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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een alomvattende Europese benadering van energieopslag
(2019/2189(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name 
artikel 194,

– gezien de Overeenkomst van Parijs,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2018, getiteld “Een schone 
planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie” (COM(2018)0773),

– gezien het verslag van de Commissie van 9 april 2019 over de tenuitvoerlegging van het 
strategisch actieplan voor batterijen: de ontwikkeling van een strategische waardeketen 
voor batterijen in Europa (COM(2019)0176),

– gezien het verslag van de Commissie van 9 april 2019 betreffende de uitvoering en de 
effecten op het milieu en de werking van de interne markt van Richtlijn 2006/66/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en 
accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG (COM(2019)0166),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2019,

– gezien de conclusies van de Raad van 25 juni 2019 over de toekomst van 
energiesystemen in de energie-unie om de energietransitie en de energie- en 
klimaatdoelen voor 2030 en daarna te verwezenlijken,

– gezien het waterstofinitiatief dat het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad op 17 en 
18 september 2018 in Linz heeft gelanceerd,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
wijziging van Richtlijn 2012/27/EU1,

– gezien Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 
2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit2,

– gezien Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen3,

– gezien Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en 

1 PB L 158 van 14.6.2019, blz. 125. 
2 PB L 158 van 14.6.2019, blz. 54.
3 PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82.
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tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/20094,

– gezien Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/20105, die momenteel wordt herzien,

– gezien Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van 
de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit6,

– gezien Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 
2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot 
intrekking van Richtlijn 91/157/EEG7,

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid8,

– gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna9,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal10,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu11,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over klimaatverandering – een Europese 
strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs12,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de uitrol van infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!13,

– gezien zijn resolutie van 6 februari 2018 inzake versnelling van de innovatie op het 
gebied van schone energie14,

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 getiteld “Naar een nieuwe opzet van de 
energiemarkt”15,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 september 2016 over een EU-strategie 
betreffende verwarming en koeling16,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

4 PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39.
5 PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129.
6 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.
7 PB L 266 van 26.9.2006, blz. 1.
8 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
9 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
10 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
11 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
12 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0217.
13 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0438.
14 PB C 463 van 21.12.2018, blz. 10.
15 PB C 204 van 13.6.2018, blz. 23.
16 PB C 204 van 13.6.2018, blz. 35.
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– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het Parlement, de Europese Raad en de Commissie de doelstelling 
hebben onderschreven om de uitstoot van broeikasgassen in de EU uiterlijk in 2050 tot 
nul terug te brengen, overeenkomstig de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs;

B. overwegende dat voor de transitie naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele brandstoffen naar een systeem op basis van 
hernieuwbare energie;

C. overwegende dat de meeste hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon, 
intermitterend en variabel zijn; overwegende dat de integratie van variabele 
hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitssysteem een grotere flexibiliteit met 
betrekking tot vraag en aanbod vereist; 

1. vraagt de lidstaten hun potentieel voor energieopslag ten volle te benutten;

2. verzoekt de Commissie een alomvattende strategie voor energieopslag te ontwikkelen; 

3. verzoekt de Commissie een taskforce met alle relevante directoraten-generaal op te 
richten om deze strategie te ontwikkelen, met inbegrip van een uitgebreide analyse van 
de koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het recyclingproces, indien van toepassing; 

4. merkt op dat voor de energietransitie naar een systeem op basis van hernieuwbare 
energie een goed ontwikkeld elektriciteitsnet en geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

5. onderstreept dat de transitie naar een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie hand in hand moeten gaan;

6. betreurt ten zeerste dat infrastructuurprojecten die cruciaal zijn voor de energietransitie 
vaak op sterke weerstand stuiten op lokaal niveau; moedigt de lidstaten aan om het 
draagvlak op lokaal niveau actief in de hand te werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

Regelgevingsbelemmeringen

7. wijst erop dat de meeste lidstaten de exploitanten van opslagfaciliteiten verplichten om 
twee keer nettarieven of energiebelastingen te betalen; is ervan overtuigd dat de 
afschaffing van deze lasten ertoe zou leiden dat er meer energieopslagprojecten worden 
opgezet; verzoekt de Commissie in haar komende voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; vraagt de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting of heffingen met betrekking tot energieopslagprojecten af te schaffen;

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 dringend wordt herzien voordat de volgende lijst 

17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende 
richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG 
en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PB L 115 
van 25.4.2013, blz. 39).
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van projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt goedgekeurd; vraagt dat de 
criteria voor de toekenning van PGB-status worden afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU;

9. stelt met bezorgdheid vast dat de goedkeuringsprocedures op nationaal niveau 
aanzienlijk langer duren dan de maximumtermijnen voor PGB’s waarin de TEN-E-
verordening voorziet; verzoekt de Commissie dit probleem bij de komende herziening 
te verhelpen door middel van een doeltreffend handhavingsmechanisme;

10. betreurt het gebrek aan marktintroductie van onderzoeksprojecten in het kader van 
Horizon 2020 en is verheugd over de geplande grotere focus op marktnabije activiteiten 
in het kader van Horizon Europa, met name door de oprichting van de Europese 
Innovatieraad; vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt van precommerciële inkoop;

11. stelt vast dat in de richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming 
en energie 2014-2020 slechts indirect wordt verwezen naar energieopslagprojecten; 
merkt voorts op dat er in het verleden verbazend weinig staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld;

12. verzoekt de Commissie bij de herziening van de richtsnoeren inzake staatssteun 
rekening te houden met de belangrijke rol van opslag bij de energietransitie; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat in de nieuwe richtsnoeren rekening wordt gehouden 
met de efficiëntie en de bijdrage aan de netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte financiering wordt voorkomen; 

Omzetting van elektriciteit in gas

13. erkent het grote potentieel van groene waterstof voor energieopslag en als grondstof 
voor energie-intensieve industrietakken;

14. merkt op dat er in de lidstaten uiteenlopende normen bestaan voor het mengen van 
waterstof met aardgas; verzoekt de Commissie daarom minimumnormen voor het 
mengen van waterstof te ontwikkelen, zowel voor het gasnet als voor eindgebruik; 

15. verzoekt de Commissie een uitgebreide analyse te verrichten van de kosten van het 
aanpassen van de gasinfrastructuur voor het gebruik van groene waterstof;

Batterijen 

16. is ervan overtuigd dat batterijen een cruciale rol zullen spelen bij het waarborgen van 
een stabiele elektriciteitsvoorziening;

17. is bezorgd over het feit dat de EU zeer weinig capaciteit voor de productie van 
batterijen heeft; is daarom verheugd over de Europese Alliantie voor batterijen en het 
strategisch actieplan voor batterijen; vraagt dat deze blijvend worden gesteund en dat de 
uitvoering van het strategisch actieplan voor batterijen wordt opgevoerd; is in dit 
verband verheugd over de aankondiging van de Commissie dat zij wetgeving inzake 
batterijen zal voorstellen ter ondersteuning van het strategisch actieplan en de circulaire 
economie; vraagt in dit verband om een levenscyclusanalyse van batterijen;

18. is bezorgd over de grote afhankelijkheid van de EU van de invoer van grondstoffen 
voor de productie van batterijen; is ervan overtuigd dat betere recyclingsystemen voor 
batterijen in een aanzienlijk deel van de benodigde grondstoffen voor de productie van 
batterijen kunnen voorzien binnen de EU;
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19. erkent dat gebruikte batterijen van elektrische voertuigen potentieel kunnen worden 
hergebruikt voor energieopslag in particuliere woningen of in grotere batterijeenheden; 
vreest dat de indeling van gebruikte batterijen als afval in de batterijenrichtlijn, los van 
hergebruik, een belemmering kan vormen voor dergelijk hergebruik;

20. verzoekt de Commissie bij de herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-ionbatterijen in overweging te nemen;

Pompaccumulatie 

21. merkt op dat pompaccumulatie een cruciale rol speelt bij energieopslag; is bezorgd over 
het feit dat de EU het potentieel van deze koolstofneutrale en zeer efficiënte manier om 
energie op te slaan, niet ten volle benut; 

22. is van mening dat de lidstaten moeten zoeken naar verdere manieren om de 
pompaccumulatiecapaciteit te vergroten; verzoekt de lidstaten eventuele administratieve 
belemmeringen die deze projecten vertragen, weg te nemen en innovatieve 
benaderingen op dit gebied met regelgeving te ondersteunen; verzoekt de Commissie 
prioriteit te geven aan de noodzakelijke energietransitie, de desbetreffende wetgeving 
grondig te herzien en waar nodig wijzigingen voor te stellen;

23. wijst erop dat er om het milieu beter te beschermen, prioriteit moet worden gegeven aan 
actualiseringen van bestaande faciliteiten en projecten met een grotere capaciteit;

Warmteopslag

24. beschouwt stadsverwarming als een zeer efficiënt instrument voor energieopslag en 
woningverwarming in dichtbevolkte gebieden; vraagt de Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te ondersteunen en te ontwikkelen;

25. is ingenomen met het feit dat stadsverwarmings- en koelingsnetwerken in aanmerking 
komen voor financiering in het kader van de herziene CEF-verordening en vraagt dat ze 
worden opgenomen als potentiële PGB’s in het kader van de TEN-E-verordening;

De rol van de consument

26. is van mening dat thuisbatterijen, huishoudelijke warmteopslag, technologie om 
voertuigen in het net te integreren en vraagrespons helpen om pieken in het verbruik te 
beperken, flexibiliteit bieden en een steeds belangrijkere rol spelen bij het waarborgen 
van een efficiënt en geïntegreerd energienet;

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Met de Europese Green Deal heeft de EU zich ertoe verbonden de Europese economie te 
decarboniseren en uiterlijk in 2050 koolstofneutraal te worden. Dit vereist een versnelde 
transitie van fossiele brandstoffen als primaire energiebron naar hernieuwbare energiebronnen. 
Een groter aandeel hernieuwbare energiebronnen zal leiden tot een nog meer gedecentraliseerde 
energieopwekking. In alle scenario’s wordt verwacht dat decarbonisatie vooral zal worden 
bewerkstelligd door het elektrificeren van de grootste sectoren (energie, vervoer, verwarming 
en koeling), wat zal leiden tot een enorme toename van de vraag naar elektriciteit: volgens de 
Commissie zal de vraag naar elektriciteit tegen 2050 meer dan verdubbelen (+55 %). Aangezien 
we ons ertoe hebben verbonden de energiesector te decarboniseren, zal het aandeel elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen toenemen. De Commissie verwacht dat het aandeel 
hernieuwbare energie in 2030 55 % zal bedragen en in 2050 meer dan 80 %. Een hoger aandeel 
hernieuwbare energiebronnen leidt onvermijdelijk tot een grotere volatiliteit van het 
elektriciteitsnet. Als gevolg van de verbintenis om uiterlijk in 2050 koolstofneutraal te 
worden, is er dus een enorme toename van de opslagcapaciteit nodig om de continuïteit 
van de energievoorziening te garanderen.

Het moet onze prioriteit zijn om te allen tijde een constante elektriciteitsvoorziening te 
waarborgen. Bovendien moet energie betaalbaar blijven voor de EU-burgers. Energieopslag zal 
van cruciaal belang zijn om extreme elektriciteitsprijzen te helpen verlagen door de pieken en 
dalen in vraag en aanbod op te vangen. Ten behoeve van de stabiliteit van het net, 
spanningsregeling, als operationele reserve, voor dispatching of redispatching en voor de 
energieshift in de detailhandel zal een hele reeks opslagtechnologieën op de markt moeten 
worden gebracht die alle kenmerken qua vermogen, capaciteit en reactietijd bestrijkt. Er zal niet 
alleen behoefte zijn aan kortetermijnopslag, maar ook aan seizoensgebonden opslag gedurende 
verscheidene maanden. Opslag kan een dienst zijn ten behoeve van een 
distributiesysteembeheerder (DSB), bijvoorbeeld voor congestiebeheer, of ten behoeve van de 
transmissiesysteembeheerder (TSB), voor balancering. 

De EU moet nú actie ondernemen. Dit verslag heeft tot doel de huidige opslagmogelijkheden 
te analyseren en aanbevelingen te doen aan de Commissie en de lidstaten om het 
opslagpotentieel in de EU ten volle te benutten. Als opslag alleen binnen de elektriciteitssector 
afzonderlijk wordt bekeken, zijn de mogelijkheden voor flexibiliteit beperkt en zeer duur. Door 
de slimme integratie van verschillende sectoren, bijvoorbeeld power-to-gas (omzetting van 
elektriciteit in gas) of power-to-heat (omzetting van elektriciteit in warmte), komen er meer 
opslagtechnologieën beschikbaar, zoals warmteopslag. Er is een alomvattende aanpak nodig 
om verschillende aspecten zoals efficiëntie, milieueffecten, bevoegdheden en 
vergunningverlening op elkaar af te stemmen. Van elk type opslagtechnologie moet een 
zorgvuldige en uitgebreide analyse worden verricht, in het bijzonder als het om de 
milieueffecten gaat. De hoge milieunormen in de EU mogen niet worden afgezwakt. Sommige 
opslagtechnologieën, zoals batterijen, kunnen een grote koolstofvoetafdruk hebben. Dit hangt 
sterk af van de energiemix die voor de productie van de batterijen is gebruikt en de wijze waarop 
de grondstoffen zijn gewonnen. Daarom stelt de rapporteur voor dat de Commissie een 
taskforce met alle betrokken directoraten-generaal opricht om een alomvattende strategie voor 
energieopslag te ontwikkelen. In deze context moet een levenscyclusanalyse van alle 
beschikbare opslagalternatieven worden uitgevoerd, met de nadruk op hun koolstofvoetafdruk.
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Regelgevingsbelemmeringen

Wat de regelgeving betreft, moet de EU alle mogelijke belemmeringen voor een snelle 
benutting van het potentieel uit de weg ruimen. In sommige sectoren is al aanzienlijke 
vooruitgang geboekt om de regelgevingsvereisten samenhangender te maken. Zo bevat de 
elektriciteitsmarktrichtlijn bijvoorbeeld duidelijke regels voor de interne markt voor 
elektriciteit. Een snelle tenuitvoerlegging van deze bepalingen is cruciaal voor een 
paradigmaverschuiving op het gebied van energieopslag. Sommige kwesties moeten echter nog 
worden verholpen, zoals dubbele belastingheffing en dubbele netwerktarieven voor 
opslagbeheerders, die een grote belemmering vormen voor de toegang tot deze nieuwe markt.

Met het oog op de komende herziening van de energiebelastingrichtlijn is de rapporteur 
ingenomen met het evaluatieverslag van de Commissie, waarin de noodzaak van een herziening 
wordt erkend, aangezien de richtlijn verouderd is en dubbele belastingheffing op 
opslagaanbieders mogelijk maakt. De rapporteur is van mening dat het aanbieden van opslag 
aan het net een maatschappelijk nut heeft en vraagt daarom dat de dubbele belasting wordt 
afgeschaft. Er zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen gewoon energieverbruik 
enerzijds en opslag of omzetting met het oog op opslag anderzijds. 

De TEN-E-verordening moet dringend worden herzien voordat de volgende lijst van projecten 
van gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt goedgekeurd. De criteria om te bepalen wat een 
PGB is, stroken niet met de verbintenis van de Unie om de energiesector te decarboniseren. De 
criteria moeten dus worden afgestemd op de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de 
Unie. Opslagfaciliteiten kunnen van belang zijn voor de netwerkplanning, en sectorale 
integratie vereist investeringen in nieuwe netwerken, zoals pijpleidingen die geschikt zijn om 
groene waterstof te vervoeren of warmtenetwerken. Daarom moeten dergelijke projecten in 
aanmerking komen om in de lijsten van PGB’s te worden opgenomen. Ook zijn de 
administratieve goedkeuringsprocedures in de lidstaten veel langer dan de maximumtermijnen 
voor PGB’s waarin de TEN-E-verordening voorziet. In dit verband moet de Commissie de 
handhavingsmechanismen herzien.

Wat de financiering van onderzoek betreft, is in het verleden gebleken dat door de EU 
gefinancierde onderzoeksprojecten vaak moeilijk toegang tot de markt krijgen. De rapporteur 
is ingenomen met de oprichting van de Europese Innovatieraad. Voorts is zij verheugd dat in 
het kader van het nieuwe Horizon Europe-programma financiering zal worden uitgetrokken 
voor marktnabije activiteiten. 

Staatssteun zal vooral nodig zijn voor opslagprojecten waarvan nog niet is bewezen dat ze 
marktrijp zijn. Opslagprojecten komen momenteel onvoldoende aan bod in de richtsnoeren 
inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (EEAG), die 
eerder focussen op hernieuwbare-energieprojecten. Dit zou een van de redenen kunnen zijn 
waarom er op dit moment slechts weinig staatssteun voor opslagprojecten is aangemeld. De 
rapporteur vindt dat bij de herziening van de EEAG rekening moet worden gehouden met de 
rol die opslag speelt bij de energietransitie. 
 
Aangezien betaalbare elektriciteit een belangrijke doelstelling van de energietransitie is, is het 
verstandig te focussen op technologieën die al op de markt zijn of bijna operationeel zijn. 
Daarom wordt in het verslag op een selectie van technologieën gefocust.
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Power-to-gas (omzetting van elektriciteit in gas) 

Europa moet een leider worden op het gebied van groene waterstof. Groene waterstof, 
geproduceerd uit water met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, kan het 
elektriciteitssysteem veel flexibeler maken. Er bestaan al moderne elektrolytische cellen van 
meerdere megawatts. Groene waterstof maakt een grote geografische flexibiliteit mogelijk: het 
kan direct bij de elektriciteitsbron (bv. Een windmolenpark) worden geproduceerd en hetzij 
direct worden gebruikt, hetzij worden opgeslagen – in extreem grote hoeveelheden (bv. in 
natuurlijke grotten) – of over grote afstanden worden getransporteerd zonder noemenswaardige 
verliezen. Het kan dan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bv. om industriële 
processen in energie-intensieve industrieën te decarboniseren door een deel van de 15 Mt 
waterstof die wereldwijd in raffinaderijen wordt gebruikt, te vervangen, om aardgas voor 
verwarming te vervangen, als brandstof voor auto’s of om opnieuw te worden omgezet in 
elektriciteit. Momenteel is er geen geharmoniseerd kader met normen of vereisten voor power-
to-gas. De mengnormen variëren van 5 % tot 20 % naar gelang van de lidstaat. 

Om investeringen in de productie van groene waterstof te stimuleren en zo een markt te creëren, 
zijn solide infrastructuur en geharmoniseerde technische normen essentieel. Alvorens de aanleg 
van een afzonderlijk netwerk voor het vervoer van waterstof te overwegen, moet de 
mogelijkheid worden overwogen om gebruik te maken van bestaande pijpleidingen. Om 
marktverstoring te voorkomen, zijn duidelijke regels nodig om de rol van de verschillende 
marktdeelnemers te bepalen, naar analogie met de herziene bepalingen voor de opzet van de 
elektriciteitsmarkt.

Batterijen

Door hun relatief snelle reactietijd kunnen batterijen vooral dienen voor kortetermijngebruik 
om de stroomkwaliteit op het net veilig te stellen, bv. voor frequentieregeling, balancering van 
vraagpieken of het bufferen van schommelingen. Sommige scenario’s voorspellen een vraag 
naar lithium-ionbatterijen tot wel 4 000 GWh in 2040, ten opzichte van 78 GWh nu. Lithium-
ionbatterijen zijn momenteel de meest geavanceerde batterijen die in elektrische voertuigen of 
privéwoningen worden gebruikt. Ze variëren van 1-10 KW-systemen tot 1-50 MW-systemen. 
85 % van de batterijcellen worden in de regio Azië-Stille Oceaan geproduceerd. Bovendien 
moeten de vijf essentiële grondstoffen (lithium, nikkel, kobalt, mangaan en grafiet) worden 
ingevoerd. Het is dan ook essentieel om ontwikkeling en innovatie op het gebied van batterijen 
in de EU te bevorderen en zo minder afhankelijk te worden van derde landen. Daarom 
verwelkomt de rapporteur de European Battery Alliance (EBA) en het strategisch actieplan 
voor batterijen, die verder moeten worden ondersteund. Het strategisch actieplan voor 
batterijen, dat focust op grondstoffen, winning, bevoorrading, raffinage, productie van cellen 
en recycling, moet verder worden versterkt. Lithium-ionbatterijen hebben veel van onderzoek 
geprofiteerd. Bovendien moet de Commissie maatregelen nemen die een waardeketen voor 
batterijen in Europa helpen bouwen.

Om nog minder afhankelijk te worden van de invoer van grondstoffen, hebben we dringend 
behoefte aan een verbeterd EU-kader voor de recycling van gebruikte batterijen, met specifieke 
bepalingen, bv. voor lithium-ionbatterijen, die momenteel ontbreken. Dergelijke bepalingen 
zouden een markt voor de recycling van lithium-ionbatterijen kunnen helpen creëren. In dit 
verband verwelkomt de rapporteur de komende herziening van de batterijenrichtlijn en 
onderstreept zij hoe belangrijk het is om belemmeringen voor hergebruik en recycling uit de 
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weg te ruimen. Bij de herziening moet een specifieke recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen worden overwogen.

Pompaccumulatie

Pompaccumulatie is een van de oudste en meest uitgerijpte manieren om energie op te slaan. 
Pompopslag heeft een efficiëntiepercentage van 75 à 80 % en vertegenwoordigt 97 % van de 
huidige energieopslagfaciliteiten in de EU. Het is een beproefde en efficiënte manier om energie 
op te slaan tegen concurrerende kosten. 

Hoewel sommige lidstaten hun potentieel op het gebied van pompaccumulatie reeds in grote 
mate hebben onderzocht, is er in de EU nog een groot potentieel dat verder moet worden 
onderzocht, bv. door aanpassing en renovatie. Dit is een evenwichtige aanpak die 
milieubescherming combineert met een groter opslagpotentieel en meer efficiëntie. Volgens 
een studie van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek1 is er in de EU in bepaalde 
scenario’s een potentieel van 28 TWh en meer; daarbij is alleen gefocust op natuurlijke 
reservoirs. Zoals uit de huidige onderzoeksprojecten blijkt, is pompaccumulatie niet beperkt tot 
natuurlijke reservoirs. Er zijn onderzoeksprojecten om voormalige open mijnen te gebruiken 
voor pompaccumulatie.

Warmteopslag 

Warmteopslag, zoals bij stadsverwarming, wordt momenteel in combinatie met wkk (warmte-
krachtkoppeling) gebruikt om dichtbevolkte woongebieden te verwarmen; het warmtenet wordt 
tegelijkertijd gebruikt voor transport en als opslagruimte. Aangezien ook deze technologie 
reeds zeer efficiënt is gebleken, is de rapporteur van mening dat het potentieel verder moet 
worden onderzocht. Vooral woonwijken in de buurt van een industriegebied zijn ideaal om 
afvalwarmte van industriële processen te gebruiken, die kan worden opgeslagen en 
gedistribueerd voor verwarming. Met andere vormen van warmteopslag, ondergronds of in 
geïsoleerde tanks, kan in seizoensgebonden energieopslag worden voorzien.

De rapporteur beveelt daarom aan om stadsverwarmingsnetten verder te ontwikkelen, 
verouderde netten te verbeteren en te renoveren en ze voor financiering in aanmerking te laten 
komen. Daarom is zij verheugd dat grensoverschrijdende stadsverwarmingsnetwerken in de 
herziene CEF-verordening zijn opgenomen. 

De rol van de consument

Decentrale energieopslag door consumenten zal een grotere rol krijgen. Particuliere 
huishoudens kunnen de energie die ze produceren, bv. met zonnepanelen, opslaan in 
huisbatterijen voor eigen later gebruik. Ze kunnen ook opslagunits in het netwerk worden door 
de opslagcapaciteit van hun e-voertuigbatterijen aan het net aan te bieden (“vehicle-to-grid”). 
Auto’s staan 96 % van de tijd geparkeerd en de batterijcapaciteit van geparkeerde e-voertuigen 
kan worden gebruikt om het net te balanceren. Er bestaan al innovatieve slimme tarieven; die 
moeten op grote schaal beschikbaar worden gesteld om het voor de consument aantrekkelijk te 

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).
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maken dergelijke flexibiliteitsdiensten aan te bieden. 
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