgő felülvizsgálatára, az előadó üdvözli a Bizottság 
értékelő jelentését, amely elismeri a felülvizsgálat szükségességét, mivel az irányelv elavult, és 
lehetővé teszi a tárolási szolgáltatók kettős adóztatását. Az előadó úgy véli, hogy a hálózaton 
belüli tárolási szolgáltatás biztosítása társadalmi előnyökkel jár, ezért kéri a kettős adóztatás 
megszüntetését. Különbséget kell tenni a szokásos energiafogyasztás, illetve a tárolás és a 
tárolási célú átalakítás között. 

Sürgősen felül kell vizsgálni a TEN-E rendeletet, még a közös érdekű projektek következő 
listájának elfogadása előtt. Az e projektek meghatározására vonatkozó kritériumok nem 
tükrözik az Unió elkötelezettségét az energiaágazat dekarbonizációja iránt. A kritériumokat 
ezért össze kell hangolni az EU éghajlatváltozási és fenntarthatósági céljaival. A 
tárolólétesítmények fontosak lehetnek a hálózattervezés szempontjából, és az ágazati 
integrációhoz új hálózatokba, például zöld hidrogén szállítására alkalmas csővezetékekbe vagy 
hőhálózatokba történő beruházásokra van szükség. Ezért az ilyen projekteket fel kell venni a 
közös érdekű projektek listájára. Emellett a tagállamokban a közigazgatási engedélyezési 
eljárások jelentősen túllépik a közös érdekű projektek TEN-E rendeletben meghatározott 
maximális időtartamát. A Bizottságnak e tekintetben felül kell vizsgálnia a végrehajtási 
mechanizmusokat.

Ami a kutatásfinanszírozást illeti, a múlt megmutatta, hogy az EU által finanszírozott kutatási 
projektek gyakran nehezen jutnak a piacra. Az előadó üdvözli az Európai Innovációs Tanács 
létrehozását. Üdvözli továbbá, hogy az új Európai horizont program finanszírozást fog  
biztosítani piacközeli tevékenységekhez. 

Állami támogatásra lesz szükség, különösen azon tárolási projektek esetében, amelyekről még 
nem nyert bizonyítást, hogy piacképesek. A tárolási projektekkel jelenleg nem foglalkozik 
megfelelően a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi és energetikai állami 
támogatásokról szóló iránymutatás, amely inkább a megújuló energiával kapcsolatos 
projektekre összpontosít. Ez lehet az egyik oka annak, hogy jelenleg csak kevés, tárolási 
projektekre vonatkozó állami támogatási intézkedést jelentettek be. Az előadó szerint az állami 
támogatásokról szóló iránymutatás felülvizsgálata során figyelembe kell venni, hogy a tárolás 
fontos szerepet játszik az energetikai átállásban. 
 
Mivel az energetikai átállás egyik fő célja a villamos energia megfizethetősége, célszerű azokra 
a technológiákra összpontosítani, amelyek vagy már a piacon vannak, vagy már csaknem 
működőképesek. Ez az oka annak, hogy a jelentés néhány kiválasztott technológiára 
összpontosít.
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Villamos energia gázzá alakítása 

Európának vezető szerepet kell játszania a zöldhidrogén-ágazatban. A vízből, megújuló 
energiaforrásokból származó villamos energiával előállított zöld hidrogén jelentős 
rugalmasságot biztosíthat a villamosenergia-rendszer számára. Több megawattos méretben is 
léteznek már korszerű elektrolizálók. A zöld hidrogén nagy földrajzi rugalmasságot tesz 
lehetővé: közvetlenül a villamosenergia-forrásnál (pl. szélerőműparknál) állítható elő, és vagy 
közvetlenül felhasználható, rendkívül nagy mennyiségben (pl. természetes föld alatti 
üregekben) tárolható, vagy jelentős veszteségek nélkül nagy távolságokra szállítható. Ezt 
követően különböző célokra használható fel, például az energiaigényes iparágak ipari 
folyamatainak szén-dioxid-mentesítésére a finomítókban világszerte felhasznált 15 millió tonna 
hidrogén egy részének helyettesítésével; a földgáz helyettesítésére fűtés céljából; 
személygépkocsik üzemanyagaként; vagy vissza lehet alakítani villamos energiává. Jelenleg 
nincs olyan harmonizált keret, amely a villamos energia gázzá alakítására vonatkozó 
szabványokat vagy követelményeket határozna meg. A tagállamok keverési szabványai 5% és 
20% között mozognak. 

A zöld hidrogén előállítására irányuló beruházások ösztönzése és ezáltal a piac megteremtése 
érdekében alapvető a szilárd infrastruktúra és a harmonizált műszaki szabványok megléte. A 
hidrogén szállítására szolgáló külön hálózat kiépítésének megfontolása előtt meg kell fontolni 
a meglévő hálózati vezetékek használatának lehetőségét. A piac torzulásának elkerülése 
érdekében egyértelmű szabályokra van szükség a különböző piaci szereplők szerepének 
meghatározásához, hasonlóan a villamosenergia-piac szerkezetére vonatkozó felülvizsgált 
rendelkezésekhez.

Akkumulátorok

Az akkumulátorok elsősorban rövid távú célokat szolgálhatnak a hálózat villamosenergia-
minőségének biztosítása érdekében, mint amilyen például a frekvenciaszabályozás, a keresleti 
csúcsok kiegyenlítése vagy a viszonylag gyors válaszidejüknek köszönhetően az ingadozások 
tompítása. Egyes forgatókönyvek szerint a lítiumion-akkumulátorok iránti kereslet 2040-ig 
akár 4000 GWh is lehet, szemben a jelenlegi 78 GWh-val. A lítiumion-akkumulátorok az 
elektromos járművekben vagy a magánlakásokban jelenleg használt legkorszerűbb 
akkumulátorok. Ezek az 1–10 kW teljesítményű rendszerektől az 1–50 MW teljesítményű 
rendszerekig terjednek. Az akkumulátorcellák 85%-át az ázsiai-csendes-óceáni térségben 
állítják elő. Az Európában előállított akkumulátorokhoz a szükséges öt alapvető nyersanyagot 
(lítium, nikkel, kobalt, mangán és grafit) importálni kell. Ezért alapvető fontosságú az 
akkumulátorfejlesztés és az innováció előmozdítása az EU-ban a harmadik országoktól való 
függőség csökkentése érdekében. Az előadó ezért üdvözli az Európai Akkumulátorszövetséget 
(EBA) és az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési tervet, amelyeket továbbra is 
támogatni kell. Tovább kell erősíteni az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési tervet, 
amely a nyersanyagokra, a kitermelésre, a beszerzésre, a finomításra, a cellagyártásra és az 
újrafeldolgozásra összpontosít. A lítiumion-akkumulátorok jelentős fejlődésen mentek át a 
kutatásnak köszönhetően. Emellett a Bizottságnak olyan intézkedéseket kell elfogadnia, 
amelyek elősegítik az akkumulátorok értékláncának kiépítését Európában.

A nyersanyagok behozatalától való függőség további csökkentése érdekében sürgősen 
szükségünk van a használt akkumulátorok újrafeldolgozására vonatkozó uniós keret javítására, 
beleértve a jelenleg hiányzó konkrét rendelkezéseket is, például a lítiumion-akkumulátorokra 
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vonatkozóan. Ezek a rendelkezések elősegíthetik, hogy kialakuljon a lítiumion-akkumulátorok 
újrafeldolgozásának piaca. E tekintetben az előadó üdvözli az akkumulátorokról szóló irányelv 
közelgő felülvizsgálatát, és hangsúlyozza az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás útjában álló 
akadályok felszámolásának fontosságát. A felülvizsgálat keretében meg kell fontolni a 
lítiumion-akkumulátorokra vonatkozó újrafeldolgozási célérték meghatározását.

Szivattyús energiatárolás

A szivattyús energiatárolás az egyik legrégebbi és legkiforrottabb energiatárolási módszer. 
Hatékonyság 75–80%-os, és jelenleg az EU energiatároló létesítményeinek 97%-át teszi ki. Ez 
jól bevált és hatékony módja annak, hogy versenyképes áron tároljuk az energiát. 

Bár néhány tagállam már nagymértékben kiaknázza szivattyús energiatárolási potenciálját, az 
EU-n belül még mindig jelentős további lehetőségek kínálkoznak, például utólagos átalakítások 
és felújítások révén, ami egy olyan kiegyensúlyozott megközelítés, amely összekapcsolja a 
környezetvédelmet, valamint a tárolási potenciál és a hatékonyság növelését. A Közös 
Kutatóközpont egyik tanulmánya1 szerint bizonyos forgatókönyvek szerint az EU-ban 28 TWh 
vagy annál nagyobb potenciál rejlik, kizárólag a természetes víztározókra összpontosítva. 
Amint azt a jelenlegi kutatási projektek is mutatják, a szivattyús energiatárolás nem 
korlátozódik a természetes víztározókra. Vannak olyan kutatási projektek, amelyek egykori 
külszíni bányák szivattyús tárolásra történő felhasználására irányulnak.

Hőenergia-tárolás 

A hőtárolást, például a távfűtésben, jelenleg a kapcsolt hő- és villamosenergia-termeléssel 
(CHP) kombinálva használják a sűrűn lakott lakóterületek fűtésére; a fűtési hálózatot 
szállításhoz és egyidejűleg tárolóegységként is használják. Mivel ez egy másik technológia, 
amelyről már bebizonyosodott, hogy nagyon hatékony, az előadó úgy véli, hogy a lehetőségeket 
tovább kell vizsgálni. Különösen az ipari konurbációk közelében található lakóterületek 
ideálisak az ipari folyamatokból származó hulladékhő felhasználására, amely tárolható és 
elosztható fűtés céljára. A föld alatti vagy elkülönített tartályokban történő hőtárolás egyéb 
formái szezonális energiatárolást biztosíthatnak.

Az előadó ezért javasolja a távfűtési hálózatok továbbfejlesztését, az elavult távhőhálózatok 
korszerűsítését és felújítását, valamint azok támogathatóvá tételét. Ezért üdvözli, hogy a 
határokon átnyúló távfűtési hálózatokat felvették az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről 
szóló felülvizsgált rendeletbe. 

A fogyasztók szerepe

A fogyasztók általi decentralizált energiatárolás szerepe növekedni fog. A magánháztartások 
saját használatra, otthoni akkumulátorokban tárolhatják az általuk – például fotovoltaikus 
panelekből – előállított energiát. A hálózatban tárolóegységekké is válhatnak azáltal, hogy az 
e-járműveik akkumulátorainak tárolókapacitását felkínálják a hálózat számára („járműből 

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” (Az európai 
vízszivattyús energiatárolási potenciál értékelése – a vízszivattyús energiatárolási potenciál térinformatikai 
adatokon alapuló értékelése) (A Közös Kutatóközpont tudományos és szakpolitikai jelentései, 2013)
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hálózatba”). Az autók az idő 96%-ában parkolnak, és a parkoló e-járművek 
akkumulátorkapacitása felhasználható a hálózat kiegyensúlyozására. Már léteznek innovatív, 
intelligens töltők, amelyeket széles körben elérhetővé kell tenni annak érdekében, hogy az ilyen 
rugalmassági szolgáltatásokat vonzóvá tegyék a fogyasztók számára. 
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