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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie kompleksowego europejskiego podejścia do magazynowania energii
(2019/2189(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 194,

– uwzględniając porozumienie paryskie,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2018 r. pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” (COM(2018)0773),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wdrażania 
Strategicznego planu działania na rzecz baterii: budowanie strategicznego łańcucha 
wartości baterii w Europie (COM(2019)0176),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 9 kwietnia 2019 r. dotyczące wykonania 
dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w 
sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej 
dyrektywę 91/157/EWG, a także dotyczące wpływu tej dyrektywy na środowisko i 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego (COM(2019)0166),

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2019 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyszłości 
systemów energetycznych w unii energetycznej, mających zapewnić transformację 
energetyczną oraz realizację celów w zakresie energii i klimatu w okresie do roku 2030 
i późniejszym,

– uwzględniając inicjatywę w zakresie technologii wodorowych (Hydrogen Initiative), z 
którą w Linzu w dniach 17 i 18 września 2018 r. wystąpiła austriacka prezydencja Rady 
UE,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 
5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 
5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych3,

1 Dz.U. L 158 z 14.6.2019, s. 125. 
2 Dz.U. L 158 z 14.6.2019, s. 54.
3 Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.
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– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/20094,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i 
(WE) nr 67/20105, obecnie poddawane przeglądowi,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej6,

– uwzględniając dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i 
akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG7,

– uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej8,

– uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej 
sytuacji klimatycznej i środowiskowej11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany klimatu – 
europejska, długofalowa i zgodna z porozumieniem paryskim wizja strategiczna na 
rzecz dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uruchomienia 
infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!13,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyspieszenia 
innowacji w dziedzinie czystej energii14,

4 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.
5 Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129.
6 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51.
7 Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.
8 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
9 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
10 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
11 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0078.
12 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0217.
13 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0438.
14 Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 10.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2016 r. w sprawie „W kierunku 
nowej struktury rynku energii”15,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2016 r. w sprawie strategii UE w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia16,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że Parlament, Rada Europejska i Komisja zatwierdziły cel, jakim jest 
osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w UE do 2050 r., zgodnie z 
celami określonymi w porozumieniu paryskim;

B. mając na uwadze, że przejście na neutralną dla klimatu gospodarkę wymaga 
transformacji energetycznej obejmującej odejście od paliw kopalnych na rzecz systemu 
opartego na odnawialnych źródłach energii;

C. mając na uwadze, że większość odnawialnych źródeł energii elektrycznej, takich jak 
wiatr i słońce, cechuje się nieciągłością i zmiennością; mając na uwadze, że 
uwzględnienie odnawialnych źródeł energii o nieprzewidywalnej charakterystyce 
produkcji w systemie elektroenergetycznym wymaga większej elastyczności dostaw i 
zapotrzebowania; 

1. wzywa państwa członkowskie, aby w pełni przeanalizowały swoje zdolności do 
magazynowania energii;

2. wzywa Komisję do opracowania kompleksowej strategii w dziedzinie magazynowania 
energii; 

3. wzywa Komisję do ustanowienia grupy zadaniowej z udziałem wszystkich 
odpowiednich dyrekcji generalnych w celu opracowania tej strategii, w tym 
przeprowadzenia kompleksowej analizy śladu węglowego i cyklu życia technologii 
magazynowania, uwzględniającej – w stosownych przypadkach – co najmniej 
wydobycie lub produkcję surowców, proces wytwarzania, transport i proces recyklingu; 

4. zauważa, że transformacja energetyczna w kierunku systemu opartego na odnawialnych 
źródłach energii wymaga wysoko rozwiniętej sieci elektroenergetycznej oraz 
zaawansowanych technologii magazynowania, zapasowych mocy wytwórczych oraz 
zarządzania zapotrzebowaniem w celu zabezpieczenia stałych dostaw energii;

5. podkreśla, że przejście na neutralną dla klimatu gospodarkę nie może zagrażać 
bezpieczeństwu dostaw energii; zaznacza, że pewność dostaw energii i transformacja 
energetyczna muszą iść w parze;

6. wyraża głębokie ubolewanie, że projekty w zakresie infrastruktury mające kluczowe 
znaczenie dla transformacji energetycznej często spotykają się z silnym sprzeciwem na 
szczeblu lokalnym; zachęca państwa członkowskie do aktywnego promowania 
publicznego wsparcia na szczeblu lokalnym, np. przez udział społeczeństwa w 
projektach na wczesnym etapie ich realizacji;

Bariery regulacyjne

15 Dz.U. C 204 z 13.6.2018, s. 23.
16 Dz.U. C 204 z 13.6.2018, s. 35.
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7. wskazuje, że większość państw członkowskich wymaga, aby operatorzy instalacji 
magazynowych podwójnie uiszczali opłaty sieciowe lub płacili podatki od energii; jest 
przekonany, że zniesienie tego obciążenia pozwoliłoby na realizację większej liczby 
projektów w zakresie magazynowania energii; wzywa Komisję do zakazania 
podwójnego opodatkowania projektów w zakresie magazynowania energii w przyszłym 
wniosku dotyczącym zmienionej dyrektywy w sprawie opodatkowania energii; wzywa 
państwa członkowskie do zniesienia wszelkiego rodzaju podwójnego opodatkowania 
projektów w zakresie magazynowania energii lub podwójnych opłat związanych z 
takimi projektami;

8. pilnie apeluje o dokonanie przeglądu rozporządzenia TEN-E17 przed przyjęciem 
następnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; apeluje o 
dostosowanie kryteriów przyznawania statusu projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania do unijnych celów w zakresie klimatu i zrównoważonego 
rozwoju;

9. zauważa z zaniepokojeniem, że czas trwania procedur zatwierdzania na szczeblu 
krajowym jest znacznie dłuższy niż maksymalne terminy obowiązujące w odniesieniu 
do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania określone w 
rozporządzeniu TEN-E; wzywa Komisję do rozwiązania tego problemu podczas 
nadchodzącego przeglądu przez wprowadzenie skutecznego mechanizmu 
egzekwowania;

10. wyraża ubolewanie w związku z brakiem wprowadzania na rynek projektów 
badawczych w ramach programu „Horyzont 2020” i z zadowoleniem przyjmuje 
planowane większe ukierunkowanie na działania rynkowe w ramach programu 
„Horyzont Europa”, w szczególności przez ustanowienie Europejskiej Rady ds. 
Innowacji; apeluje o większe wykorzystanie przedkomercyjnych zamówień 
publicznych;

11. zauważa, że Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele 
związane z energią w latach 2014–2020 zawierają jedynie pośrednie odniesienie do 
projektów w zakresie magazynowania energii; zauważa ponadto, że w przeszłości 
zgłoszono zadziwiająco niewiele środków pomocy państwa dla projektów w zakresie 
magazynowania energii;

12. wzywa Komisję, aby podczas dokonywania przeglądu Wytycznych w sprawie pomocy 
państwa uwzględniła istotną rolę, jaką magazynowanie energii odgrywa w transformacji 
energetycznej; wzywa Komisję, aby zapewniła uwzględnienie w nowych wytycznych 
efektywności różnych technologii magazynowania energii i ich znaczenia dla 
stabilności sieci, tak aby uniknąć finansowania nieefektywnych przedsięwzięć; 

Przetwarzanie energii elektrycznej w gaz

13. uznaje duży potencjał ekologicznego wodoru dla magazynowania energii oraz jako 
surowca dla energochłonnych gałęzi przemysłu;

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE 
oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U. L 115 
z 25.4.2013, s. 39).
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14. zauważa, że w państwach członkowskich obowiązują różne normy w zakresie łączenia 
wodoru z gazem ziemnym; wzywa zatem Komisję do opracowania minimalnych norm 
łączenia wodoru zarówno dla sieci gazu ziemnego, jak i dla zastosowań końcowych; 

15. wzywa Komisję do dokonania kompleksowej analizy kosztów modernizacji 
infrastruktury gazowej do celów wykorzystania ekologicznego wodoru;

Baterie 

16. jest przekonany, że baterie odegrają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności dostaw 
energii elektrycznej;

17. wyraża zaniepokojenie, że UE ma bardzo niską zdolność produkcji baterii; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem europejski sojusz na rzecz baterii i Strategiczny plan 
działania na rzecz baterii; apeluje o zwiększenie ciągłego wsparcia dla tych inicjatyw 
oraz dla wdrażania Strategicznego planu działania na rzecz baterii; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą zaproponowania przepisów w 
zakresie baterii, wspierających realizację Strategicznego planu działania na rzecz baterii 
i rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym; wzywa zatem do przeprowadzenia analizy 
cyklu życia baterii;

18. wyraża zaniepokojenie silną zależnością UE od przywozu surowców do produkcji 
baterii; jest przekonany, że ulepszenie systemów recyklingu baterii mogłoby zapewnić 
znaczną część surowców wymaganych do produkcji baterii w UE;

19. uznaje potencjał ponownego wykorzystania zużytych baterii pojazdów elektrycznych 
do magazynowania energii w domach prywatnych lub w większych bateriach; wyraża 
zaniepokojenie, że zaklasyfikowanie zużytych baterii jako odpadów w dyrektywie w 
sprawie baterii, niezależnie od ich ponownego wykorzystania, może stanowić 
przeszkodę dla takiego ponownego wykorzystania;

20. wzywa Komisję, aby w toku przeglądu dyrektywy w sprawie baterii rozważyła 
wyznaczenie celu w zakresie recyklingu baterii litowo-jonowych;

Elektrownie szczytowo-pompowe 

21. zauważa, że elektrownie szczytowo-pompowe odgrywają kluczową rolę w 
magazynowaniu energii; wyraża zaniepokojenie, że UE nie wykorzystuje w pełni 
potencjału tego wysoce efektywnego sposobu magazynowania energii, który jest 
neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla; 

22. uważa, że państwa członkowskie powinny nadal dążyć do zwiększenia zdolności 
elektrowni szczytowo-pompowych; wzywa państwa członkowskie do usunięcia 
wszelkich przeszkód administracyjnych opóźniających realizację tych projektów i do 
zapewnienia metodom innowacyjnym wsparcia regulacyjnego w tej dziedzinie; wzywa 
Komisję do nadania priorytetu konieczności przeprowadzenia transformacji 
energetycznej, dokonania kompleksowego przeglądu odpowiednich przepisów i 
zaproponowania zmian, w razie konieczności;

23. wskazuje, że w celu wzmocnienia ochrony środowiska należy nadać priorytet projektom 
w zakresie modernizacji istniejących instalacji oraz zwiększenia zdolności 
magazynowania;

Przechowywanie energii cieplnej
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24. uważa system ciepłowniczy za bardzo efektywne narzędzie umożliwiające 
magazynowanie energii i ogrzewanie budynków mieszkalnych na obszarach gęsto 
zaludnionych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania i rozwijania sieci 
ciepłowniczych;

25. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że sieci ciepłownicze i chłodnicze będą kwalifikowały 
się do finansowania w ramach zmienionego rozporządzenia ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”, i apeluje o uwzględnienie ich jako potencjalnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania w odniesieniu do rozporządzenia TEN-E;

Rola odbiorców

26. jest przekonany, że domowe baterie, domowe przechowywanie energii cieplnej, 
technologia pojazd-sieć oraz reagowanie na zapotrzebowanie pozwalają zmniejszyć 
szczytowe zapotrzebowanie na energię, zapewniają elastyczność oraz mają coraz 
większe znaczenie dla zapewnienia efektywności i integracji sieci energetycznej;

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE zobowiązała się do dekarbonizacji europejskiej 
gospodarki i osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Wymaga to szybszego odejścia od 
paliw kopalnych jako głównego źródła energii na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Większy udział OZE pozwoli na dalszą decentralizację produkcji energii. Wszystkie 
scenariusze przewidują, że dekarbonizacja zostanie osiągnięta głównie przez elektryfikację 
największych sektorów (energetycznego, transportowego, ciepłowniczego i chłodniczego), co 
doprowadzi do ogromnego wzrostu zapotrzebowania na energię: zdaniem Komisji 
zapotrzebowanie na energię do 2050 r. wzrośnie ponaddwukrotnie (tj. o 55 %). W związku z 
naszym zobowiązaniem dotyczącym dekarbonizacji sektora energetycznego wzrośnie udział 
energii elektrycznej z OZE. Komisja oczekuje, że do 2030 r. udział wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii wyniesie 55 %, a do 2050 r. wzrośnie powyżej 80 %. Większy 
udział OZE nieuchronnie prowadzi do wzrostu zmienności sieci elektroenergetycznej. W 
związku ze zobowiązaniem dotyczącym osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. 
konieczny jest zatem ogromny wzrost zdolności magazynowania w celu zabezpieczenia 
dostaw energii.

Naszym priorytetem musi stać się zabezpieczenie stałych dostaw energii elektrycznej przez 
cały czas. Ponadto ceny energii muszą pozostać na poziomie przystępnym dla obywateli Unii. 
Magazynowanie energii będzie miało kluczowe znaczenie dla zmniejszenia skrajnie wysokich 
cen energii elektrycznej przez wyrównanie szczytowego obciążenia energetycznego lub 
spadków zapotrzebowania na energię. Konieczne będzie wprowadzenie na rynek szerokiego 
zakresu technologii magazynowania, obejmujących wszystkie rodzaje energii, zdolności i 
czasu reakcji, które umożliwią zapewnienie stabilności sieci i regulację napięcia, będą służyły 
jako rezerwa operacyjna oraz pozwolą na dysponowanie i redysponowanie energią, a także na 
przejście na detaliczny rynek energii. Potrzebne będzie nie tylko krótkoterminowe 
magazynowanie, ale również sezonowe magazynowanie przez kilka miesięcy. Magazynowanie 
może być usługą świadczoną na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego, np. w celu 
zarządzania ograniczeniami, lub operatora systemu przesyłowego, w celu zapewnienia 
równowagi systemu. 

UE musi działać już teraz. Celem niniejszego sprawozdania jest dokonanie analizy obecnych 
możliwości magazynowania i przedstawienie zaleceń skierowanych do Komisji i państw 
członkowskich, które pozwolą na pełne wykorzystanie zdolności magazynowania w UE. Jeśli 
rozpatrywać magazynowanie energii odrębnie w sektorze energii elektrycznej, elastyczność w 
tym zakresie jest ograniczona i bardzo kosztowna. Inteligentna integracja różnych sektorów, 
np. przetwarzania energii elektrycznej w gaz lub przetwarzania energii elektrycznej w ciepło, 
daje dostęp do szerszego spektrum technologii magazynowania, takich jak przechowywanie 
energii cieplnej. Dostosowanie różnych aspektów, takich jak efektywność, wpływ na 
środowisko, kompetencje i pozwolenia, wymaga podejścia kompleksowego. Należy 
przeprowadzić dogłębną i szeroką analizę każdego rodzaju technologii magazynowania, w 
szczególności w odniesieniu do ich wpływu na środowisko. Wysokie normy środowiskowe w 
UE nie mogą ulec osłabieniu. Niektóre technologie magazynowania energii, takie jak baterie, 
pozostawiają znaczny ślad węglowy, którego wielkość w dużej mierze zależy od koszyka 
energetycznego wykorzystanego do ich produkcji oraz od metod wydobycia surowców. W 
związku z tym sprawozdawczyni proponuje, aby Komisja ustanowiła grupę zadaniową z 
udziałem wszystkich odpowiednich dyrekcji generalnych w celu opracowania kompleksowej 
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strategii magazynowania energii. W tym kontekście należy przeprowadzić analizę cyklu życia 
wszystkich dostępnych alternatywnych technologii magazynowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich śladu węglowego.

Bariery regulacyjne

Jeśli chodzi o aspekt regulacyjny, UE musi usunąć wszystkie potencjalne przeszkody 
utrudniające sprawne wykorzystanie jej potencjału. W niektórych sektorach poczyniono już 
znaczne postępy w zakresie zwiększania spójności wymogów regulacyjnych. Np. dyrektywa w 
sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej jasno określa przepisy 
regulujące funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Szybkie wdrożenie 
takich przepisów ma kluczowe znaczenie dla zmiany paradygmatu, jeśli chodzi o 
magazynowanie energii. Niemniej jednak nadal istnieją kwestie wymagające uregulowania, 
takie jak podwójne opodatkowanie i podwójne opłaty sieciowe obowiązujące operatorów 
systemów magazynowania, które stanowią poważną przeszkodę dla dostępu do tego nowego 
rynku.

Mając na uwadze zbliżający się przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, 
sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie oceniające Komisji, w którym 
uznaje ona potrzebę dokonania przeglądu z uwagi na fakt, iż dyrektywa jest nieaktualna i 
pozwala na podwójne opodatkowanie operatorów systemów magazynowania. 
Sprawozdawczyni uważa, że zapewnienie magazynowania energii dla sieci przynosi korzyści 
społeczne, w związku z czym apeluje o zniesienie podwójnego opodatkowania. Konieczne 
będzie dokonanie rozróżnienia między zwykłym zużyciem energii a magazynowaniem energii 
lub konwersją energii do celów magazynowania. 

Należy dokonać pilnego przeglądu rozporządzenia TEN-E przed przyjęciem następnej listy 
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Kryteria określania tych 
projektów nie odzwierciedlają zobowiązania Unii dotyczącego dekarbonizacji sektora 
energetycznego. Kryteria te muszą zatem zostać dostosowane do unijnych celów w zakresie 
klimatu i zrównoważonego rozwoju. Instalacje magazynowe mogą mieć istotne znaczenie dla 
planowania rozwoju sieci, a integracja sektorowa wymaga inwestycji w nowe sieci, takie jak 
gazociągi umożliwiające przesyłanie ekologicznego wodoru lub sieci ciepłownicze. W związku 
z tym takie projekty powinny kwalifikować się do uwzględnienia na liście projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. Co więcej, czas trwania administracyjnych procedur 
zatwierdzania w państwach członkowskich znacząco przekracza maksymalne terminy 
obowiązujące w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 
określone w rozporządzeniu TEN-E. W tym względzie Komisja powinna dokonać przeglądu 
mechanizmów egzekwowania.

Jeśli chodzi o finansowanie badań naukowych, na podstawie dotychczasowych doświadczeń 
można stwierdzić, że projekty badawcze finansowane ze środków UE często mają trudności z 
uzyskaniem dostępu do rynku. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie 
Europejskiej Rady ds. Innowacji. Ponadto sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że nowy program „Horyzont Europa” będzie przewidywał finansowanie działań ściśle 
związanych z rynkiem. 

Pomoc państwa będzie konieczna zwłaszcza w przypadku projektów w zakresie 
magazynowania energii, które jeszcze nie są gotowe do wprowadzenia na rynek. Projektom w 
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zakresie magazynowania energii nie poświęcono wystarczającej uwagi w Wytycznych w 
sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020, 
w których skupiono się raczej na projektach w zakresie odnawialnych źródeł energii. Może to 
być jednym z powodów, dla których obecnie zgłoszono jedynie kilka środków pomocy państwa 
dla projektów w zakresie magazynowania energii. Sprawozdawczyni uważa, że podczas 
przeglądu Wytycznych w sprawie pomocy państwa konieczne jest uwzględnienie roli 
magazynowania energii w transformacji energetycznej. 
 
W związku z tym, że jednym z głównych celów transformacji energetycznej jest zapewnienie 
przystępności cen energii elektrycznej, zasadne jest skupienie się na technologiach, które są już 
dostępne na rynku lub z których będzie można korzystać niebawem. Dlatego też w 
sprawozdaniu skupiono się na wybranych technologiach.

Przetwarzanie energii elektrycznej w gaz 

Europa musi stać się liderem sektora ekologicznego wodoru. Ekologiczny wodór, 
produkowany z wody z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z OZE, może 
wyraźnie uelastycznić system elektroenergetyczny. Istnieją już nowoczesne elektrolizery o 
wydajności liczonej w megawatach. Ekologiczny wodór pozwala na dużą dowolność pod 
względem geograficznym: można go produkować bezpośrednio u źródła energii elektrycznej 
(takiego jak farma wiatrowa), a następnie wykorzystać bezpośrednio, magazynować – w bardzo 
dużych ilościach (np. w naturalnie powstałych jaskiniach) – lub przesyłać na duże odległości 
bez znaczących strat. Taki wodór ma wiele zastosowań, np. może zostać wykorzystany do 
dekarbonizacji procesów przemysłowych w energochłonnych gałęziach przemysłu poprzez 
zastąpienie części z 15 Mt wodoru stosowanych w rafineriach na całym świecie, może zastąpić 
gaz ziemny w ciepłownictwie, może służyć jako paliwo samochodowe lub może zostać 
przekształcony w energię elektryczną. Na chwilę obecną nie istnieją zharmonizowane ramy 
określające normy lub wymogi dotyczące przetwarzania energii elektrycznej w gaz. Normy 
łączenia wodoru z innymi źródłami energii wynoszą 5–20 % w różnych państwach 
członkowskich. 

Aby wspierać inwestycje w produkcję ekologicznego wodoru, a tym samym stworzyć taki 
rynek, konieczne jest zapewnienie trwałej infrastruktury i zharmonizowanych norm 
technicznych. Przed rozważeniem budowy osobnej sieci do przesyłu wodoru należy wziąć pod 
uwagę możliwość wykorzystania istniejących sieci gazociągów. Aby uniknąć zakłóceń na 
rynku, należy ustanowić jasne przepisy określające role poszczególnych podmiotów na rynku, 
podobne do zmienionych przepisów dotyczących kształtu rynku energii elektrycznej.

Baterie

Baterie służą przede wszystkim jako rozwiązanie krótkoterminowe, zapewniające jakość 
energii w danej sieci, w tym regulację częstotliwości, zrównoważenie szczytowego 
zapotrzebowania na energię lub buforowanie wahań poziomu energii, dzięki ich stosunkowo 
szybkiemu czasowi reakcji. Niektóre scenariusze zakładają, że do 2040 r. zapotrzebowanie na 
baterie litowo-jonowe osiągnie poziom 4 000 GWh, podczas gdy obecnie zapotrzebowanie to 
wynosi 78 GWh. Baterie litowo-jonowe są technologią najnowszej generacji, wykorzystywaną 
w pojazdach elektrycznych lub gospodarstwach domowych. Wyróżnia się kilka rodzajów 
systemów tych baterii, w zależności od pojemności, w zakresie od 1–10 kW do 1–50 MW. 
85 % ogniw baterii produkuje się w Azji i w rejonie Pacyfiku. Ponadto konieczny jest przywóz 



PE648.259v01-00 12/14 PR\1198854PL.docx

PL

pięciu podstawowych surowców potrzebnych do ich produkcji (litu, niklu, kobaltu, manganu i 
grafitu). Wspieranie rozwoju i innowacji w dziedzinie baterii w UE ma zatem kluczowe 
znaczenie dla ograniczenia zależności Unii od państw trzecich. W związku z tym 
sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje europejski sojusz na rzecz baterii i Strategiczny 
plan działania na rzecz baterii, które powinny zyskać dalsze wsparcie. Należy dalej wzmacniać 
Strategiczny plan działania na rzecz baterii, koncentrujący się na surowcach, ich wydobyciu, 
pozyskiwaniu i rafinacji oraz na produkcji i recyklingu ogniw. Badania naukowe przynoszą 
znaczne korzyści w dziedzinie baterii litowo-jonowych. Co więcej, Komisja powinna przyjąć 
środki, które pomogą zbudować łańcuch wartości na rzecz baterii w Europie.

Aby jeszcze bardziej ograniczyć zależność od przywozu surowców, pilnie potrzebne są 
ulepszone ramy prawne UE w zakresie recyklingu zużytych baterii (w tym przepisy 
szczegółowe dotyczące np. baterii litowo-jonowych), których obecnie brakuje. Takie przepisy 
mogłyby umożliwić stworzenie rynku recyklingu baterii litowo-jonowych. Sprawozdawczyni 
z zadowoleniem przyjmuje nadchodzący przegląd dyrektywy w sprawie baterii i podkreśla, jak 
ważne jest wyeliminowanie przeszkód dla ponownego wykorzystania i recyklingu baterii. W 
kontekście tego przeglądu należy rozważyć ustanowienie określonego celu w zakresie 
recyklingu baterii litowo-jonowych.

Elektrownie szczytowo-pompowe

Elektrownie szczytowo-pompowe to jedna z najstarszych i najbardziej rozwiniętych metod 
magazynowania energii. Osiągają wydajność na poziomie 75–80 % i odpowiadają za 97 % 
obecnych instalacji magazynowych UE. Elektrownie szczytowo-pompowe to sprawdzona i 
skuteczna metoda magazynowania energii przy konkurencyjnych kosztach. 

Chociaż niektóre państwa członkowskie wykorzystują już w dużej mierze swój potencjał w 
zakresie hydroelektrowni szczytowo-pompowych, w UE jest jeszcze wiele do zrobienia w tej 
kwestii, np. przez modernizację i odnowienie instalacji, które to podejście o zrównoważonym 
charakterze łączy w sobie ochronę środowiska oraz zwiększenie zdolności magazynowania 
energii i efektywności w tej dziedzinie. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Wspólne 
Centrum Badawcze1 w niektórych scenariuszach potencjał UE określono na poziomie co 
najmniej 28 TWh, biorąc pod uwagę wyłącznie naturalne zbiorniki wodne. Jak pokazują 
obecne projekty badawcze, funkcjonowanie elektrowni szczytowo-pompowych nie ogranicza 
się do naturalnych zbiorników wodnych. Prowadzone są obecnie projekty badawcze 
zakładające wykorzystanie dawnych kopalni odkrywkowych do budowy elektrowni 
szczytowo-pompowych.

Przechowywanie energii cieplnej 

Przechowywanie energii cieplnej, jak w przypadku systemów ciepłowniczych, stosowane jest 
obecnie w połączeniu z kogeneracją (CHP) do ogrzewania gęsto zaludnionych obszarów 
mieszkalnych; sieci ciepłownicze są wykorzystywane jednocześnie do przesyłu i 
magazynowania energii. Jako że jest to kolejna technologia o udowodnionej skuteczności, 

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” [Ocena 
możliwości dostępnych w Europie, jeśli chodzi o hydroelektrownie szczytowo-pompowe. Ocena możliwości w 
zakresie hydroelektrowni szczytowo-pompowych w oparciu o system informacji geograficznej] (Sprawozdania 
naukowe i polityczne Wspólnego Centrum Badawczego z 2013 r.).
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sprawozdawczyni jest zdania, że należy dalej badać jej możliwości. W szczególności obszary 
mieszkalne położone w pobliżu konurbacji przemysłowych są doskonałym miejscem do 
wykorzystywania ciepła odpadowego z procesów przemysłowych, które może być 
magazynowane i wykorzystywane do ogrzewania. Inne formy przechowywania energii 
cieplnej, pod ziemią lub w osobnych zbiornikach, mogą służyć do sezonowego magazynowania 
energii.

Sprawozdawczyni zaleca zatem dalsze rozwijanie sieci ciepłowniczych, modernizację i 
odnowienie przestarzałych sieci oraz zakwalifikowanie ich do finansowania. W związku z tym 
sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie transgranicznych sieci 
ciepłowniczych w ramach zmienionego rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”. 

Rola odbiorców

Zwiększy się rola decentralizacji magazynowania energii przez odbiorców. Gospodarstwa 
domowe mogą magazynować energię, którą wytwarzają (np. za pomocą paneli 
fotowoltaicznych), w domowych bateriach do wykorzystania w przyszłości. Mogą również stać 
się jednostkami magazynowania w sieci, pozwalając na wykorzystanie zdolności 
magazynowania baterii swoich pojazdów elektrycznych („technologia pojazd-sieć”). 
Samochody stoją nieużywane przez 96 % czasu, a pojemność baterii takich nieużywanych 
pojazdów elektrycznych może zostać wykorzystana do zapewnienia równowagi sieci. 
Innowacyjne inteligentne ładowanie już istnieje i powinno być powszechnie dostępne, aby 
oferowanie takich usług opartych na elastyczności stało się atrakcyjne dla odbiorców. 
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,

OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną 
odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania 
sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba
prof. dr Susanne Muhar, prof. dr Stefan Schmutz / Uniwersytet Zasobów Naturalnych i 
Nauk Przyrodniczych (BOKU), Wiedeń
Johannes Thema, Arjuna Nebel / Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu
Europejska Federacja Transportu i Środowiska
Finnish Energy
WWF
EUROBAT
VERBUND AG
RWE
DG ds. Konkurencji, Komisja Europejska
EASE
AXPO
Illwerke/VKW
DG ds. Energii, Komisja Europejska
DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska
Ministerstwo Rolnictwa, Regionów i Turystyki, Austria


