
PR\1198854SV.docx PE648.259v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2019/2189(INI)

17.2.2020

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om en övergripande EU-strategi för energilagring
(2019/2189(INI))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Claudia Gamon



PE648.259v01-00 2/13 PR\1198854SV.docx

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION..............................................3

MOTIVERING ...........................................................................................................................9

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN..................................................13



PR\1198854SV.docx 3/13 PE648.259v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en övergripande EU-strategi för energilagring
(2019/2189(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194,

– med beaktande av Parisavtalet,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 Den 
europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2018 En ren jord åt 
alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig 
och klimatneutral ekonomi (COM(2018)0773),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 9 april 2019 om genomförandet av 
den strategiska handlingsplanen för batterier: att bygga en strategisk värdekedja för 
batterier i EU (COM(2019)0176),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 9 april 2019 om genomförandet och 
konsekvenserna för miljön och för den inre marknadens funktion av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om 
upphävande av direktiv 91/157/EEG (COM(2019)0166),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 12 december 2019,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 25 juni 2019 om framtiden för 
energisystemen i energiunionen i syfte att säkerställa energiomställningen och 
uppnåendet av energi- och klimatmålen till 2030 och därefter,

– med beaktande av ”initiativet för väte”, som lanserades av det österrikiska 
ordförandeskapet i Linz den 17–18 september 2018,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 
5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av 
direktiv 2012/27/EU1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 
5 juni 2019 om den inre marknaden för el2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av 
den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 
17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande 

1 EUT L 158, 14.6.2019, s. 125. 
2 EUT L 158, 14.6.2019, s. 54.
3 EUT L 328, 21.12.2018, s. 82.
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av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) 
nr 714/2009 och (EG) nr 715/20094,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring 
av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) 
nr 680/2007 och (EG) nr 67/20105, som för närvarande håller på att revideras,

– med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och 
elektricitet6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 
6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område8,

– med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter9,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given10,

– med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget11,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om klimatförändringar – en 
europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi i överensstämmelse med Parisavtalet om klimatförändringar12,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2018 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla!13,

– med beaktande av sin resolution av den 6 februari 2018 om att påskynda innovationen 
för ren energi14,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om en ny marknadsmodell 
för energimarknaderna15,

4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 39.
5 EUT L 348, 20.12.2013, s. 129.
6 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.
7 EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.
8 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
9 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
10 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
11 Antagna texter, P9_TA(2019)0078.
12 Antagna texter, P8_TA(2019)0217.
13 Antagna texter, P8_TA(2018)0438.
14 EUT C 463, 21.12.2018, s. 10.
15 EUT C 204, 13.6.2018, s. 23.
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– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om en EU-strategi för 
uppvärmning och kylning16,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Europaparlamentet, Europeiska rådet och kommissionen har ställt sig bakom målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser i EU senast 2050, i linje med målen i Parisavtalet.

B. Omställningen till en klimatneutral ekonomi kräver en energiomställning från fossila 
bränslen till ett system som bygger på förnybar energi.

C. De flesta förnybara energikällor, såsom vind- och solkraft, är intermittenta och variabla. 
Att integrera variabla förnybara energikällor i elsystemet kräver ökad flexibilitet i fråga 
om tillgång och efterfrågan. 

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut undersöka sin 
energilagringspotential.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en övergripande strategi för 
energilagring. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en arbetsgrupp med alla berörda 
generaldirektorat med uppdrag att utarbeta denna strategi, inbegripet en omfattande 
analys av lagringsteknikens koldioxidavtryck och livscykel, med beaktande av 
åtminstone utvinning och/eller produktion av råvaror, tillverkningsprocess, transport 
och i tillämpliga fall återvinningsprocess. 

4. Europaparlamentet noterar att energiomställningen till ett system som baseras på 
förnybar energi kräver ett väl utvecklat elnät och en avancerad lagringsteknik, 
reservproduktion och efterfrågestyrning för att säkra en konstant elförsörjning.

5. Europaparlamentet understryker att omställningen till en klimatneutral ekonomi inte får 
äventyra försörjningstryggheten. Parlamentet betonar att tillförlitlig elförsörjning och 
energiomställning måste gå hand i hand.

6. Europaparlamentet beklagar djupt att infrastrukturprojekt som är avgörande för 
energiomställningen ofta möter starkt motstånd på lokal nivå. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att aktivt uppmuntra offentligt stöd på lokal nivå, till exempel genom 
att låta allmänheten delta i ett tidigt skede.

Rättsliga hinder

7. Europaparlamentet påpekar att de flesta medlemsstater kräver att 
lagringsanläggningarnas operatörer betalar nätavgifter eller energiskatter två gånger. 
Parlamentet är övertygat om att avskaffandet av denna börda skulle leda till fler 
energilagringsprojekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbjuda 
dubbelbeskattning med anknytning till energilagringsprojekt i sitt kommande förslag till 
reviderat energiskattedirektiv. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avskaffa alla 
typer av dubbelbeskattning eller dubbla avgifter med anknytning till 
energilagringsprojekt.

16 EUT C 204, 13.6.2018, s. 35.
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8. Europaparlamentet kräver omgående en revidering av förordningen om transeuropeiska 
energinät17 innan nästa förteckning över projekt av gemensamt intresse antas. 
Parlamentet begär att kriterierna för beviljande av projekt av gemensamt intresse ska 
anpassas till EU:s klimat- och hållbarhetsmål.

9. Europaparlamentet noterar med oro att godkännandeförfaranden på nationell nivå tar 
betydligt längre tid än de längsta tillåtna perioder för projekt av gemensamt intresse som 
föreskrivs i förordningen om transeuropeiska energinät. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta itu med denna fråga i sin kommande översyn genom en mekanism 
för faktiskt genomförande.

10. Europaparlamentet beklagar den bristande marknadslanseringen av forskningsprojekt 
inom Horisont 2020, och ser positivt på det större fokus på ”marknadsnära 
verksamheter” som planerats inom Horisont Europa, särskilt genom inrättandet av 
Europeiska innovationsrådet. Parlamentet efterlyser en ökad användning av 
förkommersiell upphandling.

11. Europaparlamentet noterar att det endast finns en indirekt hänvisning till 
energilagringsprojekt i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–
2020. Dessutom har förvånansvärt få statliga stödåtgärder för lagringsprojekt anmälts.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta den viktiga roll som lagring 
spelar vid energiomställningen när den ser över riktlinjerna för statligt stöd. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att de nya riktlinjerna beaktar hur effektiva olika 
lagringstekniker är och deras bidrag till nätstabiliteten, så att ineffektiv finansiering 
undviks. 

Kraft-till-gas

13. Europaparlamentet framhåller att grön vätgas har en hög potential för energilagring och 
som råvara för energiintensiva industrier.

14. Europaparlamentet konstaterar att normerna i medlemsstaterna varierar när det gäller 
vätgasinblandning i naturgas. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ta fram 
miniminormer för vätgasinblandning för både gasnätet och slutanvändningar. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en omfattande analys av 
kostnaden för eftermodifiering av gasinfrastruktur för användning av grön vätgas.

Batterier 

16. Europaparlamentet är övertygat om att batterier kommer att spela en avgörande roll för 
stabil elförsörjning.

17. Europaparlamentet är bekymrat över att EU har en mycket låg 
batteritillverkningskapacitet. Parlamentet välkomnar därför den europeiska 
batterialliansen och den strategiska handlingsplanen för batterier. Parlamentet vill se ett 
fortsatt stöd till dem och ett förstärkt genomförande av den strategiska handlingsplanen 
för batterier. Parlamentet gläder sig därför åt att kommissionen tillkännagett att den 
kommer att föreslå lagstiftning om batterier till stöd för den strategiska handlingsplanen 
och den cirkulära ekonomin. Parlamentet efterlyser i detta avseende livscykelanalyser 

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för 
transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av 
förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).
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av batterier.

18. Europaparlamentet är bekymrat över EU:s starka beroende av import av råvaror för 
batteritillverkning. Parlamentet är övertygat om att förbättrade 
materialåtervinningssystem för batterier skulle kunna ge en betydande andel av de 
råvaror som behövs för batteritillverkning inom EU.

19. Europaparlamentet framhåller potentialen hos förbrukade elektriska batterier som 
återanvänds för energilagring i privata bostäder eller i större batterienheter. Parlamentet 
är bekymrat över att klassificeringen av förbrukade batterier som avfall i 
batteridirektivet, oberoende av återanvändning, kan utgöra ett hinder för sådan 
återanvändning.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett materialåtervinningsmål 
för litiumjonbatterier vid revideringen av batteridirektivet.

Pumpkraft 

21. Europaparlamentet noterar att pumpkraft spelar en avgörande roll för energilagring. 
Parlamentet är bekymrat över att EU inte utnyttjar den fulla potentialen hos detta 
koldioxidneutrala och högeffektiva sätt att lagra energi. 

22. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör försöka hitta fler sätt att förbättra 
pumpkraftskapaciteten. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att undanröja alla 
administrativa hinder som försenar dessa projekt och att tillhandahålla rättsligt stöd för 
innovativa strategier på detta område. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
prioritera den nödvändiga energiomställningen, genomföra en omfattande översyn av 
den relevanta lagstiftningen och vid behov föreslå ändringar.

23. Europaparlamentet påpekar att man för att stärka miljöskyddet bör prioritera 
uppdateringar av befintliga anläggningar och projekt med högre kapacitet.

Värmelagring

24. Europaparlamentet anser att fjärrvärme är ett mycket effektivt verktyg för energilagring 
och uppvärmning av bostäder i tätbefolkade områden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att stödja och utveckla fjärrvärmenäten.

25. Europaparlamentet ser positivt på att nät för fjärrvärme och fjärrkyla kommer att vara 
berättigade till finansiering enligt den reviderade FSE-förordningen, och begär att de tas 
med som potentiella projekt av gemensamt intresse inom ramen för förordningen om 
transeuropeiska energinät.

Konsumenternas roll

26. Europaparlamentet anser att hembatterier, värmelagring i hemmet, teknik för 
elöverföring från fordon till elnät (”vehicle-to-grid”) och efterfrågeflexibilitet bidrar till 
att minska förbrukningstoppar, ger flexibilitet och spelar en allt viktigare roll när det 
gäller att säkerställa ett effektivt och integrerat energinät. 

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

I och med den europeiska gröna given har EU åtagit sig att fasa ut fossila bränslen i den 
europeiska ekonomin och bli koldioxidneutralt senast 2050. Detta kräver en snabb omställning 
från fossila bränslen som primär energikälla till förnybara energikällor. En högre andel 
förnybara energikällor kommer att leda till ytterligare decentraliserad energiproduktion. I alla 
scenarier förväntas utfasningen av fossila bränslen främst ske genom elektrifiering av de största 
sektorerna (energi, transport, uppvärmning och kylning), vilket kommer att leda till en enorm 
ökning av efterfrågan på el: enligt kommissionen kommer efterfrågan på el att mer än 
fördubblas fram till 2050 (55 procents ökning). Eftersom det är vårt åtagande att fasa ut fossila 
bränslen inom energisektorn kommer andelen el som produceras från förnybara energikällor att 
öka. Kommissionen förväntar sig att 55 procent av energin ska komma från förnybara 
energikällor år 2030, och mer än 80 procent år 2050. En högre andel förnybara energikällor 
leder oundvikligen till högre volatilitet i elnätet. För att uppfylla åtagandet att bli 
koldioxidneutral senast 2050 krävs därför en enorm ökning av lagringskapaciteten för att 
trygga energiförsörjningen.

Det måste vara vår prioritering att alltid kunna säkerställa en konstant elförsörjning. Dessutom 
måste energin förbli prismässigt överkomlig för EU:s medborgare. Energilagring kommer att 
vara avgörande för att minska de extrema elpriserna genom att utjämna topparna och dalarna i 
tillgång och efterfrågan. Många olika lagringstekniker som täcker alla egenskaper när det gäller 
el, kapacitet och svarstid kommer att behöva föras ut på marknaden för att bidra till stabilitet i 
nätet, spänningsreglering, driftsreserv, s.k. dispatch och re-dispatch samt energiomställning i 
detaljistledet. Inte bara kortvarig lagring kommer att behövas, utan även säsongslagring under 
flera månader. Lagring kan utgöra en tjänst för en systemansvarig för distributionssystemet, till 
exempel för hantering av överbelastning, eller för en systemansvarig för överföringssystemet 
för balansering. 

EU måste agera nu! Syftet med detta betänkande är att analysera de nuvarande 
lagringsmöjligheterna och ge kommissionen och medlemsstaterna rekommendationer för att 
fullt ut undersöka lagringspotentialen i EU. Om lagring endast beaktas separat inom elsektorn 
är flexibiliteten begränsad och mycket kostsam. Genom smart integrering av olika sektorer, till 
exempel kraft-till-gas eller kraft-till-värme, blir fler lagringstekniker tillgängliga, såsom 
värmelagring. Det krävs en övergripande strategi för att anpassa olika aspekter såsom 
effektivitet, miljöpåverkan, befogenheter och tillståndsgivning. Det måste göras en noggrann 
och omfattande analys av varje typ av lagringsteknik, särskilt när det gäller miljöpåverkan. EU:s 
höga miljönormer får inte försvagas. Vissa lagringstekniker, till exempel batterier, kan medföra 
ett stort koldioxidavtryck, vilket i hög grad beror på den energimix som används för deras 
tillverkning och råvarornas utvinningsmetod. Därför föreslår föredraganden att kommissionen 
ska inrätta en arbetsgrupp med alla relevanta generaldirektorat för att utarbeta en övergripande 
strategi för energilagring. En livscykelanalys av alla tillgängliga lagringsalternativ med fokus 
på deras koldioxidavtryck bör göras i detta sammanhang.

Rättsliga hinder

När det gäller lagstiftningen måste EU avlägsna alla eventuella hinder som står i vägen för ett 
snabbt utnyttjande av potentialen. Det har redan gjorts stora framsteg inom vissa sektorer för 
att de lagstadgade kraven ska bli mer konsekventa. Exempelvis innehåller elmarknadsdirektivet 
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tydliga regler för den inre marknaden för el. Ett snabbt genomförande av sådana bestämmelser 
är avgörande för ett paradigmskifte för energilagring. Vissa frågor återstår dock att lösa, till 
exempel dubbelbeskattning och dubbla nätavgifter för lagringsoperatörer, som är ett stort 
hinder för att få tillgång till denna nya marknad.

När det gäller den kommande revideringen av energiskattedirektivet välkomnar föredraganden 
kommissionens utvärderingsrapport där man lyfter fram behovet av en revidering, eftersom 
direktivet är föråldrat och gör det möjligt att dubbelbeskatta lagringsföretag. Föredraganden 
anser att tillhandahållandet av lagring till nätet har en samhällsnytta och vill därför se att 
dubbelbeskattningen avskaffas. Det kommer att bli nödvändigt att skilja mellan normal 
förbrukning av energi och lagring eller omvandling för lagring. 

Förordningen om transeuropeiska energinät måste omgående revideras innan nästa förteckning 
över projekt av gemensamt intresse antas. Kriterierna för att fastställa dessa projekt återspeglar 
inte unionens åtagande att fasa ut fossila bränslen inom energisektorn. Kriterierna behöver 
därför anpassas till unionens klimat- och hållbarhetsmål. Lagringsanläggningar kan vara 
relevanta för nätplanering, och integreringen av sektorer kräver investeringar i nya nät, till 
exempel rörledningar lämpade för grön vätgas eller värmenät. Därför bör sådana projekt vara 
berättigade att föras upp på förteckningen över projekt av gemensamt intresse. De 
administrativa godkännandeförfarandena i medlemsstaterna överstiger också vida de längsta 
tillåtna perioder för projekt av gemensamt intresse som föreskrivs i förordningen om 
transeuropeiska energinät. Kommissionen bör se över genomförandemekanismerna i detta 
avseende.

När det gäller forskningsfinansiering har det tidigare visat sig att forskningsprojekt som 
finansieras av EU ofta har svårt att få tillgång till marknaden. Föredraganden välkomnar 
inrättandet av Europeiska innovationsrådet. Hon ställer sig dessutom positiv till att det nya 
programmet Horisont Europa kommer att tillhandahålla finansiering av marknadsnära 
verksamhet. 

Statligt stöd kommer att behövas, särskilt för lagringsprojekt som ännu inte har bevisats vara 
färdiga för marknaden. Lagringsprojekt behandlas för närvarande inte tillräckligt i riktlinjerna 
för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020, som snarare är inriktade på projekt 
för förnybar energi. Detta kan vara en anledning till att endast få statliga stödåtgärder för 
lagringsprojekt har anmälts. Föredraganden anser att man måste beakta den roll som lagring 
spelar inom energiomställningen när riktlinjerna för statligt stöd ses över. 
 
Ett av energiomställningens huvudmål är att kunna erbjuda el till ett överkomligt pris, och det 
är därför rimligt att fokusera på teknik som antingen redan finns på marknaden eller som är 
nära att tas i drift. Därför är betänkandet inriktat på ett urval av tekniker.

Kraft-till-gas 

Europa måste bli ledande inom sektorn för grön vätgas. Grön vätgas, som produceras från vatten 
med el från förnybara energikällor, kan medföra ett betydande mått av flexibilitet i elsystemet. 
Moderna elektrolysörer finns redan i storlekar med flera megawatt. Grön vätgas möjliggör stor 
geografisk flexibilitet: den kan produceras direkt vid energikällan (t.ex. en vindpark) och 
antingen användas direkt, lagras – i extremt stora kvantiteter (t.ex. i naturliga grottor) – eller 
transporteras långa sträckor utan betydande förluster. Den kan sedan användas för olika 
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ändamål, till exempel för att fasa ut fossila bränslen från industriprocesser i energiintensiva 
industrier genom att ersätta en del av de 15 miljoner ton vätgas som används i raffinaderier över 
hela världen, ersätta naturgas för uppvärmning, användas som bränsle för bilar, eller omvandlas 
tillbaka till el. För närvarande finns det ingen harmoniserad ram som fastställer normer eller 
krav för kraft-till-gas. Medlemsstaternas normer för inblandning varierar mellan 5 procent och 
20 procent. 

För att stimulera investeringar i produktion av grön vätgas och därmed skapa en marknad är det 
mycket viktigt med en solid infrastruktur och harmoniserade tekniska standarder. Man bör 
överväga möjligheten att använda befintliga nätledningar innan man bygger ett separat nät för 
att transportera vätgas. I syfte att undvika snedvridning av marknaden behövs tydliga regler för 
att fastställa rollerna för olika marknadsaktörer, liknande de reviderade bestämmelserna om 
utformningen av elmarknaden.

Batterier

Batterier kan i första hand användas på kort sikt för att säkra elkvaliteten i nätet, till exempel 
genom att kontrollera frekvensen, utjämna efterfrågetopparna eller skapa en buffert mot 
variationer tack vare deras relativt snabba svarstider. I en del scenarier förutspås en efterfrågan 
på litiumjonbatterier med upp till 4000 GWh fram till 2040 jämfört med 78 GWh i dag. 
Litiumjonbatterier är den senaste tekniken som används i dag i elfordon eller privatbostäder. 
De består av system på 1–10 KW upp till 1–50 MW. 85 procent av battericellerna tillverkas i 
Asien och Stillahavsområdet. Dessutom måste de fem viktigaste råvarorna (litium, nickel, 
kobolt, mangan och grafit) importeras. Det är därför viktigt att främja utveckling och innovation 
av batterier i EU för att minska beroendet av tredjeländer. Därför välkomnar föredraganden den 
europeiska batterialliansen och den strategiska handlingsplanen för batterier, som ska stödjas 
ytterligare. Den strategiska handlingsplanen för batterier med inriktning på råvaror, utvinning, 
anskaffning, raffinering, produktion av battericeller och materialåtervinning måste stärkas 
ytterligare. Litiumjonbatterier har dragit stor nytta av forskningen. Dessutom bör 
kommissionen anta åtgärder som bidrar till att skapa en värdekedja för batterier i Europa.

Om vi ska kunna minska vårt beroende av import av råvaror ytterligare behöver vi omgående 
en förbättrad EU-ram för materialåtervinning av förbrukade batterier, inklusive särskilda 
bestämmelser, till exempel för litiumjonbatterier, vilket för närvarande saknas. Sådana 
bestämmelser skulle kunna bidra till att skapa en marknad för materialåtervinning av 
litiumjonbatterier. I detta avseende välkomnar föredraganden den kommande revideringen av 
batteridirektivet och understryker vikten av att avlägsna hinder för återanvändning och 
materialåtervinning. Ett särskilt materialåtervinningsmål för litiumjonbatterier bör övervägas i 
samband med revideringen.

Pumpkraft

Pumpkraft är en av de äldsta och mest mogna teknikerna för att lagra energi. Med en 
effektivitetsgrad på 75–80 procent står den för 97 procent av EU:s nuvarande 
energilagringsanläggningar. Det är ett väl beprövat och effektivt sätt att lagra energi till 
konkurrenskraftiga kostnader. 

Även om vissa medlemsstater redan i stor utsträckning har undersökt sin pumpkraftspotential 
finns det fortfarande en stor potential som kan undersökas vidare i EU, till exempel genom 
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eftermodifiering och renovering, vilket är en välavvägd strategi som sammanför miljöskydd 
och ökad lagringspotential och effektivitet. Enligt en undersökning som gjorts av det 
gemensamma forskningscentrumet1 finns det i vissa scenarier en EU-potential för 28 TWh och 
mer, med inriktning på endast naturliga reservoarer. Aktuella forskningsprojekt visar att 
pumpkraft emellertid inte är begränsat till naturliga reservoarer. Det finns forskningsprojekt där 
man använder tidigare dagbrott som pumpkraftverk.

Värmelagring 

Värmelagring, såsom vid fjärrvärme, används för närvarande i kombination med kraftvärme för 
uppvärmning av tätbefolkade bostadsområden. Värmenätet används för transport och som 
lagringsenhet på samma gång. Eftersom detta är en annan teknik som redan har visat sig vara 
mycket effektiv anser föredraganden att potentialen bör undersökas vidare. I synnerhet 
bostadsområden i närheten av en industriell tätort är idealiska att värma upp genom att använda 
spillvärme från industriprocesser som kan lagras och distribueras för uppvärmning. Andra 
former av värmelagring, under jord eller i isolerade tankar, kan ge säsongsmässig energilagring.

Föredraganden rekommenderar därför att fjärrvärmenäten byggs ut, och att föråldrade nät 
uppgraderas och renoveras och blir berättigade till finansiering. Hon ställer sig därför positiv 
till att gränsöverskridande fjärrvärmenät inkluderas i den reviderade FSE-förordningen. 

Konsumenternas roll

Decentraliserad energilagring från konsumenters sida kommer att få en allt större roll. Privata 
hushåll kan lagra den energi som de producerar, till exempel från solcellspaneler, i hembatterier 
för egen senare användning. De kan också bli lagringsenheter i nätet genom att erbjuda 
lagringskapacitet i sina elfordonsbatterier till elnätet (”vehicle-to-grid”). Bilar står parkerade 
96 procent av tiden, och batterikapaciteten hos parkerade elfordon kan användas för att 
balansera elnätet. Det finns redan innovativ och smart laddning som bör göras vida tillgänglig 
för att sådana flexibilitetstjänster ska bli attraktiva för konsumenter. 

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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