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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o komplexnom európskom prístupe k uskladňovaniu energie
(2019/2189(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194,

– so zreteľom na Parížsku dohodu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2018 s názvom Čistá planéta pre 
všetkých – Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo (COM(2018)0773),

– so zreteľom na správu Komisie z 9. apríla 2019 o implementácii strategického akčného 
plánu pre batérie: budovanie strategického hodnotového reťazca batérií v Európe 
(COM(2019)0176),

– so zreteľom na správu Komisie z 9. apríla 2019 o vykonávaní smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a 
použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, a o jej 
vplyve na životné prostredie a fungovanie vnútorného trhu (COM(2019)0166),

– so zreteľom na závery Európskej rady z 12. decembra 2019,

– so zreteľom na závery Rady z 25. júna 2019 o budúcnosti energetických systémov 
v energetickej únii na účely zabezpečenia energetickej transformácie a dosiahnutia 
cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a po ňom,

– so zreteľom na iniciatívu pre vodík, ktorú začalo rakúske predsedníctvo Rady v Linzi v 
dňoch 17. a 18. septembra 2018,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 
o vnútornom trhu s elektrinou2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. 
decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. 
apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, 
(ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/20094,

1 Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 125. 
2 Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 54.
3 Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
4 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.
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– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. 
decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/20105, ktoré je v 
súčasnosti predmetom revízie,

– so zreteľom na smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii 
právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 
2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa 
zrušuje smernica 91/157/EHS7,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva8,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia11,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá 
strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2018 o zavádzaní infraštruktúry 
pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať!13

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. februára 2018 o urýchlení inovácií v oblasti čistej 
energie14,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o novej koncepcii trhu s 
energiou15,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa 
vykurovania a chladenia16,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0000/2020),

5 Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129.
6 Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, p. 51.
7 Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1.
8 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
9 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
10 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
11 Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
12 Prijaté texty, P8_TA(2019)0217.
13 Prijaté texty, P8_TA(2018)0438.
14 Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 10.
15 Ú. v. EÚ C 204, 13.6.2018, s. 23.
16 Ú. v. EÚ C 204, 13.6.2018, s. 35.
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A. keďže Parlament, Európska rada a Komisia schválili cieľ nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v EÚ do roku 2050 v súlade s cieľmi Parížskej dohody;

B. keďže prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo si vyžaduje energetický prechod 
od fosílnych palív na systém založený na obnoviteľných zdrojoch energie;

C. keďže väčšina obnoviteľných zdrojov elektrickej energie, ako je veterná a solárna 
energia, je prerušovaná a variabilná; keďže integrácia variabilných obnoviteľných 
zdrojov energie do elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o 
ponuku a dopyt; 

1. vyzýva členské štáty, aby plne preskúmali svoj potenciál v oblasti uskladňovania 
energie;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú stratégiu uskladňovania energie; 

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky príslušné generálne 
riaditeľstvá s cieľom vypracovať túto stratégiu vrátane komplexnej analýzy uhlíkovej 
stopy a životného cyklu technológií uskladňovania, pričom sa zohľadní aspoň ťažba 
a/alebo produkcia surovín, výrobný proces, doprava a prípadne proces recyklácie; 

4. konštatuje, že transformácia energetiky na systém založený na obnoviteľných zdrojoch 
energie si vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

5. zdôrazňuje, že prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie ohroziť 
bezpečnosť dodávok energie; zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie a 
transformácia energetiky musia ísť ruka v ruke;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré sú 
kľúčové pre transformáciu energetiky, často čelia silnému odporu na miestnej úrovni; 
nabáda členské štáty, aby aktívne povzbudzovali verejnú podporu na miestnej úrovni, 
napríklad prostredníctvom včasnej účasti verejnosti;

Regulačné prekážky

7. poukazuje na to, že väčšina členských štátov požaduje, aby prevádzkovatelia 
uskladňovacích zariadení platili sieťové poplatky alebo dane z energie dvakrát; je 
presvedčený, že zrušenie tejto záťaže by viedlo k zavedeniu väčšieho množstva 
projektov uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, aby vo svojom nadchádzajúcom 
návrhu revidovanej smernice o zdaňovaní energie zakázala dvojité zdanenie v súvislosti 
s projektmi v oblasti uskladňovania energie; vyzýva členské štáty, aby zrušili 
akýkoľvek druh dvojitého zdanenia alebo poplatkov súvisiacich s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie;

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia nariadenia o TEN-E17 vykonala ešte pred prijatím 
ďalšieho zoznamu projektov spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria pre udeľovanie 
štatútu projektov spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ v oblasti klímy a 
udržateľnosti;

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú 
nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39).
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9. so znepokojením konštatuje, že schvaľovacie postupy na vnútroštátnej úrovni trvajú 
výrazne dlhšie než maximálne obdobia pre projekty spoločného záujmu stanovené v 
nariadení o TEN-E; vyzýva Komisiu, aby sa touto otázkou zaoberala v rámci svojho 
nadchádzajúceho preskúmania prostredníctvom účinného mechanizmu presadzovania;

10. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným uvádzaním výskumných projektov na trh v 
rámci programu Horizont 2020 a víta plánované väčšie zameranie na činnosti blízke 
trhu v rámci programu Horizont Európa, najmä prostredníctvom vytvorenia Európskej 
rady pre inováciu; požaduje väčšie využívanie verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím;

11. konštatuje, že v usmerneniach o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a 
v oblasti energetiky na roky 2014 – 2020 existuje len nepriamy odkaz na projekty 
uskladňovania energie; ďalej konštatuje, že pre projekty uskladňovania bolo v minulosti 
oznámených prekvapivo málo opatrení štátnej pomoci;

12. vyzýva Komisiu, aby pri preskúmaní usmernení o štátnej pomoci zohľadnila dôležitú 
úlohu uskladňovania pri energetickej transformácii; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že nové usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych technológií uskladňovania a ich 
prínos na účely stability siete, aby sa zabránilo neefektívnemu financovaniu; 

Premena energie na plyn

13. uznáva vysoký potenciál ekologického vodíka pre uskladňovanie energie a ako suroviny 
pre energeticky náročné odvetvia;

14. konštatuje, že v členských štátoch existujú rôzne normy, pokiaľ ide o miešanie vodíka 
so zemným plynom; vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala minimálne normy 
miešania pre vodík, a to tak pre plynárenskú sieť, ako aj pre konečné použitie; 

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexnú analýzu nákladov na dodatočnú 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry na využívanie ekologického vodíka;

Batérie 

16. je presvedčený, že batérie budú zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní stabilných 
dodávok elektrickej energie;

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku výrobnú kapacitu batérií; víta preto Európsku alianciu 
pre batérie a strategický akčný plán pre batérie; žiada ich nepretržitú podporu a 
posilnenie vykonávania strategického akčného plánu pre batérie; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne predpisy o batériách na podporu strategického 
akčného plánu a obehového hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby sa vykonala 
analýza životného cyklu batérií;

18. je znepokojený silnou závislosťou EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; je 
presvedčený, že zlepšené systémy recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť významný 
podiel surovín potrebných na výrobu batérií v EÚ;

19. uznáva potenciál použitých batérií elektrických vozidiel, ktoré sa majú opätovne použiť 
na uskladňovanie energie v domácnostiach alebo vo väčších batériových jednotkách; je 
znepokojený tým, že klasifikácia použitých batérií ako odpadu v smernici o batériách, 
nezávisle od opätovného použitia, môže byť prekážkou pre takéto opätovné použitie;

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii smernice o batériách zvážila recyklačný cieľ pre lítium-
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iónové batérie;

Prečerpávacie vodné elektrárne 

21. poznamenáva, že prečerpávacie vodné elektrárne zohrávajú pri uskladňovaní energie 
kľúčovú úlohu; vyjadruje znepokojenie nad tým, že EÚ nevyužíva plný potenciál tohto 
uhlíkovo neutrálneho a vysokoefektívneho spôsobu uskladňovania energie; 

22. domnieva sa, že členské štáty by mali hľadať ďalšie spôsoby zvyšovania kapacity 
prečerpávacích vodných elektrární; vyzýva členské štáty, aby odstránili všetky 
administratívne prekážky, ktoré tieto projekty odďaľujú, a aby poskytovali regulačnú 
podporu pre inovatívne prístupy v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
nevyhnutnú energetickú transformáciu, vykonala komplexné preskúmanie príslušných 
právnych predpisov a v prípade potreby navrhla zmeny;

23. poukazuje na to, že v záujme posilnenia ochrany životného prostredia by sa mala 
uprednostniť modernizácia existujúcich zariadení a projektov s vyššou kapacitou;

Akumulácia tepla

24. domnieva sa, že diaľkové vykurovanie je veľmi efektívnym nástrojom pre 
uskladňovanie energie a vykurovanie domácností v husto osídlených oblastiach; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali a rozvíjali siete diaľkového vykurovania;

25. víta skutočnosť, že siete diaľkového vykurovania a chladenia budú oprávnené na 
financovanie v rámci revidovaného nariadenia o NPE, a vyzýva na ich zahrnutie ako 
potenciálnych projektov spoločného záujmu podľa nariadenia o TEN-E;

Úloha spotrebiteľov

26. domnieva sa, že domáce batérie, domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri 
zabezpečovaní toho, aby energetická sústava bola efektívna a integrovaná;

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prostredníctvom európskeho ekologického dohovoru sa EÚ zaviazala k dekarbonizácii 
európskeho hospodárstvo a k tomu, že sa do roku 2050 stane uhlíkovo neutrálnou. To si 
vyžaduje urýchlený prechod z fosílnych palív ako primárneho zdroja energie na obnoviteľné 
zdroje energie. Vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie povedie k ďalšej decentralizovanej 
výrobe energie. Pri všetkých scenároch sa očakáva, že dekarbonizácia sa dosiahne najmä 
elektrifikáciou najväčších odvetví (energetika, doprava, vykurovanie a chladenie), čo povedie 
k masívnemu zvýšeniu dopytu po elektrickej energii: podľa Komisie sa dopyt po elektrickej 
energii do roku 2050 viac než zdvojnásobí (+ 55 %). Keďže naším záväzkom je dekarbonizácia 
odvetvia energetiky, podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie sa zvýši. 
Komisia očakáva, že do roku 2030 sa dosiahne 55 % podiel obnoviteľných zdrojov energie, 
pričom do roku 2050 to bude viac ako 80 %. Vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie 
povedie nevyhnutne k vyššej volatilite elektrizačnej sústavy. Vzhľadom na záväzok 
dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu je tak potrebné výrazne zvýšiť skladovaciu 
kapacitu s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dodávok energie.

Zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie musí byť našou prioritou. Okrem toho 
musí energia zostať pre občanov EÚ cenovo dostupná. Uskladňovanie energie zásadne prispeje 
k zníženiu extrémnych cien elektrickej energie tým, že sa vyrovná vysoký a nízky dopyt a 
ponuka. Bude potrebné uviesť na trh širokú škálu technológií uskladňovania energie, ktoré 
pokrývajú všetky charakteristiky týkajúce sa výkonu, kapacity a času odozvy, a umožnia tak 
zabezpečiť stabilitu siete, riadiť napätie, vytvoriť operačnú rezervu, uskutočniť distribúciu a 
redistribúciu, ako aj zabezpečiť transformáciu energie v maloobchode. Bude potrebné nielen 
krátkodobé, ale aj sezónne skladovanie energie počas niekoľkých mesiacov. Skladovanie môže 
byť službou pre prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), napr. pre riadenie preťaženia, alebo 
prevádzkovateľa prenosovej siete (PPS), pokiaľ ide o vyrovnávanie. 

EÚ musí konať teraz. Cieľom tejto správy je analyzovať súčasné možnosti uskladňovania a 
predložiť Komisii a členským štátom odporúčania, ako v plnej miere využiť potenciál 
uskladňovania v EÚ. Ak sa bude uskladňovanie posudzovať len v rámci odvetvia elektriny, 
možnosti pružnosti budú obmedzené a veľmi nákladné. Prostredníctvom inteligentnej 
integrácie rôznych odvetví, napríklad premeny energie na plyn alebo premeny energie na teplo, 
bude k dispozícii viac technológií uskladňovania, ako je napríklad akumulácia tepla. Na 
zosúladenie rôznych aspektov, ako je efektívnosť, vplyv na životné prostredie, kompetencie a 
udeľovanie povolení, je potrebný komplexný prístup. Musí sa vykonať dôkladná a rozsiahla 
analýza každého typu technológií uskladňovania, najmä pokiaľ ide o vplyv na životné 
prostredie. Nesmie dôjsť k oslabeniu vysokých environmentálnych noriem v EÚ. Niektoré 
technológie uskladňovania, napríklad batérie, môžu za sebou zanechať veľkú uhlíkovú stopu, 
ktorá výrazne závisí od energetického mixu používaného na ich výrobu a metódy ťažby surovín. 
Spravodajkyňa preto navrhuje, aby Komisia vytvorila pracovnú skupinu, do ktorej budú 
zapojené všetky príslušné generálne riaditeľstvá, s cieľom vypracovať komplexnú stratégiu pre 
uskladňovanie energie. V tejto súvislosti by sa mala vykonať analýza životného cyklu všetkých 
dostupných alternatív uskladňovania so zameraním na ich uhlíkovú stopu.

Regulačné prekážky

Pokiaľ ide o hľadisko regulácie, EÚ musí odstrániť všetky možné prekážky, ktoré bránia 



PR\1198854SK.docx 9/12 PE648.259v01-00

SK

rýchlemu využívaniu tohto potenciálu. V niektorých odvetviach sa už dosiahol významný 
pokrok vo vzťahu k tomu, aby boli regulačné požiadavky jednotnejšie. Napríklad v smernici o 
trhu s elektrinou sa stanovujú jasné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou. Pre zmenu paradigmy 
uskladňovania energie je veľmi potrebné, aby sa takéto ustanovenia začali rýchlo uplatňovať. 
Zostáva však vyriešiť niekoľko otázok, ako napríklad dvojité zdanenie a dvojité sieťové 
poplatky pre prevádzkovateľov uskladňovacích zariadení, ktoré sú hlavnou prekážkou v 
prístupe na tento nový trh.

So zreteľom na nadchádzajúcu revíziu smernice o zdaňovaní energie spravodajkyňa víta 
hodnotiacu správu Komisie, v ktorej sa uznáva potreba revízie, keďže smernica je zastaraná a 
umožňuje dvojité zdanenie poskytovateľov uskladňovacích zariadení. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že poskytovanie uskladňovacích zariadení v rámci siete má spoločenský prínos, a 
preto požaduje zrušenie dvojitého zdanenia. Bude potrebné rozlišovať medzi bežnou spotrebou 
energie a uskladnením alebo premenou na účely uskladnenia. 

Nariadenie o TEN-E sa musí urýchlene zrevidovať ešte pred prijatím ďalšieho zoznamu 
projektov spoločného záujmu. Kritériá na určenie týchto projektov neodrážajú záväzok Únie 
dekarbonizovať odvetvie energetiky. Tieto kritériá preto treba zosúladiť s cieľmi Únie v oblasti 
klímy a udržateľnosti. Uskladňovacie zariadenia môžu byť relevantné pre plánovanie siete a 
odvetvová integrácia si vyžaduje investície do nových sietí, napríklad do potrubí, ktoré sú 
prispôsobené na prepravu zeleného vodíka, alebo do tepelných sietí. Takéto projekty by sa preto 
mali stať oprávnenými pre zahrnutie do zoznamov projektov spoločného záujmu. Taktiež 
administratívne schvaľovacie postupy v členských štátoch výrazne prekračujú maximálne 
obdobia pre projekty spoločného záujmu stanovené v nariadení o TEN-E. Komisia by v tejto 
súvislosti mala preskúmať mechanizmy presadzovania.

Pokiaľ ide o financovanie výskumu, v minulosti sa ukázalo, že výskumné projekty financované 
z prostriedkov EÚ majú často ťažkosti s prístupom na trh. Spravodajkyňa víta vytvorenie 
Európskej rady pre inováciu. Okrem toho víta skutočnosť, že nový program Horizont Európa 
poskytne financovanie činností blízkych trhu. 

Štátna pomoc bude potrebná najmä pre projekty uskladňovania, pri ktorých sa ešte 
nepreukázala ich pripravenosť na uvedenie na trh. Projekty uskladňovania nie sú v súčasnosti 
dostatočne upravené v usmerneniach o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a 
energetiku na roky 2014 – 2020, ktoré sa skôr zameriavajú na projekty v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov. To môže byť jedným z dôvodov, prečo bolo doposiaľ oznámených len 
niekoľko opatrení štátnej pomoci na projekty uskladňovania. Spravodajkyňa považuje za 
potrebné, aby sa pri preskúmaní uvedených usmernení zohľadnila úloha uskladňovania pri 
energetickej transformácii. 
 
Keďže jedným z hlavných cieľov energetickej transformácie je cenová dostupnosť elektrickej 
energie, je rozumné zamerať sa na technológie, ktoré sú už na trhu, alebo budú čoskoro v 
prevádzke. To je dôvod, prečo sa táto správa zameriava na výber technológií.

Premena energie na plyn 

Európa sa musí stať lídrom v odvetví ekologického vodíka. Ekologický vodík, vyrobený z vody 
za použitia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, môže do elektrizačnej sústavy priniesť 
značnú flexibilitu. Moderné elektrolyzéry už existujú o výkone viacerých megawattov. 
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Ekologický vodík umožňuje veľkú geografickú flexibilitu: môže sa vyrábať priamo pri zdroji 
elektriny (napr. vo veternom parku) a použiť buď priamo, uskladňovať – vo veľmi vysokých 
množstvách (napr. v prírodných jaskyniach) – alebo sa môže prepravovať na dlhé vzdialenosti 
bez výrazných strát. Môže sa potom použiť na rôzne účely, napríklad na dekarbonizáciu 
priemyselných procesov v energeticky náročných priemyselných odvetviach nahradením časti 
15 miliónov ton vodíka používaného v rafinériách na celom svete; na nahradenie zemného 
plynu pri vykurovaní; ako palivo do automobilov; alebo ho možno opätovne premeniť na 
elektrinu. V súčasnosti neexistuje harmonizovaný rámec vymedzujúci normy alebo požiadavky 
pre premenu energie na plyn. Normy pre miešanie sa medzi členskými štátmi pohybujú medzi 
5 % až 20 %. 

Pre stimuláciu investícií do výroby ekologického vodíka, a teda pre vytvorenie príslušného trhu, 
má zásadný význam spoľahlivá infraštruktúra a harmonizované technické normy. Skôr, než sa 
začne premýšľať o výstavbe samostatnej siete na prepravu vodíka, mala by sa zvážiť možnosť 
využívať existujúcu sieť plynovodov. Na to, aby sa zabránilo narušeniu trhu, sú potrebné jasné 
pravidlá na určenie úloh jednotlivých aktérov na trhu, ktoré budú podobné revidovaným 
ustanoveniam v oblasti koncepcie trhu s elektrinou.

Batérie

Batérie možno použiť hlavne na krátkodobé využitie na zabezpečenie kvality elektriny v sieti, 
ako je napríklad riadenie frekvencie, vyrovnávanie špičkového zaťaženia alebo utlmenie 
fluktuácie, a to vďaka svojmu relatívne rýchlemu času odozvy. Niektoré scenáre predpokladajú, 
že do roku 2040 bude dopyt po lítium-iónových batériách do 4000 GWh v porovnaní so 78 
GWh v súčasnosti. Lítium-iónové batérie sú v súčasnosti najmodernejšou technológiou 
používanou v elektrických vozidlách alebo v súkromných obydliach. Ich rozsah sa pohybuje 
od systémov 1-10 KW po systémy 1-50 MW. V ázijsko-tichomorskom regióne sa vyrába 85 % 
batériových článkov. Okrem toho sa päť základných surovín (lítium, nikel, kobalt, mangán a 
grafit) musí dovážať. Aby sa znížila závislosť od tretích krajín, je nevyhnutné podporovať 
rozvoj batérií a inovácie v EÚ. Spravodajkyňa preto víta Európsku alianciu pre batérie a 
strategický akčný plán pre batérie, ktoré by sa mali ďalej podporovať. Strategický akčný plán 
pre batérie, ktorý sa zameriava na suroviny, ťažbu, získavanie zdrojov, rafináciu, výrobu 
článkov a recykláciu, sa musí ešte viac posilniť. Lítium-iónové batérie vo významnej miere 
profitovali z výskumu. Okrem toho by Komisia mala prijať opatrenia, ktoré pomôžu vybudovať 
hodnotový reťazec pre batérie v Európe.

Na ďalšie zníženie závislosti od dovozu surovín naliehavo potrebujeme zlepšený rámec EÚ pre 
recykláciu použitých batérií vrátane osobitných ustanovení, napríklad pre lítium-iónové batérie, 
ktoré v súčasnosti chýbajú. Takéto ustanovenia by mohli pomôcť vytvoriť trh pre recykláciu 
lítium-iónových batérií. V tejto súvislosti spravodajkyňa víta nadchádzajúcu revíziu smernice 
o batériách a zdôrazňuje, že je dôležité odstrániť prekážky pre opätovné použitie a recykláciu. 
V kontexte revízie by sa mal zvážiť osobitný cieľ pre recykláciu lítium-iónových batérií.

Prečerpávacie vodné elektrárne

Prečerpávacie vodné elektrárne sú jednou z najstarších a najrozvinutejších spôsobov 
uskladňovania energie. S mierou efektívnosti 75 – 80 % tvoria 97 % súčasných zariadení na 
uskladňovanie energie v EÚ. Ide o osvedčený a účinný spôsob uskladňovania energie za 
konkurenčné ceny. 
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Hoci niektoré členské štáty svoj potenciál prečerpávajúcich vodných elektrární už do veľkej 
miery využili, stále existuje veľký potenciál, ktorý by sa mal v EÚ ďalej preskúmať, napríklad 
prostredníctvom dodatočnej modernizácie a renovácie, čo je vyvážený prístup, ktorý spája 
ochranu životného prostredia a zvýšenie potenciálu uskladňovania a jeho efektívnosť. Podľa 
štúdie Spoločného výskumného centra1 existuje v EÚ pri niektorých scenároch potenciál pre 
28 TWh, ak sa budeme sústrediť výhradne na prírodné rezervoáre. Ako súčasné výskumné 
projekty ukazujú, prečerpávacie vodné elektrárne nie sú obmedzené len na prírodné rezervoáre. 
Existujú výskumné projekty, ktoré na výrobu energie v prečerpávacích elektrárňach využívajú 
bývalé otvorené povrchové bane.

Akumulácia tepla 

Akumulácia tepla, používaná napríklad pri diaľkovom vykurovaní, sa v súčasnosti používa v 
kombinácii s kombinovanou výrobou tepla a elektriny (KVET) na vykurovanie husto 
osídlených obytných oblastí; vykurovacia sústava sa používa na prepravu a zároveň ako 
jednotka pre uskladňovanie. Keďže ide o ďalšiu technológiu, ktorá sa ukázala ako veľmi 
efektívna, spravodajkyňa sa domnieva, že jej potenciál by sa mal ďalej preskúmať. Najmä 
obytné oblasti v blízkosti priemyselnej konurbácie sú ideálne na využívanie odpadového tepla 
z priemyselných procesov, ktoré možno uskladňovať a distribuovať na vykurovanie. Ďalšie 
formy akumulácie tepla, v podzemní alebo v izolovaných nádržiach, môžu poskytovať sezónne 
uskladňovanie energie.

Spravodajkyňa preto odporúča, aby sa ďalej rozvíjali siete diaľkového vykurovania, aby sa 
modernizovali a renovovali zastarané siete a aby sa zabezpečila ich oprávnenosť na 
financovanie. Preto víta začlenenie cezhraničných sietí diaľkového vykurovania do 
revidovaného nariadenia o NPE. 

Úloha spotrebiteľov

Úloha decentralizovaného uskladňovania energie zo strany spotrebiteľov sa zvýši. Súkromné 
domácnosti môžu uskladňovať energiu, ktorú vyrábajú, napríklad z fotovoltaických panelov, v 
domácich batériách pre vlastné neskoršie použitie. Môžu slúžiť aj ako uskladňovacie jednotky 
v sieti tým, že sieti ponúknu uskladňovaciu kapacitu batérií svojich elektronických vozidiel 
(„energetické prepojenie vozidla a siete“). Autá sú zaparkované 96 % času a kapacita batérie 
parkovaných elektronických vozidiel sa môže použiť na vyrovnanie siete. Inovatívne 
inteligentné nabíjanie už existuje a malo by byť široko dostupné, aby pre spotrebiteľov bolo 
atraktívne túto flexibilitu ponúkať. 

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“ (vedecké a 
politické správy Spoločného výskumného centra 2013).
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