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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o celovitem evropskem pristopu k shranjevanju energije
(2019/2189(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 194,

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2018 z naslovom „Čist planet za 
vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo“ (COM(2018)0773),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 9. aprila 2019 o izvajanju strateškega 
akcijskega načrta za baterije: zgraditev strateške vrednostne verige baterij v Evropi 
(COM (2019)0176),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 9. aprila 2019 o izvajanju Direktive 2006/66/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih 
ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS ter 
njenem vplivu na okolje in delovanje notranjega trga (COM(2019)0166), 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 12. decembra 2019,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. junija 2019 o prihodnosti energetskih sistemov 
v energetski uniji, s katerimi naj bi zagotovili energetski prehod ter doseganje 
energetskih in podnebnih ciljev do leta 2030 in pozneje,

– ob upoštevanju pobude za vodik, ki jo je avstrijsko predsedstvo Sveta 17. in 18. 
septembra 2018 predstavilo v Linzu,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2009/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi 
Direktive 2012/27/ES1,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. junija 2019 o notranjem trgu z električno energijo2,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov3,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi 

1 UL L 158, 14.6.2019, str. 125. 
2 UL L 158, 14.6.2019, str. 54.
3 UL L 328, 21.12.2018, str. 82.
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Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in 
(ES) št. 715/20094,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi 
Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/20105, 
ki je v postopku revizije,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju 
okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije6,

– ob upoštevanju Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih 
in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS7,

– ob upoštevanju Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike8,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in 
okoljskih razmerah11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o podnebnih spremembah – 
evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo v skladu s Pariškim sporazumom12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2018 o vzpostavitvi infrastrukture za 
alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. februarja 2018 o pospeševanju inovativnosti na 
področju čiste energije14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 z naslovom Na poti k novi 
zasnovi energetskega trga15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o strategiji EU za ogrevanje 
in hlajenje16,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

4 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.
5 UL L 348, 20.12.2013, str. 129.
6 UL L 283, 31.10.2003, str. 51.
7 UL L 266, 26.9.2006, str. 1
8 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
9 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
11 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.
12 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0217.
13 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0438.
14 UL C 463, 21.12.2018, str. 10.
15 UL C 204, 13.6.2018, str. 23.
16 UL C 204, 13.6.2018, str. 35.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0000/2020),

A. ker so Parlament, Evropski svet in Komisija podprli cilj ničelne stopnje neto emisij 
toplogrednih plinov v EU do leta 2050, kar je v skladu s cilji Pariškega sporazuma;

B. ker je za prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo potreben energetski prehod s 
fosilnih goriv na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije;

C. ker je večina obnovljivih virov električne energije, kot sta veter in sonce, nestalna in 
spremenljiva; ker je za vključevanje spremenljivih obnovljivih virov energije v 
elektroenergetski sistem potrebna večja prožnost ponudbe in povpraševanja; 

1. poziva države članice, naj v celoti izkoristijo svoj potencial za shranjevanje energije;

2. poziva Komisijo, naj razvije celovito strategijo za shranjevanje energije; 

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi projektno skupino, v kateri bodo sodelovali vsi ustrezni 
generalni direktorati, za razvoj te strategije, vključno s celovito analizo ogljičnega 
odtisa in življenjskega cikla tehnologij za shranjevanje, pri čemer naj upošteva vsaj 
pridobivanje in/ali proizvodnjo surovin, proizvodni proces, prevoz in po potrebi 
postopek recikliranja; 

4. ugotavlja, da energetski prehod na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije, 
zahteva dobro razvito elektroenergetsko omrežje in napredne tehnologije shranjevanja, 
rezervne zmogljivosti in upravljanje povpraševanja, da se zagotovi stalna oskrba z 
energijo;

5. poudarja, da prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo ne sme ogroziti zanesljivosti 
oskrbe; poudarja, da morata biti zanesljiva oskrba z električno energijo in energetski 
prehod tesno povezana; 

6. globoko obžaluje, da se infrastrukturni projekti, ki so ključni za energetski prehod, 
pogosto srečujejo z močnim odporom na lokalni ravni; poziva države članice, naj 
dejavno spodbujajo javno podporo na lokalni ravni, na primer z zgodnjim 
vključevanjem javnosti;

Regulativne ovire

7. poudarja, da večina držav članic od upravljavcev obratov za shranjevanje energije 
zahteva, da dvakrat plačajo omrežnino ali davke na energijo; je prepričan, da bi odprava 
tega bremena povečala število projektov za shranjevanje energije; poziva Komisijo, naj 
v svojem prihodnjem predlogu za revidirano direktivo o obdavčitvi energije prepove 
dvojno obdavčevanje v zvezi s projekti za shranjevanje energije; poziva države članice, 
naj v zvezi s projekti za shranjevanje energije odpravijo vse vrste dvojnega 
obdavčevanja ali dvojnih nadomestil;

8. nujno poziva k reviziji uredbe TEN-E17, preden bo sprejet naslednji seznam projektov 
skupnega interesa; poziva, naj se merila za dodelitev statusa projekta skupnega interesa 
uskladijo s podnebnimi in trajnostnimi cilji EU;

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da postopki za odobritev na nacionalni ravni trajajo 
bistveno dlje od najdaljšega obdobja, ki je v uredbi TEN-E predvideno za projekte 

17 Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) 
št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, str. 39).
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skupnega interesa; poziva Komisijo, naj to vprašanje obravnava v prihodnjem pregledu 
s pomočjo učinkovitega mehanizma izvrševanja;

10. obžaluje pomanjkljivo uvajanje raziskovalnih projektov v okviru programa Obzorje 
2020 na trg, in pozdravlja, da se načrtuje večja osredotočenost na dejavnosti blizu trga v 
okviru programa Obzorje Evropa, zlasti z ustanovitvijo Evropskega sveta za inovacije; 
poziva k večji uporabi instrumenta predkomercialnih naročil;

11. ugotavlja, da smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–
2020 samo posredno omenjajo projekte za shranjevanje energije; poleg tega ugotavlja, 
da je bilo v preteklosti prijavljenih presenetljivo malo ukrepov državne pomoči za 
projekte shranjevanja;

12. poziva Komisijo, naj pri pregledu smernic o državni pomoči upošteva pomembno vlogo 
shranjevanja pri energetskem prehodu; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo nove 
smernice upoštevale učinkovitost različnih tehnologij za shranjevanje in njihov 
prispevek k stabilnosti omrežja, da se prepreči neučinkovito financiranje; 

Iz elektrike v plin

13. priznava velik potencial zelenega vodika za shranjevanje energije in kot surovine v 
energetsko intenzivnih panogah;

14. ugotavlja, da v državah članicah obstajajo različni standardi glede mešanja vodika z 
zemeljskim plinom; zato poziva Komisijo, naj razvije minimalne standarde za mešanje 
vodika, tako za plinsko omrežje kot tudi za končne uporabnike; 

15. poziva Komisijo, naj izvede obsežno analizo stroškov naknadnega opremljanja plinske 
infrastrukture za uporabo zelenega vodika;

Baterije 

16. je prepričan, da bodo imele baterije ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne oskrbe z 
električno energijo;

17. je zaskrbljen, ker ima EU zelo nizke zmogljivosti za proizvodnjo baterij; zato 
pozdravlja evropsko zavezništvo za baterije in strateški akcijski načrt za baterije; poziva 
k njihovi nadaljnji podpori in k pospešenemu izvajanju strateškega akcijskega načrta za 
baterije; v zvezi s tem pozdravlja napoved Komisije, da bo v podporo strateškemu 
akcijskemu načrtu in krožnemu gospodarstvu predlagala zakonodajo o baterijah; v zvezi 
s tem poziva, naj se izvede analiza življenjskega cikla baterij;

18. je zaskrbljen zaradi velike odvisnosti EU od uvoza surovin za proizvodnjo baterij; je 
prepričan, da bi lahko z boljšimi sistemi za recikliranje baterij zagotovili znaten delež 
surovin, potrebnih za proizvodnjo baterij v EU;

19. priznava, da se lahko rabljene baterije iz električnih vozil uporabljajo za shranjevanje 
energije v gospodinjstvih ali večjih baterijskih enotah; je zaskrbljen, ker dejstvo, da so 
rabljene baterije v direktivi o baterijah razvrščene med odpadke, ne glede na njihovo 
ponovno uporabo, predstavlja oviro za takšno ponovno uporabo;

20. poziva Komisijo, naj pri reviziji direktive o baterijah upošteva cilj glede recikliranja 
litij-ionskih baterij;

Črpalne hidroelektrarne 
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21. ugotavlja, da imajo črpalne hidroelektrarne bistveno vlogo pri shranjevanju energije; je 
zaskrbljen, da EU ne izkorišča v celoti potenciala tega ogljično nevtralnega in zelo 
učinkovitega načina shranjevanja energije; 

22. meni, da bi morale države članice poiskati dodatne možnosti za povečanje zmogljivosti 
črpalnih hidroelektrarn; poziva države članice, naj odpravijo vse upravne ovire, ki 
povzročajo zamude pri teh projektih, in zagotovijo regulativno podporo za inovativne 
pristope na tem področju; poziva Komisijo, naj da prednost potrebnemu energetskemu 
prehodu, opravi celovit pregled ustrezne zakonodaje in po potrebi predlaga spremembe;

23. poudarja, da bi bilo treba za okrepitev varstva okolja dati prednost posodobitvam 
obstoječih objektov in projektom z večjo zmogljivostjo;

Shranjevanje toplote

24. meni, da je daljinsko ogrevanje zelo učinkovit način za shranjevanje energije in 
ogrevanje stanovanj na gosto poseljenih območjih; poziva Komisijo in države članice, 
naj podpirajo in razvijajo omrežja za daljinsko ogrevanje;

25. pozdravlja dejstvo, da bodo omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje upravičena do 
financiranja v skladu z revidirano uredbo o instrumentu za povezovanje Evrope, in 
poziva, naj se jih vključi kot potencialne projekte skupnega interesa v okviru uredbe 
TEN-E;

Vloga potrošnikov

26. meni, da domače baterije, shranjevanje toplote iz gospodinjstev, tehnologija vozilo-
omrežje in prilagajanje odjema pomagajo zmanjševati konice porabe, zagotavljajo 
prožnost in vse bolj prispevajo k temu, da je energetsko omrežje učinkovito in 
povezano;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Z evropskim zelenim dogovorom se je EU zavezala, da bo razogljičila evropsko gospodarstvo 
in do leta 2050 postala ogljično nevtralna. Zato je potreben hitrejši prehod s fosilnih goriv kot 
primarnega vira energije na obnovljive vire energije. Večji delež energije iz obnovljivih virov 
bo povzročil nadaljnjo decentralizacijo proizvodnje energije. V vseh scenarijih se pričakuje, da 
bo razogljičenje doseženo predvsem z elektrifikacijo največjih sektorjev (energetika, promet, 
ogrevanje in hlajenje), kar bo močno povečalo povpraševanje po električni energiji: po mnenju 
Komisije se bo povpraševanje po električni energiji do leta 2050 več kot podvojilo (+55 %). 
Ker smo se zavezali k razogljičenju energetskega sektorja, se bo povečal delež električne 
energije iz obnovljivih virov. Komisija pričakuje, da bo delež obnovljivih virov energije do leta 
2030 znašal 55 %, do leta 2050 pa več kot 80 %. Večji delež energije iz obnovljivih virov 
neizogibno vodi k večji nestabilnosti elektroenergetskega omrežja. Zaradi zaveze za 
doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050 bo zato treba močno povečati zmogljivosti za 
shranjevanje, da bo zagotovljena zanesljiva oskrba z energijo.

Naša prednostna naloga mora biti, da ob vsakem času zagotovimo zanesljivo oskrbo z 
električno energijo, energija pa mora za državljane EU ostati cenovno dostopna. Shranjevanje 
energije bo bistveno prispevalo k zmanjšanju ekstremnih cen električne energije, ker izenačuje 
konice povpraševanja in ponudba. Na trg bo treba dati širok razpon tehnologij za shranjevanje, 
ki bodo pokrivale vse zahteve glede moči, zmogljivosti in odzivnega časa, da bodo zagotovljeni 
stabilnost omrežja, nadzor napetosti, operativna rezerva, dispečiranje in ponovno dispečiranje 
ter energetski prehod v maloprodaji. Potrebno bo kratkoročno shranjevanje, pa tudi sezonsko 
shranjevanje za več mesecev. Shranjevanje je lahko storitev za operaterja distribucijskega 
sistema, npr. za upravljanje prezasedenosti, ali za operaterja prenosnega sistema za izravnavo. 

EU mora nemudoma ukrepati. Namen tega poročila je analizirati trenutne možnosti 
shranjevanja in pripraviti priporočila za Komisijo in države članice, da se v celoti razišče 
potencial shranjevanja v EU. Če se shranjevanje obravnava ločeno, zgolj znotraj sektorja 
električne energije, je prožnost omejena in zelo draga. S pametnim vključevanjem različnih 
sektorjev, na primer pretvorbo elektrike v plin ali v toploto, je na voljo več tehnologij za 
shranjevanje, kot je shranjevanje toplote. Potreben je celovit pristop za uskladitev različnih 
vidikov, kot so učinkovitost, okoljski vplivi, pristojnosti in izdaja dovoljenj. Vsako tehnologijo 
za shranjevanje energije je treba natančno in obsežno analizirati, zlasti kar zadeva vplive na 
okolje. Visokih okoljskih standardov v EU se ne sme oslabiti. Nekatere tehnologije za 
shranjevanje, kot so baterije, imajo lahko velik ogljični odtis, ki je zelo odvisen od mešanice 
virov energije, ki se uporablja za njihovo proizvodnjo in ekstrakcijo surovin. Zato poročevalka 
predlaga, naj Komisija oblikuje projektno skupino za vse zadevne generalne direktorate, da bi 
razvili celovito strategijo za shranjevanje energije. V zvezi s tem bi bilo treba opraviti analizo 
življenjskega cikla vseh razpoložljivih možnosti za shranjevanje, pri tem pa zlasti upoštevati 
njihov ogljični odtis.

Regulativne ovire

Kar zadeva predpise, mora EU odpraviti vse morebitne ovire za hitro izkoriščanje potenciala. 
V nekaterih sektorjih je že bil dosežen znaten napredek, da bi bolj uskladili regulativne zahteve. 
Direktiva o trgu z električno energijo na primer določa jasna pravila za notranji trg električne 
energije. Hitro izvajanje takšnih določb je bistvena za spremembo paradigme za shranjevanje 
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energije. Rešiti pa je treba še nekaj odprtih vprašanj, kot sta dvojno obdavčevanje in dvojna 
omrežnina za ponudnike shranjevanja, kar je velika ovira za dostop do tega novega trga.

Poročevalka v zvezi s prihodnjo revizijo direktive o obdavčitvi energije pozdravlja ocenjevalno 
poročilo Komisije, v katerem priznava potrebo po reviziji, saj je direktiva zastarela in omogoča 
dvojno obdavčevanje ponudnikov shranjevanja. Poročevalka meni, da je zagotavljanje 
shranjevanja v omrežju družbeno koristno, zato poziva k odpravi dvojnega obdavčevanja. 
Razlikovati bo treba med običajno porabo energije in shranjevanjem ali pretvorbo zaradi 
shranjevanja. 

Uredbo TEN-E je treba nemudoma pregledati, preden bo sprejet naslednji seznam projektov 
skupnega interesa. Merila za določanje teh projektov ne odražajo zaveze Unije za razogljičenje 
energetskega sektorja, zato jih je treba uskladiti s podnebnimi in trajnostnimi cilji Unije. Objekti 
za shranjevanje so lahko pomembni za načrtovanje omrežij, sektorsko povezovanje pa zahteva 
naložbe v nova omrežja, kot so plinovodi, primerni za prenos zelenega vodika, ali toplotna 
omrežja. Zato bi morali ti projekti postati upravičeni do vključitve na sezname projektov 
skupnega interesa. Poleg tega upravni postopki za odobritev v državah članicah močno 
presegajo najdaljša obdobja za projekte skupnega interesa iz uredbe TEN-E. Komisija bi morala 
v zvezi s tem pregledati mehanizme izvrševanja.

Kar zadeva financiranje raziskav, je preteklost pokazala, da imajo raziskovalni projekti, ki jih 
financira EU, pogosto težave pri dostopu do trga. Poročevalka pozdravlja ustanovitev 
Evropskega sveta za inovacije. Pozdravlja tudi dejstvo, da bo novi program Obzorje Evropa 
zagotovil financiranje dejavnosti, ki so blizu trga. 

Državna pomoč bo potrebna zlasti za projekte shranjevanja, za katere še ni dokazano, da so 
pripravljeni za trg. Projekti za shranjevanje trenutno niso ustrezno obravnavani v smernicah o 
državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020, ki se osredotočajo na 
projekte na področju obnovljivih virov energije. To utegne biti eden od razlogov, zakaj je bilo 
trenutno priglašenih le malo ukrepov državne pomoči za projekte shranjevanja. Poročevalka 
meni, da bi bilo treba pri pregledu smernic o državni pomoči upoštevati vlogo shranjevanja pri 
energetskem prehodu. 
 
Eden glavnih ciljev energetskega prehoda je cenovna dostopnost električne energije, zato se je 
smiselno osredotočiti na tehnologije, ki so že na trgu ali ki bodo kmalu začele delovati. Zato se 
poročilo osredotoča na izbiro tehnologij.

Iz elektrike v plin 

Evropa mora postati vodilna v sektorju zelenega vodika. Zeleni vodik, proizveden iz vode z 
električno energijo iz obnovljivih virov, lahko zagotovi večjo prožnost elektroenergetskega 
sistema. Sodobni elektrolizatorji že dosegajo velikosti več megavatov. Zeleni vodik omogoča 
veliko geografsko prilagodljivost: lahko se proizvaja neposredno pri viru električne energije 
(npr. polje vetrnih elektrarn) in se uporablja neposredno, se shrani – tudi v zelo velikih količinah 
(npr. v naravnih jamah) – ali prenaša na dolge razdalje brez večjih izgub. Uporablja se lahko v 
različne namene, na primer za razogljičenje industrijskih postopkov v energetsko intenzivnih 
panogah, tako da delno nadomesti 15 milijonov ton vodika, ki se po vsem svetu porabi v 
rafinerijah; kot nadomestilo za zemeljski plin za ogrevanje; kot pogonsko gorivo za avtomobile 
ali pa za ponovno pretvorbo v električno energijo. Trenutno ni usklajenega okvira, ki bi določal 
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standarde ali zahteve za pretvorbo elektrike v plin. V državah članicah se standardi za mešanje 
plina gibljejo med 5 % in 20 %. 

Da bi spodbudili naložbe v proizvodnjo zelenega vodika in s tem ustvarili trg, so bistveni dobra 
infrastruktura in usklajeni tehnični standardi. Pred gradnjo posebnega omrežja za prenos vodika 
bi bilo treba preučiti možnost uporabe obstoječih plinovodov. Da bi preprečili izkrivljanje trga, 
so potrebna jasna pravila za določitev vlog različnih akterjev na trgu, podobno kot pri 
revidiranih določbah o zasnovi trga električne energije.

Baterije

Baterije se zaradi razmeroma hitre odzivnosti lahko uporabijo predvsem kratkotrajno, da se 
zagotovi kakovost energije v omrežju, kot so regulacija frekvence, izravnava koničnega odjema 
ali ublažitev nihanj. Po nekaterih scenarijih bo povpraševanje po litij-ionskih baterijah leta 2040 
znašalo do 4000 GWh, medtem ko danes znaša 78 GWh. Litij-ionske baterije so trenutno 
najsodobnejša tehnologija, ki se uporablja v električnih avtomobilih ali zasebnih 
gospodinjstvih. Sistemi imajo razpon med 1–10 KW in 1–50 MW. 85 % baterijskih celic 
proizvedejo v azijsko-pacifiški regiji, pet osnovnih surovin (litij, nikelj, kobalt, mangan in 
grafit) pa je treba uvoziti. Zato je bistveno spodbujati razvoj in inovacije na področju baterij v 
EU, da se zmanjša odvisnost od tretjih držav. Poročevalka zato pozdravlja evropsko 
zavezništvo za baterije in strateški akcijski načrt za baterije, ki ju je treba še naprej podpirati. 
Še bolj je treba okrepiti strateški akcijski načrt za baterije, ki se osredotoča na surovine, 
pridobivanje, nabavo, rafiniranje in proizvodnjo celic ter njihovo recikliranje. Litij-ionske 
baterije so imele znatne koristi od raziskav. Poleg tega bi morala Komisija sprejeti ukrepe za 
izgradnjo vrednostne verige baterij v Evropi.

Da bi dodatno zmanjšali odvisnost od uvoza surovin, potrebujemo izboljšan okvir EU za 
recikliranje rabljenih baterij, vključno s posebnimi določbami, na primer za litij-ionske baterije, 
ki trenutno manjkajo. Take določbe bi lahko pomagale ustvariti trg za recikliranje litij-ionskih 
baterij. V zvezi s tem poročevalka pozdravlja prihodnji pregled direktive o baterijah in 
poudarja, da je treba odpraviti ovire za ponovno uporabo in recikliranje. V okviru revizije bi 
bilo treba razmisliti o posebnem cilju glede recikliranja litij-ionskih baterij.

Črpalne hidroelektrarne

Črpalne hidroelektrarne so eden najstarejših in najrazvitejših načinov shranjevanja energije. 
Njihova stopnja učinkovitosti znaša 75 – 80 %, predstavljajo pa 97 % obstoječih obratov EU 
za shranjevanje energije. Gre za preizkušen in učinkovit način shranjevanja energije po 
konkurenčnih stroških. 

Čeprav so nekatere države članice že v veliki meri izčrpale možnosti za črpalne hidroelektrarne, 
je v EU še velik potencial, ki ga mogoče izkoristiti, na primer z naknadnim opremljanjem in 
obnovo, kar je uravnotežen pristop, ki združuje varstvo okolja in povečanje potenciala za 
shranjevanje ter njegove učinkovitosti. V skladu s študijo, ki jo je pripravilo Skupno 
raziskovalno središče1, je potencial EU v nekaterih primerih 28 TWh in več, pri čemer so 

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) (Ocena evropskega potenciala za shranjevanje energije s črpalnimi hidroelektrarnami – 
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upoštevani samo naravni zbiralniki. Kot kažejo trenutni raziskovalni projekti, uporaba črpalnih 
hidroelektrarn ni omejena na naravne zbiralnike. Obstajajo tudi raziskovalni projekti, ki 
preučujejo uporabo nekdanjih dnevnih kopov za črpalne hidroelektrarne.

Shranjevanje toplote 

Shranjevanje toplote, na primer pri daljinskem ogrevanju, se trenutno uporablja v kombinaciji 
s soproizvodnjo toplote in električne energije na gosto naseljenih stanovanjskih območjih. 
Toplotno omrežje se hkrati uporablja za prenos in za shranjevanje. Ker gre še za eno 
tehnologijo, ki se je že izkazala za zelo učinkovito, poročevalka meni, da bi bilo treba njen 
potencial nadalje preučiti. Najbolj primerna za uporabo odpadne toplote iz industrijskih 
procesov, ki jo lahko skladiščimo in distribuiramo za ogrevanje, so predvsem stanovanjska 
območja v bližini industrijskih aglomeracij. Druge oblike shranjevanja toplote, podzemno ali v 
izoliranih hranilnikih, lahko zagotavljajo sezonsko shranjevanje energije.

Poročevalka zato priporoča nadaljnji razvoj omrežij za daljinsko ogrevanje, nadgradnjo in 
obnovo zastarelih omrežij ter zagotovitev, da bodo upravičena do financiranja. Zato pozdravlja 
vključitev čezmejnih omrežij za daljinsko ogrevanje v skladu z revidirano uredbo o instrumentu 
za povezovanje Evrope. 

Vloga potrošnikov

Povečala se bo vloga decentraliziranega shranjevanja energije pri potrošnikih. Zasebna 
gospodinjstva lahko energijo, ki jo proizvedejo, na primer s pomočjo fotovoltaičnih panelov, 
za poznejšo uporabo shranijo v domačih akumulatorjih. Prav tako lahko postanejo enote za 
shranjevanje v omrežju, tako da omrežju dajo na voljo shranjevalne zmogljivosti svojih 
električnih vozil („vozilo-omrežje“). Avtomobili so parkirani 96 % časa, zmogljivost 
akumulatorjev parkiranih električnih vozil pa se lahko uporabi za uravnoteženje omrežja. Že 
zdaj obstajajo inovativne pametne polnilne postaje, ki bi morale biti na voljo vsem, da bi bile 
tovrstne storitve prožnosti privlačne za potrošnike. 

ocena potenciala za shranjevanje energije s črpalnimi hidroelektrarnami na podlagi geografskega 
informacijskega sistema (znanstvena poročila in poročila o politikah Skupnega raziskovalnega središča 2013)



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

SL

PRILOGA: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovorna izključno 
poročevalka. Poročevalka je pri pripravi osnutka poročila prejela prispevke od naslednjih 
subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba
Prof. dr. Susanne Muhar, prof. dr. Stefan Schmutz / BUKO –  Univerza za naravne vire in 
znanosti o življenju, Dunaj
Johannes Thema, Arjuna Nebel / Wuppertal Institute
Organizacija Transport & Environment
Finnish Energy
WWF
EUROBAT
VERBUND AG
RWE
Evropska komisija, GD COMP
EASE
AXPO
Illwerke/VKW
Evropska komisija, GD ENER
Evropska komisija, GD GROW
avstrijsko ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem


