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Streszczenie 
I W niniejszym dokumencie analitycznym, który nie jest sprawozdaniem z kontroli, 
podkreślono konkretne wyzwania, jakim UE musi stawić czoło, dążąc do tego, by jej 
wsparcie na rzecz magazynowania energii skutecznie przyczyniło się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie energii i klimatu. 

II Aby złagodzić skutki zmiany klimatu, UE ustanowiła dla siebie cele ogólne 
i szczegółowe, mające doprowadzić do ograniczenia unijnych emisji gazów 
cieplarnianych. Energia i zmiana klimatu to zagadnienia ściśle ze sobą powiązane: 
produkcja i wykorzystanie energii stanowią źródło 79% unijnych emisji gazów 
cieplarnianych, przy czym największa część tych emisji pochodzi z dostaw energii 
i transportu. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmiany klimatu wymaga 
zasadniczej zmiany, tj. odejścia od obecnego systemu energetycznego opartego na 
paliwach kopalnych na rzecz niskoemisyjnego systemu wykorzystującego przede 
wszystkim odnawialne źródła energii (transformacja energetyczna). 

III Technologie magazynowania energii pozwalają reagować w sposób elastyczny na 
zaburzenia równowagi będące skutkiem zwiększenia udziału w sieci 
elektroenergetycznej energii ze źródeł odnawialnych o nieprzewidywalnej 
charakterystyce, takiej jak energia wiatrowa i słoneczna. Paliwa wyprodukowane 
z energii ze źródeł odnawialnych, takie jak energia elektryczna ze źródeł odnawialnych 
lub wodór, mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji z transportu drogowego, 
a ulepszone technologie magazynowania energii mogą wpłynąć na rozbudowę floty 
pojazdów wykorzystujących takie paliwa. 

IV Dostępnych lub w fazie rozwoju jest już wiele technologii magazynowania energii. 
Są to m.in. elektrownie szczytowo-pompowe, różne rodzaje akumulatorów, 
magazynowanie energii w postaci wodoru, magazynowanie za pomocą sprężonego 
powietrza, systemy magazynowania energii cieplnej i różne sposoby składowania gazu. 
Unijne ramy polityki dotyczące magazynowania energii opierają się na strategicznych 
inicjatywach takich jak europejski sojusz na rzecz baterii czy wsparcie badań i innowacji 
w zakresie technologii magazynowania energii, oraz na przepisach prawnych 
regulujących rynki energii elektrycznej i niskoemisyjny system transportowy. Ze 
względu na zasadniczą rolę magazynowania energii w dążeniu do ustanowienia 
niskoemisyjnego systemu energetycznego wykorzystującego przede wszystkim 
odnawialne źródła energii w niniejszym dokumencie analitycznym przedstawiono 
główne wyzwania związane z rozwojem i wprowadzaniem technologii magazynowania 
energii w UE. 
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Opracowanie strategii magazynowania energii 

V UE podjęła działania w celu opracowania strategicznych ram magazynowania 
energii, mając na uwadze przyspieszenie transformacji unijnego systemu 
energetycznego i wprowadzenie na rynek nowych obiecujących technologii 
niskoemisyjnych. Istnieje jednak ryzyko, że dotychczasowe działania nie będą 
wystarczające do osiągnięcia strategicznych celów UE w zakresie czystej energii. 

VI Konsensus co do niezbędnych działań ma zostać osiągnięty za pośrednictwem 
planu EPSTE dotyczącego badań nad rozwojem innowacyjnych technologii 
akumulatorów. Europejski sojusz na rzecz baterii koncentruje się przede wszystkim na 
technologiach istniejących, a nie na tych o przełomowym znaczeniu, co zagraża 
osiągnięciu ambitnych celów sojuszu. Pod względem zdolności produkcji ogniw 
akumulatorów UE pozostaje w tyle za swoimi konkurentami. Kolejne zagrożenie polega 
na tym, że obecnie obowiązujące unijne ramy strategiczne mogą nie sprostać 
wyzwaniom dotyczącym transformacji energetycznej. 

Efektywne wykorzystywanie badań naukowych i innowacji 

VII Komisja uznaje znaczenie efektywnych badań i wdrażania innowacji 
w przyspieszaniu transformacji unijnego systemu energetycznego i wprowadzaniu na 
rynek nowych technologii niskoemisyjnych. Od 2014 r. do października 2018 r. 
z podstawowego programu badawczego Komisji „Horyzont 2020” udzielono dotacji 
w wysokości 1,34 mld euro na rzecz projektów dotyczących magazynowania energii 
w sieci elektroenergetycznej lub mobilności niskoemisyjnej. Komisja podjęła 
wprawdzie działania w celu uproszczenia „Horyzontu 2020”, jednak nadal istnieją 
możliwości, by jeszcze bardziej ograniczyć złożoność systemu finansowania badań 
przez UE i zwiększyć poziom uczestnictwa innowacyjnych przedsiębiorstw. Istnieje 
ponadto ryzyko, że UE nie wspiera w wystarczającym stopniu wprowadzania na rynek 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii. 

Ustanowienie wspierających ram prawnych 

VIII Podmioty inwestujące w rozwiązania w zakresie magazynowania energii w sieci 
elektroenergetycznej do 2019 r. napotykały przeszkody w swojej działalności. 
Niedawno przyjęte przepisy unijne powinny pomóc je pokonać. Komisja uwzględniła 
większość problematycznych kwestii w przepisach dyrektywy dotyczącej wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i rozporządzenia w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, które mają zostać przyjęte na początku 
2019 r. Jeżeli chodzi o mobilność elektryczną, późny i niespójny rozwój infrastruktury 
służącej do ładowania może opóźnić upowszechnienie się pojazdów elektrycznych. 
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IX W niniejszym dokumencie analitycznym przedstawiono siedem głównych wyzwań 
związanych z unijnym wsparciem na rzecz opracowywania i wprowadzania technologii 
magazynowania energii. Dotyczą one: 

1) zapewnienia spójnej strategii unijnej, 

2) zwiększenia wsparcia ze strony zainteresowanych podmiotów, 

3) ograniczenia złożoności unijnego finansowania badań, 

4) wsparcia badań i innowacji w zakresie technologii magazynowania energii, 

5) wprowadzenia technologii magazynowania energii, 

6) wyeliminowania przeszkód, jakie napotykają inwestorzy, 

7) rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. 
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Wstęp 

Dlaczego magazynowanie energii jest ważne 

01 W 2015 r. 195 państw odpowiadających za 99,75% globalnych emisji gazów 
cieplarnianych podpisało porozumienie paryskie. Zobowiązały się one do utrzymania 
w tym stuleciu „znacznie niższego” średniego wzrostu temperatury na świecie niż 2°C 
powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia, przy dążeniu do ograniczenia tego 
wzrostu do 1,5°C1. UE przyjęła określone cele ogólne i szczegółowe, aby ograniczyć 
własne emisje gazów cieplarnianych (zob. rys. 1). 

Rys. 1 – Trendy i wartości docelowe w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych w UE 

 
Źródło: Trends and projections in Europe 2018 [Trendy i prognozy w Europie w 2018 r.], EEA, 2018. 

02 Energia i zmiana klimatu to zagadnienia ściśle ze sobą powiązane: 
przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmiany klimatu wymaga zasadniczej 
zmiany, tj. odejścia od obecnego systemu energetycznego opartego na paliwach 
kopalnych. Produkcja i wykorzystanie energii stanowią źródło 79% unijnych emisji 
gazów cieplarnianych, przy czym największa część tych emisji pochodzi z sektora 
dostaw energii i transportu. Aby osiągnąć cele i wartości docelowe w zakresie emisji 

                                                       
1 Porozumienie paryskie, UNFCCC, 2015 (art. 2 i 4). 
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http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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gazów cieplarnianych sektory te muszą korzystać w coraz większym stopniu 
z odnawialnych źródeł energii i nowych technologii. 

03 Przez co najmniej dwie dekady w UE stosowano różne instrumenty mające na 
celu rozwój energii niskoemisyjnej. Przykładowo w 2005 r. za pośrednictwem unijnego 
systemu handlu emisjami (unijny system ETS) UE ustaliła maksymalny ogólny poziom 
emisji pochodzących z niektórych sektorów związanych z dostawami energii i sektorów 
energochłonnych, a w 2012 r. – lotnictwa wewnątrzunijnego (na terenie EOG)2. 
Następnie utworzyła rynek handlu uprawnieniami do emisji, który między innymi miał 
stanowić zachętę dla sektora energii do wykorzystywania energii niskoemisyjnej na 
większą skalę. 

04 W 2009 r. Parlament Europejski i Rada ustanowiły, zgodnie z decyzją o wspólnym 
wysiłku redukcyjnym, wiążące cele krajowe na rzecz ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w sektorach, które nie zostały objęte unijnym systemem ETS, takich jak 
sektor transportu. 

05 W celu wsparcia przejścia na dostawy energii niskoemisyjnej UE ustanowiła także 
wartości docelowe dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii: 20% do 2020 r.3 i 32% do 2030 r4. Wartości te obejmują też energię ze 
źródeł odnawialnych wykorzystywaną do produkcji elektryczności, ogrzewania 
i chłodzenia oraz na potrzeby transportu. Przepisy unijnej dyrektywy w sprawie energii 
ze źródeł odnawialnych z 2009 r. wymagają też od państw członkowskich, aby 
rozbudowały obiekty magazynowe w celu stabilizowania systemu 
elektroenergetycznego, tak aby był on przystosowywany do obsługi większych ilości 
energii ze źródeł odnawialnych. 

                                                       
2 EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca 
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 
z 5.6.2009, s. 16). 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) 
(Dz.U. L 328/82 z 21.12.2018). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=PL
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06 Między rokiem 2004 a 2017 udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii elektrycznej brutto w UE wzrósł z 14% do 31%5. W Austrii udział ten 
osiągnął poziom 72%, lecz w siedmiu państwach członkowskich kształtował się poniżej 
15%6. Ponad dwie trzecie unijnej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pochodzi 
z energii wodnej (35%) i wiatrowej (34%)7. 

07 Biorąc pod uwagę, że dodatkowa energia elektryczna ze źródeł odnawialnych 
prawdopodobnie będzie pochodzić ze źródeł energii wiatrowej i fotowoltaicznej 
o nieprzewidywalnej charakterystyce, realizacja tego celu powinna spowodować 
dodatkowe zapotrzebowanie na magazynowanie energii. 

08 UE określiła cele szczegółowe dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych 
wykorzystywanej w transporcie: 10% do 2020 r.3 i 14% do 2030 r.4 Także w transporcie 
stosowanie nowych odnawialnych źródeł energii pociągnie za sobą nowe wyzwania 
dotyczące magazynowania energii. Konieczne będzie zatem zwiększenie zdolności 
magazynowania energii, zarówno na potrzeby sieci elektroenergetycznej, jak 
i transportu8. 

09 Około trzech czwartych emisji gazów cieplarnianych z transportu w UE pochodzi 
z transportu drogowego, głównie z samochodów osobowych (zob.rys. 2). Po 
zmniejszeniu poziomu emisji między 2007 a 2013 r. emisje z transportu drogowego 
wzrosły w latach 2014–2016 (zob. rys. 3).  

                                                       
5 Share of electricity from renewable sources in gross electricity consumption 2004-2017 

[Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto 
w latach 2004–2017], SHARES, Eurostat, luty 2019 r. 

6 Czechy, Cypr, Węgry, Luksemburg, Niderlandy, Malta i Polska (źródło: Eurostat). 

7 Podsumowanie rezultatów narzędzia SHARES za 2017 r., Eurostat, luty 2019 r. Trybunał 
planuje na ten rok publikację sprawozdania specjalnego na temat produkcji energii 
elektrycznej z energii wiatrowej i słonecznej. 

8 Przegląd horyzontalny pt. „Działania UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu”, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, 2017, pkt 214. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_electricity_from_renewable_sources_in_gross_electricity_consumption,_2004-2017_(%25).png
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR17_01/LR_ENERGY_AND_CLIMATE_PL.pdf
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Rys. 2 – Emisje gazów cieplarnianych w 2016 r. w UE w sektorze 
transportu 

 
Uwaga: Z uwzględnieniem żeglugi i lotnictwa międzynarodowego. 
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, EEA greenhouse gas – data viewer [Gazy cieplarniane – przegląd 
danych], 2018 r.; analiza przeprowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Rys. 3 – Trendy w zakresie emisji gazów cieplarnianych w UE w podziale 
na sektory w latach 1990–2016 

 
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, EEA greenhouse gas – data viewer [Gazy cieplarniane – przegląd 
danych], 2018 r.; analiza przeprowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Technologie magazynowania energii 

10 Na rys. 4 przedstawiono zestawienie głównych technologii magazynowania 
energii stosowanych w sieci elektroenergetycznej i w transporcie. 

Rys. 4 – Zestawienie głównych technologii magazynowania energii i ich 
zastosowań9 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji z publikacji Electrical energy 
storage for mitigating climate change [Magazynowanie energii elektrycznej w celu łagodzenia skutków 
zmiany klimatu], Imperial College London. 

W sieci elektroenergetycznej 

11 Transformacja systemu energetycznego wiąże się z poważnymi wyzwaniami 
dotyczącymi włączenia odnawialnych źródeł energii o nieprzewidywalnej 
charakterystyce do systemu energii elektrycznej oraz zapewnienia równowagi 
pomiędzy podażą a popytem. W tym celu należałoby wdrożyć trzy główne metody: 

o Po pierwsze dzięki elektroenergetycznym połączeniom międzysystemowym jest 
bardziej prawdopodobne, że podaż w sieci zaspokoi popyt. Trybunał ustalił jednak 
w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2015 r., że unijna infrastruktura 
energetyczna, zarówno w obrębie państw członkowskich, jak i pomiędzy nimi, 

                                                       
9 Zob. opis tych technologii w załączniku II. 
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zasadniczo nie jest jeszcze przygotowana do obsługi w pełni zintegrowanych 
rynków10. 

o Po drugie popytem można zarządzać – zakłady produkcyjne mogą dostosować 
swoją produkcję, a tym samym zużycie energii, w zależności od tego, kiedy podaż 
energii elektrycznej jest większa, a sama energia – tańsza. Podobnie w celu 
regulowania zapotrzebowania w czasie dostawca energii elektrycznej może 
zdalnie włączać i wyłączać zbiorniki z gorącą wodą w niektórych gospodarstwach 
domowych. Zazwyczaj jednak zużycie energii można odsunąć w czasie tylko o kilka 
godzin, a nie dni. Zarządzanie popytem zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak 
i w sektorze usług, napotyka ponadto przeszkody regulacyjne i związane ze 
strukturą rynku11. 

o Po trzecie energia elektryczna może być magazynowana, tak aby można było 
wykorzystać ją później. Rozwiązania z zakresu magazynowania mogą też 
obejmować dodatkowe usługi wsparcia sieci elektroenergetycznej12. Komisja 
oszacowała, że UE może być zmuszona do nawet sześciokrotnego zwiększenia 
możliwości magazynowania energii, aby osiągnąć swoje cele klimatyczne na 
2050 r.13 

12 Jeżeli chodzi o sieć elektroenergetyczną, w UE najbardziej rozpowszechnioną 
technologią magazynowania energii są elektrownie szczytowo-pompowe, na które 

                                                       
10 Sprawozdanie specjalne nr 16/2015 pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii 

poprzez rozwój wewnętrznego rynku energii – konieczność podjęcia dalszych działań”, 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2015. Potwierdziło to także Drugie sprawozdanie na 
temat stanu unii energetycznej Komisji, COM(2017) 53 final z 2017 r. 

11 The potential of electricity demand response [Potencjał reakcji na zapotrzebowanie na 
energię elektryczną], Parlament Europejski, 2017 r. 

12 Przykładowo niedopasowanie pomiędzy wytwarzaniem energii a zapotrzebowaniem na nią 
może prowadzić do zmian w częstotliwości napięcia; niektóre technologie magazynowania 
mogą jednak przywrócić jej odpowiednią wartość. Zjawisko to jest nazywane „odpowiedzią 
częstotliwościową”. 

13 „Czysta planeta dla wszystkich”, Komisja Europejska, COM(2018) 773 final z 28.11.2018 r., 
s. 7. Komisja opracowała ścieżki przejścia na gospodarkę o zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto. Szacunki Komisji dotyczące zapotrzebowania na zdolności 
magazynowania odzwierciedlają ścieżki, które obejmują przede wszystkim intensywną 
elektryfikację sektorów końcowego wykorzystania energii. 

http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=34751
http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=34751
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0053R(01)&qid=1551362137071&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0053R(01)&qid=1551362137071&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)607322
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf


 13 

 

przypada 88% zdolności magazynowania energii wszystkich instalacji14. Używane są 
one zarówno do dziennego, jak i sezonowego magazynowania energii. Przeszkodami 
w budowie nowych elektrowni szczytowo-pompowych na dużą skalę są ograniczenia 
geologiczne, zrównoważenie środowiskowe i akceptacja społeczna15. 

13 Energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach w postaci chemicznej 
i przekształcana w prąd. Akumulator co do zasady ma trzy części: dwie elektrody 
i elektrolit, który wypełnia przestrzeń pomiędzy nimi. Gdy „pełen” akumulator zostaje 
podłączony do zamkniętego obwodu, naładowane jony przepływają przez elektrolit 
pomiędzy elektrodami, a wymiana ładunków między nimi generuje prąd w obwodzie. 
Akumulatory mogą być używane do krótkoterminowego magazynowania energii – na 
godziny czy dni – na przykład w celu przesunięcia okresu maksymalnego 
zapotrzebowania na energię danego dnia. W naładowanych akumulatorach nie da się 
jednak tygodniami lub miesiącami przechowywać ładunków bez znacznych strat. Wiele 
rodzajów akumulatorów, takich jak kwasowo-ołowiowe i litowo-jonowe, jest 
wykorzystywanych na zasadach komercyjnych. Trwają prace nad nowymi wersjami 
tych technologii. Naukowcy opracowują rozwiązania alternatywne, takie jak 
półprzewodnikowe akumulatory litowe. 

W transporcie 

14 Poza biopaliwami emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu może 
ograniczyć wykorzystanie paliw odnawialnych, takich jak energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, wodór oparty na źródłach odnawialnych i syntetyczny gaz ziemny. 
Hamulcami dla rozbudowy floty pojazdów, w których używa się takich paliw, są 
obecnie na przykład zasięg ich jazdy, koszt i brak infrastruktury tankowania. 

15 W elektrycznych i hybrydowych pojazdach drogowych energia jest na ogół 
magazynowana w akumulatorach litowo-jonowych. Na koniec 2018 r. stanowiły one 

                                                       
14 Źródło: Pumped Hydro Storage [Elektrownie szczytowo-pompowe], Europejskie 

Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Energy Storage: Which Market Designs and 
Regulatory Incentives Are Needed? [Magazynowanie energii – jakie modele rynkowe 
i zachęty regulacyjne są potrzebne?], Departament polityki A: Polityka gospodarcza 
i naukowa. Parlament Europejski, 2015 r. 

15 Assessment of the European potential, for pumped hydropower energy storage [Ocena 
potencjału europejskiego w zakresie magazynowania energii przez elektrownie szczytowo-
pompowe], Wspólne Centrum Badawcze, 2013 r. 

http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/07/EASE_TD_Mechanical_PHS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC81226/ldna25940enn_assessment_european_phs_potential_online.pdf
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0,4% wszystkich pojazdów poruszających się po drogach UE16. Pojazdy elektryczne 
stanowią obecnie około 1% wszystkich pojazdów na świecie; według przewidywań 
prywatnych przedsiębiorstw, do 2030 r. odsetek ten może sięgnąć 20%17. 

16 Wodór otrzymywany ze źródeł odnawialnych też może zasilać ogniwa paliwowe 
w samochodach i innych pojazdach. Tankowanie do pełna zajmuje w tym przypadku 
kilka minut. Może on być przekształcany w syntetyczny gaz ziemny, który mógłby 
zasilać też samoloty i statki. Obecnie jednak przy produkcji wodoru trzeba pokonać 
wyzwania w zakresie kosztów. 

Cel dokumentu analitycznego i przyjęte w nim podejście 

17 We wrześniu 2017 r. Trybunał opublikował przegląd horyzontalny na temat 
działania UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu, w którym wskazał siedem głównych 
wyzwań odnoszących się do energii i zmiany klimatu. Wśród nich wymieniono 
transformację energetyczną i efektywne wykorzystanie badań i innowacji.  

18 W świetle tych wyzwań i ze względu na zasadniczą rolę magazynowania energii 
w dążeniu do ustanowienia niskoemisyjnego systemu energetycznego, 
wykorzystującego przede wszystkim odnawialne źródła energii, w niniejszym 
dokumencie analitycznym opisano, jak wyglądało unijne wsparcie na rzecz 
magazynowania energii od 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
kwestii: 

o strategicznych ram na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii, 
obejmujących okres od zmiany planu EPSTE w 2015 r.; 

o unijnych instrumentów finansowania badań i innowacji w dziedzinie technologii 
magazynowania energii w obecnym okresie programowania (2014–2020)18; 

                                                       
16 Wartości szacunkowe Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na podstawie danych 

Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych, Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Samochodów i Eurostatu. 

17 Zob. na przykład How battery storage can help charge the electric-vehicle market [Jak 
magazynowanie energii w akumulatorach może wspomóc rynek pojazdów elektrycznych], 
McKinsey&Company, 2018 r. 

18 Niektóre z projektów badawczych przeanalizowanych przez Trybunał zostały zainicjowane 
w poprzednim okresie programowania (2007–2013). 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eafo.eu/
https://www.acea.be/statistics/tag/category/size-distribution-of-vehicle-fleet
https://www.acea.be/statistics/tag/category/size-distribution-of-vehicle-fleet
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-battery-storage-can-help-charge-the-electric-vehicle-market
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o unijnych ram legislacyjnych wspierających wprowadzanie technologii 
magazynowania energii od 2014 r. 

19 W niniejszym dokumencie, który nie jest sprawozdaniem z kontroli, podkreślono 
konkretne wyzwania, jakim UE musi stawić czoło,dążąc do tego, by jej wsparcie na 
rzecz magazynowania energii wydajnie przyczyniło się do osiągnięcia unijnych celów 
w zakresie energii i klimatu. 

20 Fakty przedstawione w dokumencie analitycznym pochodzą z następujących 
źródeł: 

o przeglądy dokumentacji i rozmowy z przedstawicielami ośmiu dyrekcji 
generalnych Komisji19 oraz pięciu innych organów UE20; 

o przegląd 452 projektów badawczych programu „Horyzont 2020”, w tym 
pogłębiona analiza próby obejmującej 57 projektów; 

o wizyty kontrolne w miejscach realizacji 17 projektów badawczych dotyczących 
magazynowania energii: 13 współfinansowanych z dotacji z programu „Horyzont 
2020”, dwóch wspieranych za pomocą pożyczek z EBI i dwóch finansowanych 
z funduszów krajowych lub prywatnych; 

o wywiady z przedstawicielami 40 aktywnych zainteresowanych podmiotów, w tym 
instytucji badawczych, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń zajmujących 
się problematyką energii, organów regulacji energetyki i przedsiębiorstw z sektora 
energii, motoryzacji i akumulatorów21. Dwadzieścia osiem zainteresowanych 
podmiotów odpowiedziało także na ankietę22. Czternaście zainteresowanych 

                                                       
19 DG ds. Badań Naukowych i Innowacji, DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu, DG ds. 

Środowiska, DG ds. Energii, DG ds. Mobilności i Transportu, DG ds. Sieci Komunikacyjnych, 
Treści i Technologii, DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz 
Wspólne Centrum Badawcze. 

20 Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA); Wspólne Przedsięwzięcie FCH; 
europejska inicjatywa na rzecz ekologicznych pojazdów; WWiI „InnoEnergy” i WWiI 
„RawMaterials” Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. 

21 Podmioty zajmujące się produkcją ogniw akumulatorowych, zestawów akumulatorów 
i zastosowaniami w zakresie sieci i mobilności elektrycznej. 

22 Zainteresowane podmioty odpowiedziały na te części ankiety, które dotyczyły ich 
organizacji. Przykładowo organy regulacji energetyki odpowiedziały na części ankiety 
dotyczące unijnej strategii i prawodawstwa, lecz nie na pytania o badania i innowacje. 
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podmiotów uczestniczyło w finansowanych przez UE projektach badawczych 
dotyczących magazynowania energii; 

o wcześniejsze kontrole i przeglądy przeprowadzone przez Trybunał; 

o przegląd piśmiennictwa i konsultacje z ekspertem w dziedzinie technologii 
magazynowania i rynków energii. 

21 Niniejszy dokument analityczny dotyczy unijnego wsparcia na rzecz 
magazynowania energii elektrycznej na potrzeby zarówno sieci elektroenergetycznej, 
jak i pojazdów, a także produkcji gazu syntetycznego. W jego zakres nie weszło 
magazynowanie paliw kopalnych. 

22 Dokument obejmuje stan rozwoju magazynowania energii w UE do końca 
stycznia 2019 r. 
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Przegląd unijnego wsparcia na rzecz 
magazynowania energii 

Strategiczne ramy polityki dotyczącej magazynowania energii 

23 Główne cele pośrednie wsparcia unijnego na rzecz stacjonarnych systemów 
magazynowania, mobilnych systemów magazynowania oraz badań i innowacji 
w zakresie magazynowania energii od 2007 r. podsumowano w załączniku I. 

Strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych 

24 W 2007 r. Komisja przedstawiła Zintegrowany strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE), który następnie zmodyfikowała w 2015 r.23 
Plan ten leży u podstaw unijnego podejścia do badań i innowacji w dziedzinie energii. 
Został on opracowany w celu przyspieszenia transformacji unijnego systemu 
energetycznego i wprowadzenia na rynek nowych obiecujących technologii 
niskoemisyjnych. Jego celem jest koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej 
w państwach członkowskich i państwach stowarzyszonych (Islandia, Norwegia, 
Szwajcaria i Turcja). W planie stwierdzono, że zrealizowanie wizji na rok 2050, która 
zakłada całkowitą dekarbonizację, wymaga osiągnięcia przełomu w zakresie 
ekonomicznej opłacalności technologii przechowywania energii24. 

25 W planie EPSTE zawarto dziesięć kluczowych działań, z których cztery odnoszą się 
do magazynowania energii: 

o działanie 4 – rozwój i eksploatacja odpornych, wiarygodnych i wydajnych 
systemów energetycznych, zdolnych do integracji odnawialnych źródeł energii 
o nieprzewidywalnej charakterystyce; 

o działanie 6 – podejmowanie dalszych wysiłków na rzecz tego, aby unijny przemysł 
stał się mniej energochłonny i bardziej konkurencyjny, np. poprzez rozwijanie 
technologii magazynowania energii termicznej; 

                                                       
23 „W kierunku zintegrowanego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych 

(planu EPSTE) –przyspieszenie transformacji europejskiego systemu energetycznego”, 
Komisja Europejska C(2015) 6317 final, 2015 r. 

24 Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE). Komisja 
Europejska, COM(2007) 723 final, 2007 r. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_PL_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_PL_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_PL_ACT_part1_v8_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0723&from=LT
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o działanie 7 – akumulatory służące mobilności energetycznej i stacjonarnemu 
magazynowaniu energii; 

o działanie 8 – bioenergia i biopaliwa odnawialne w transporcie zrównoważonym25. 

26 W ramach działania 7 Komisja, kilka państw członkowskich i zainteresowane 
podmioty w dziedzinie badań i z branży przemysłowej zawarły w 2016 r. porozumienie 
dotyczące wydajności akumulatorów oraz kosztów i poziomów docelowych ich 
produkcji, jakie mają zostać osiągnięte do 2020 i 2030 r.26 W listopadzie 2017 r. 
przedstawiły one plan wdrażania na lata 2018–2030, w którym wskazano poziomy 
gotowości technologicznej27, jakie należy osiągnąć, a także oczekiwane terminy 
realizacji i wymagane środki budżetowe.  

Europejski sojusz na rzecz baterii 

27 Akumulatory są kluczowym komponentem w pojazdach elektrycznych – stanowią 
one około 50% kosztu pojazdu28. Według jednej z wiodących międzynarodowych firm 
konsultingowych im bliżej fabryki producenta samochodów znajduje się dostawca 
akumulatorów, tym krótszy, tańszy, bezpieczniejszy29 i bardziej elastyczny jest łańcuch 
dostaw, a wprowadzanie innowacji poprzez testowanie komponentów akumulatorów 
– łatwiejsze. Komisja jest zdania, że dla UE ważne jest, aby miała własne zdolności 

                                                       
25 W ramach działania 8 nie rozważano wodoru w kontekście magazynowania energii aż do 

2014 r., kiedy to wykazanie możliwości stosowania wodoru do magazynowania energii stało 
się wyraźnym celem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych 
i Technologii Wodorowych 2. 

26 Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward [Osiągnąć 
konkurencyjność w globalnym sektorze akumulatorów w celu rozwinięcia 
elektromobilności], 2016. 

27 Skala pomiarowa opracowana w celu oceny stopnia zaawansowania danej technologii. 
W skali od 1 do 9 TRL 1 odpowiada w przybliżeniu podstawowym badaniom naukowym, TRL 
2-4 badaniom stosowanym, TRL 5-6 badaniom stosowanym i pracom rozwojowym, TRL 7-8 
demonstracji, a TRL 9 wdrożeniu w pełnej skali. 

28 Bloomberg New Energy Finance, kwiecień 2017 r., s. 6. 

29 Akumulatory jako towary niebezpieczne podlegają specjalnym zasadom postępowania 
podczas transportu. Nie podlegają im jednak surowce niezbędne do produkcji ogniw 
akumulatorów. 

https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/batteries-e-mobility-and-stationary-storage-ongoing-work
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produkcji akumulatorów30, co pozwoli wzmocnić rozwijający się unijny przemysł 
samochodów elektrycznych. 

28 Wzrost produkcji pojazdów elektrycznych powoduje, że zwiększa się popyt na lit 
i kobalt, podstawowe surowce potrzebne do produkcji akumulatorów litowo-
jonowych. Według WWiI InnoEnergy około 50% działalności wydobywczej litu i kobaltu 
znajduje się pod kontrolą Chin. Komisja uważa za ważne zapewnienie dostępu do 
surowców pochodzących z bogatych w zasoby państw spoza UE, jak również ułatwienie 
dostępu do europejskich źródeł surowców oraz dostępu do surowców wtórnych dzięki 
recyklingowi akumulatorów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym31. 

29 Do 2018 r. na UE przypadało 3% globalnych zdolności wytwarzania ogniw 
akumulatorów. Dla porównania 84% tych zdolności koncentruje się w regionie Azji 
i Pacyfiku32, a 12% w Ameryce Północnej33. W szczególności w Chinach pojęto szereg 
działań promujących rozwój pojazdów hybrydowych lub elektrycznych (zob. ramka 1). 

Ramka 1 – Chińskie inicjatywy na rzecz promowania pojazdów 
hybrydowych i elektrycznych 

Chiny wprowadziły system punktów na nowe, niskoemisyjne samochody osobowe. 
Na każdy pojazd hybrydowy, z ogniwem paliwowym lub całkowicie elektryczny 
przyznawanych jest od dwóch do sześciu punktów. W 2019 r. przedsiębiorstwa 
motoryzacyjne o rocznym poziomie produkcji lub wolumenie importu wynoszącym 
co najmniej 30 000 pojazdów muszą uzyskać liczbę punktów równą 10% ich łącznej 
sprzedaży pojazdów. Zwiększy się ona do 20% w 2025 r.34 Chiny udzielają także 
zachęt w zakresie produkcji autobusów elektrycznych, dopłat dla konsumentów 
nabywających pojazdy elektryczne, a w największych miastach dają pierwszeństwo 
przy wydawaniu dokumentów pojazdów właścicielom pojazdów elektrycznych. 

                                                       
30Przemówienie na temat europejskiego sojuszu na rzecz baterii wygłoszone przez 

wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča, Europejskie Dni Przemysłu, 
Bruksela, 23 lutego 2018 r. 

31 Strategiczny plan działania na rzecz baterii, COM(2018) 293 final. 

32 W Chinach, Korei Południowej i Japonii. 

33 Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications [Zastosowanie 
akumulatorów litowo-jonowych w dziedzinie mobilności energetycznej i stacjonarnego 
magazynowania energii], JRC, listopad 2018 r., s. 24. 

34 China’s new energy vehicle mandate policy [Nowa chińska polityka uprawnień dotyczących 
pojazdów elektrycznych], Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu, styczeń 2018 r. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/China_NEV_mandate_PolicyUpdate%20_20180525.pdf


 20 

 

30 W świetle niewielkich zdolności UE w zakresie produkcji ogniw akumulatorów 
w październiku 2017 r. Komisja ogłosiła powstanie europejskiego sojuszu na rzecz 
baterii. Celem sojuszu jest utworzenie w Europie konkurencyjnego łańcucha wartości 
o zrównoważonym charakterze w dziedzinie produkcji akumulatorów. Cel ten 
obejmuje dążenia Komisji do przybliżenia wszystkich unijnych partnerów z branży, 
a także z dziedziny badań i innowacji oraz państw członkowskich, tak aby Europa stała 
się „globalnym liderem w zakresie zrównoważonej produkcji i wykorzystania baterii”. 

31 W powiązanym Strategicznym planie działania na rzecz baterii z 2018 r. opisano 
działania, jakie należy podjąć w celu ułatwienia dostępu do surowców dla baterii, 
wsparcia produkcji ogniw baterii na dużą skalę, przyspieszenia badań i innowacji na 
tym polu, rozwoju wysoko wykwalifikowanej siły roboczej i zapewnienia spójności 
z ramami regulacyjnymi UE. Ów plan działania składa się z 37 działań podstawowych, 
dotyczących głównie bardziej intensywnego i zintegrowanego wykorzystania 
istniejących instrumentów regulacji i finansowania. 

32 Komisja twierdzi, że samo zaspokojenie zapotrzebowania UE na akumulatory, 
którego wartość, według szacunków, mogłaby osiągnąć 250 mld euro rocznie do 
2025 r., wymagałoby co najmniej 10 do 20 zakładów produkujących ogniwa baterii na 
dużą skalę („gigafabryk”), produkujących rocznie akumulatory litowo-jonowe o mocy 
około 200 GWh35. Komisja szacuje, że wymagane byłyby w tym celu inwestycje rzędu 
20 mld euro. 

33 UE będzie rozwijać swoje zdolności w zakresie produkcji akumulatorów między 
2018 a 2021 r. – a więc później niż inne globalne regiony wiodące (zob. wykres 5). 

                                                       
35 Strona internetowa europejskiego sojuszu na rzecz baterii, przemówienie na temat 

europejskiego sojuszu baterii wygłoszone przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej 
Maroša Šefčoviča, Europejskie Dni Przemysłu, Bruksela, 23 lutego 2018 r. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fr
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-293-F1-PL-ANNEX-2-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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Wykres 5 – Zakładany rozwój zdolności produkcji ogniw akumulatorów 
litowo-jonowych, 2018–2021 

 
„Reszta świata” nie została pokazana (około 0,7% w 2018 r. i dodatkowo 0,8% w 2021 r.). 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie publikacji Li-ion batteries for mobility and 
stationary storage applications [Zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych w mobilności 
energetycznej i stacjonarnym magazynowaniu energii], JRC, 2018. 

34 Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji oczekuje, że po 2021 r. nastąpi dalsze 
zwiększenie zdolności produkcyjnej UE w wyniku powstania czterech kolejnych 
zakładów36. Według WWiI InnoEnergy budowa infrastruktury do produkcji ogniw 
zajmuje cztery lata37. Zdolność produkcyjna UE w 2023 r. może osiągnąć łącznie 70 
GWh38, tj. znacznie poniżej unijnego celu 200 GWh, jaki zgodnie z założeniami sojuszu 
ma zostać osiągnięty w 2025 r. Do tego czasu unijny rynek akumulatorów może być już 
zaopatrywany w dużej mierze przez zakłady zlokalizowane poza UE, a producenci 

                                                       
36 Źródło: Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications [Zastosowanie 

akumulatorów litowo-jonowych w mobilności energetycznej i stacjonarnym 
magazynowaniu energii], JRC, 2018. 

37 Jak zapewnić lepszą współpracę między instytucjami finansowymi i branżą przemysłową?, 
impreza zorganizowana przez InnoEnergy, Bruksela, styczeń 2019 r. 

38 Europejski Trybunał Obrachunkowy, obliczenia na podstawie publikacji Li-ion batteries for 
mobility and stationary storage applications [Zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych 
w dziedzinie mobilności energetycznej i stacjonarnego magazynowania energii], JRC, 2018. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
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pojazdów mogą przenieść część produkcji z UE bliżej zakładów wytwarzających 
akumulatory. 

35 W 2014 r. Komisja wydała wytyczne39 na temat zgodności publicznego 
finansowania ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (IPCEI), takich jak projekty dotyczące magazynowania energii, 
z zasadami pomocy państwa40. W grudniu 2018 r. Francja i Niemcy zainicjowały proces, 
w którym mają zostać wyłonione wiarygodne konsorcja, w tym producentów 
samochodów, które mogłyby uczestniczyć w takim programie. Ich cel polega na 
opracowaniu planów inwestycyjnych, które następnie w 2019 r. zostaną zatwierdzone 
przez Komisję. 

36 Przedsiębiorstwa spoza UE sfinansują niektóre zakłady na terenie UE. Wspólne 
Centrum Badawcze przewiduje, że przedsiębiorstwa spoza UE mogą przejąć 53% 
zdolności produkcyjnych w UE do 2023 r. (zob. wykres 6)41. 

                                                       
39 Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie 

realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (2014/C 188/02), Komisja Europejska, 2014. 

40 Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł. Odnowiona strategia 
dotycząca polityki przemysłowej UE, COM(2017) 479 final, Komisja Europejska, 2017. 

41 Przy założeniu, że do 2023 r. zdolności produkcyjne LG Chem Sp. z o.o wzrosną do 12 
GWh/rok. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-293-F1-PL-ANNEX-2-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-293-F1-PL-ANNEX-2-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-293-F1-PL-ANNEX-2-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
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Wykres 6 – Zdolności produkcyjne producentów ogniw akumulatorów 
litowo-jonowych na potrzeby zastosowań na dużą skalę, takich jak sieć 
elektroenergetyczna i transport, w UE 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie publikacji Li-ion batteries for mobility and 
stationary storage applications [Zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych w mobilności 
energetycznej i stacjonarnym magazynowaniu energii], JRC, 2018. 

37 W 2017 r. istniejące na całym świecie fabryki akumulatorów litowo-jonowych do 
pojazdów elektrycznych funkcjonowały na poziomie około 40-50% swoich zdolności 
produkcyjnych42. Według jednej z wiodących międzynarodowych firm konsultingowych 
w krótkiej perspektywie nowym uczestnikom trudno będzie w sposób efektywny 
kosztowo wejść na rynek obecnej generacji akumulatorów litowo-jonowych. Podmioty 
o ugruntowanej pozycji na tym rynku mogą bowiem wykorzystać swoje nadwyżki 
zdolności produkcyjnych do wyprodukowania i sprzedaży większej liczby 
akumulatorów po kosztach krańcowych, albo mogą tym zagrozić. Gdy UE wejdzie na 
rynek produkcji akumulatorów jako „drugi gracz”, może napotkać trudności 
w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, chyba że skorzysta z przewagi technologicznej. 

                                                       
42 Lithium-ion battery costs and market: Squeezed margins seek technology improvements & 

new business models [Rynek i koszty akumulatorów litowo-jonowych: zawężenie marż 
wywołuje potrzebę usprawnień technologicznych i nowych modeli biznesowych], 
Bloomberg New Energy Finance, 2017, s. 3-4. 
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https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
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Wsparcie zainteresowanych podmiotów  

38 Trybunał otrzymał od 28 zainteresowanych podmiotów43 odpowiedzi na ankietę 
w sprawie strategii Komisji – zarówno planu EPSTE, jak i europejskiego sojuszu na rzecz 
baterii: 

o wszyscy mają świadomość, że Komisja opracowała strategiczne ramy w dziedzinie 
energii; 

o około połowy respondentów uznało, że ramy Komisji dotyczące magazynowania 
energii są odpowiednie i pomocne dla ich organizacji; 

o dwie trzecie respondentów było zdania, że ramy te mogłyby zostać ulepszone: 

o zdaniem dziesięciu respondentów strategia nadmiernie koncentruje się na 
akumulatorach litowo-jonowych dla pojazdów; 

o pięciu zwróciło uwagę na niedociągnięcia w przepisach, koncepcji rynku 
i stanowieniu standardów; 

o dwoje wskazało brak długoterminowej wizji, prognozując, że unijny przemysł 
samochodowy może w całości przestać istnieć. 

39 Osiemdziesięciu uczestników przystąpiło do europejskiego sojuszu na rzecz 
baterii w październiku 2017 r., gdy został on utworzony. Według Komisji44 rok później 
liczba ta wzrosła do około 260. 

40 Niektóre ważne zainteresowane podmioty, inne niż te, które odpowiedziały na 
ankietę, nie przystąpiły do sojuszu. Przykładowo jedno duże przedsiębiorstwo 
elektroniczne z siedzibą w UE uznało, że inwestowanie w produkcję na dużą skalę 
akumulatorów litowo-jonowych jest zbyt ryzykowne w kontekście tego, że rynek jest 
już i tak zdominowany przez producentów azjatyckich (zob. ramka 2). 

Ramka 2 – Europejskie przedsiębiorstwo opowiada się za zlecaniem 
produkcji ogniw akumulatorów wykonawcom zewnętrznym 

Duże przedsiębiorstwo inżynieryjno-elektroniczne podjęło decyzję 
o nieprzystępowaniu do europejskiego sojuszu na rzecz baterii. Stwierdziło bowiem, 
że woli zlecać produkcję ogniw akumulatorów litowo-jonowych wykonawcom 
zewnętrznym niż produkować je samodzielnie. Przedsiębiorstwo uznało, że na rynku 
zdominowanym przez tanią konkurencję – producentów z Azji – trudno będzie 

                                                       
43 Z sektora badań naukowych i rozwoju, energetyki, transportu, produkcji akumulatorów, 

a także od stowarzyszeń zajmujących się energią i organizacji międzynarodowych. 

44Strona internetowa europejskiego sojuszu na rzecz baterii. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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osiągnąć przewagę konkurencyjną, biorąc pod uwagę, że trzy czwarte kosztów 
produkcji przypada na surowce. 

Przedsiębiorstwo postanowiło więc rozwiązać działy prowadzące badania nad 
obecnymi i przyszłymi technologiami ogniw paliwowych oraz spółkę joint venture 
pracującą nad technologią litowo-jonową. W zamian za to podjęto decyzję 
o skoncentrowaniu się w działalności na systemach akumulatorowych. 

41 Podążając podobnym tropem, francuskie konsorcjum postanowiło podjąć próbę 
opracowania w krótkim terminie ogniw akumulatorów litowo-jonowych następnej 
generacji, a następnie skoncentrować się na akumulatorach półprzewodnikowych, 
gdyż spodziewa się, że w tej dziedzinie nastąpi przełom technologiczny około 2023 r.45 

Badania i innowacje w zakresie magazynowania energii 

42 Unijny program ramowy na okres programowania 2014–2020 w zakresie badań 
naukowych i innowacji, znany jako program „Horyzont 2020”, jest głównym unijnym 
instrumentem finansowania badań naukowych i innowacji. Do października 2018 r. 
z programu „Horyzont 2020” udzielono dotacji w wysokości 1,34 mld euro na rzecz 
projektów dotyczących magazynowania energii w sieci elektroenergetycznej lub 
mobilności niskoemisyjnej. Stanowi to 3,9% łącznego wkładu UE (34 mld euro) 
przeznaczonego na projekty finansowane z programu „Horyzont 2020” do tego czasu. 

43 Podział dotacji unijnych na projekty dotyczące magazynowania energii do 
października 2018 r. w ramach tych różnych instrumentów pokazano na wykresie 7. 
W 2019 r. w ramach programu „Horyzont 2020” ogłoszono zaproszenie do składania 
wniosków na realizację projektów dotyczących akumulatorów, na które przeznaczono 
114 mln euro46. W 2020 r. finansowanie przeznaczone na ten cel ma być jeszcze 
wyższe. 

44 Komisja zarządza bezpośrednio większością programów w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Finansuje ona głównie dotacje dla badaczy oraz instrumenty 
wspierające badania i innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ze środków 
programu „Horyzont 2020” współfinansowane są także partnerstwa publiczno-
prywatne, takie jak Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych 
i Technologii Wodorowych. Ponadto z programu tego wspiera się także sieci badań 

                                                       
45 Posiedzenie komitetu wykonawczego, Krajowa Rada Przemysłu, 28 maja 2018 r., s. 23. 

46 W tym 25 mln euro na akumulatory półprzewodnikowe i 20 mln euro na akumulatory 
przepływowe. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/dossier_de_presse_-_conseil_national_de_lindustrie.pdf
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i innowacji, takie jak Wspólnoty Wiedzy i Innowacji InnoEnergy i Raw Materials 
funkcjonujące w ramach Europejskiego Instytutu Technologii. 

Wykres 7 – Wkłady z programu „Horyzont 2020” na rzecz projektów 

związanych z magazynowaniem energii w sieci elektroenergetycznej lub 

na potrzeby mobilności niskoemisyjnej 

Źródło: Analiza przeprowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

45 Ponadto, aby wspierać pierwsze tego rodzaju projekty demonstracyjne dotyczące
infrastruktury energetycznej na skalę komercyjną, które dla prywatnych inwestorów 
wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewnia 
pożyczki, gwarancje i finansowanie inwestycji kapitałowych za pośrednictwem 
instrumentu finansowego na rzecz projektów demonstracyjnych InnovFin w dziedzinie 
energii. Do października 2018 r. z instrumentu udzielono jedną pożyczkę o wartości 
52 mln euro na rzecz projektu w dziedzinie magazynowania energii. 

46 W 2009 r. Komisja wprowadziła koncepcję modelowych inicjatyw w dziedzinie
FET (przyszłych i powstających technologii)47. Celem jest osiągnięcie większego efektu 
zbiorowego niż suma efektów poszczególnych działań podejmowanych w ramach 

47  Nowe możliwości technologii ICT: strategia na rzecz badań w dziedzinie przyszłych 
i powstających technologii w Europie, COM(2009) 184 final, Komisja Europejska, 2009; 
Modelowe projekty FET:nowatorskie podejście partnerskie do podejmowania wielkich 
wyzwań naukowych i pobudzenia innowacji w Europie”, SWD(2014) 283 final, Komisja 
Europejska, 2014; FET Flagships Interim Evaluation [Ocena śródokresowa projektów 
modelowych FET], Komisja Europejska, 2017. 
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inicjatyw krajowych. Jedną z takich inicjatyw, mających znaczenie w kontekście 
magazynowania energii, jest modelowa inicjatywa dotycząca grafenu. W 2018 r. 
Komisja konsultowała się z zainteresowanymi podmiotami w celu powołania 
dziesięcioletniej unijnej inicjatywy modelowej wspierającej podstawowe i stosowane 
badania naukowe w zakresie technologii akumulatorów nowej generacji. Grupa 
badaczy i podmiotów branżowych przedstawiła wniosek w sprawie inicjatywy 
modelowej dotyczącej baterii i akumulatorów i w grudniu 2018 r. opublikowała 
„Battery 2030+ Manifesto”48 [Manifest Baterie 2030+]. 

Procedury administracyjne 

47 „Horyzont 2020” jest programem złożonym, choć prostszym niż programy 
poprzedzające go49. W toku przeprowadzonej przez Trybunał kontroli programu 
„Horyzont 2020”50 kontrolerzy odnotowali, że obciążenia administracyjne 
beneficjentów zostały ograniczone, lecz program jest nadal złożony51.  

48 Im bardziej skomplikowane są instrumenty finansowania, tym mniej są one 
atrakcyjne dla potencjalnych uczestników programu. Złożoność jest też zniechęcająca 
dla tych potencjalnych wnioskodawców, którym brakuje szczegółowej wiedzy na temat 
zasad finansowania instrumentu, takich jak uczestniczący w programie po raz pierwszy 
lub MŚP52. W śródokresowej ocenie programu „Horyzont 2020” podkreślono, że 
„struktury finansowania są zbyt złożone i mogą utrudniać organizacjom wyłanianie 

                                                       
48 Zob. strona internetowa Battery 2030+ (w jęz. angielskim). 

49 „Wkład na rzecz uproszczenia kolejnych programów badawczych UE po programie 
»Horyzont 2020«”, dokument analityczny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 
marzec 2018 r. 

50 Sprawozdanie specjalne nr 28/2018 pt. „Większość działań na rzecz uproszczenia podjętych 
w związku z programem »Horyzont 2020« przysłużyła się beneficjentom, lecz nadal istnieją 
możliwości poprawy”, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2018 r. 

51 W szczególności: wytyczne Komisji są kompleksowe, ale trudne do stosowania w praktyce; 
częste zmiany przepisów wywołują zamieszanie i niepewność; udoskonalono portal dla 
uczestników, lecz posługiwanie się nim nadal nastręcza trudności; zasady dotyczące 
kosztów osobowych są nadal skomplikowane dla uczestników; poziom uczestnictwa MŚP 
wzrósł, lecz MŚP wciąż napotykają trudności. 

52 „LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want” [Badania – innowacje – 
zastosowania: Inwestycje w przyszłą Europę, jakiej pragniemy], Komisja Europejska, 2017 r., 
s 16; informacje zwrotne otrzymane przez Trybunał od zainteresowanego podmiotu. 

http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=47542
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
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wniosków i instrumentów, które najlepiej spełniałyby ich potrzeby, a także mogą 
stwarzać ryzyko powielania”53. 

Wspierane technologie magazynowania energii 

49 Komisja przyznała dotacje na łączną kwotę 1,34 mld euro ze środków programu 
„Horyzont 2020” na rzecz 396 projektów powiązanych z magazynowaniem energii 
w sieci elektroenergetycznej oraz z mobilnością niskoemisyjną: 25% środków 
przyznano projektom dotyczącym akumulatorów, a 37% projektom dotyczącym ogniw 
paliwowych lub technologii wodorowych (zob. wykres 8). 

50 Z kwoty 315 mln euro, które na mocy umów przeznaczono na projekty dotyczące 
badań nad akumulatorami, ponad połowa została przekazana na projekty związane 
z akumulatorami litowo-jonowymi. Następujące kwoty przeznaczono na nowe rodzaje 
akumulatorów, potencjalnie nowej generacji: 7% na litowo-siarkowe; 3% na 
akumulatory przepływowe; 1% na akumulatory półprzewodnikowe i mniej niż 1% na 
kwasowo-ołowiowe. Kolejne 13% przeznaczono na wsparcie różnych innych 
zaawansowanych technologii akumulatorowych54. 

                                                       
53 Wsparcie z programu „Horyzont 2020” na rzecz inteligentnego, ekologicznego 

i zintegrowanego transportu: Interim evaluation report, Komisja Europejska, 2017, sekcja 
6.5.3. In-depth interim evaluation of Horizon 2020, European Commission, SWD(2017) 220 
final [Wnikliwa ocena śródokresowa programu „Horyzont 2020”], s. 20, 79, 122, 150. 

54 Takich jak sodowo-jonowe, sodowo-siarkowe, wanadowe, cynkowo-powietrzne 
i wapniowe. 

http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf


 29 

 

Rys. 8 – Projekty w ramach programu „Horyzont 2020” dotyczące 
magazynowania energii 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

51 W 2017 r. Komisja dokonała oceny projektów w ramach programu „Horyzont 
2020” w zakresie badań stosowanych lub projektów demonstracyjnych związanych 
z akumulatorami55. W odniesieniu do 28 projektów zakończonych do czasu 
przeprowadzenia oceny Komisja stwierdziła, że: 

o trzy projekty zrealizowano z powodzeniem, lecz nie doprowadziły one do żadnych 
przełomów; 

o osiem projektów zrealizowano z częściowo dobrym skutkiem; 

o w przypadku 17 projektów nie osiągnięto założonych celów lub osiągnięto 
nieistotne rezultaty albo ograniczone oddziaływanie. 

Wdrażanie technologii 

52 W kilku obszarach związanych z energią Europa zmaga się z problemem 
niedostatecznego wdrożenia i ma trudności z wprowadzeniem na rynek obiecujących 

                                                       
55 Batteries:A major opportunity for a sustainable society [Akumulatory – duża szansa dla 

zrównoważonego społeczeństwa], Komisja Europejska, 2017. 
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rozwiązań innowacyjnych56. Główne instrumenty finansowania wspierające badania 
i innowacje w zakresie technologii magazynowania energii zostały opracowane przez 
Komisję z myślą o różnych etapach rozwoju (zob. wykres 9). 

Wykres 9 – Przegląd głównych unijnych instrumentów finansowania 
wspierających badania i innowacje w zakresie magazynowania energii 

 
Uwaga: uwzględniono dotacje przyznane przed październikiem 2018 r.  
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

53 Ze środków instrumentu „Łącząc Europę” dysponującego budżetem w wysokości 
30 mld euro, z którego finansowanie przeznaczane jest na transport, energię i sieci 
telekomunikacyjne, finansuje się infrastrukturę paliw alternatywnych. Od 2014 r. 
z tego instrumentu przekazano 270 mln euro na sieci szybkiego ładowania i stacje 
tankowania wodoru. Przeznaczono też 113 mln euro na infrastrukturę magazynowania 
energii. W 2016 r. z instrumentu sfinansowano koszt planowania i budowy obiektu 
magazynującego energię za pomocą sprężonego powietrza, który wyniósł 98 mln euro. 
Środki te także stanowią zatem wsparcie na rzecz wdrażania technologii 
magazynowania energii. 

                                                       
56 Scaling Up Innovation in the Energy Union [Intensyfikacja innowacji w unii energetycznej], 

I24C i Cap Gemini, 2016; Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii, Komisja 
Europejska, COM(2016) 763 final z 30.11.2016; Towards an Integrated Strategic Energy 
Technology (SET) Plan:przyspieszenie transformacji europejskiego systemu 
energetycznego” [W kierunku zintegrowanego strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (planu EPSTE) – przyspieszenie transformacji europejskiego 
systemu energetycznego], Komisja Europejska, C(2015) 6317 z 15.9.2015 r. 
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://europeanclimate.org/de/scaling-up-innovation-in-the-energy-union-to-meet-new-climate-competitiveness-societal-goals/
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_PL_ACT_part1_v8_0.pdf
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54 Komisja przedstawia „Horyzont 2020” jako program wdrażania na rynku wyników 
badań laboratoryjnych – „od pomysłu do przemysłu”57. Niektóre z projektów 
finansowanych ze środków programu „Horyzont 2020” rzeczywiście zwieńczone są 
wprowadzeniem danej technologii na rynek. WWiI InnoEnergy i RawMaterials oraz 
instrument EBI InnovFin EDP to instrumenty finansowe wspierające wdrażanie 
i innowacje (zob. ramka 3). 

Ramka 3 – Przykłady przedsiębiorstw, które uzyskują wsparcie w celu 
komercjalizacji swoich rozwiązań dotyczących magazynowania energii 
o Przedsiębiorstwo specjalizujące się w ładowaniu pojazdów elektrycznych przy 

wsparciu ze środków instrumentu na rzecz MŚP w ramach programu „Horyzont 
2020” opracowało nowy inteligentny punkt ładowania w oparciu o wcześniejszy 
produkt. Projekt obejmował etap rozwoju technicznego i przygotowanie do 
wprowadzenia na rynek. Nowy inteligentny punkt ładowania jest obecnie 
dostępny na zasadach komercyjnych. 

o Centrum badawcze we Francji uczestniczyło w dwóch projektach –w 2009 
i 2013 r. – którymi zarządzało Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych. W 2015 r. stworzyło ono 
przedsiębiorstwo typu spin-off w celu wykorzystania opracowanej technologii. 
Skorzystało ono z kapitału wysokiego ryzyka pochodzącego z WWiI InnoEnergy 
w celu wprowadzenia na rynek gotowego już rozwiązania, w którym połączono 
produkcję energii i jej magazynowanie. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla 
budynków i osiedli ekologicznych chcących zabezpieczyć dostawy energii przy 
wykorzystaniu do tego jej lokalnych i odnawialnych źródeł. 

o Włosko-francuskie MŚP od 2009 r. uzyskiwało finansowanie ze Wspólnego 
Przedsięwzięcia na opracowanie rozwiązania do magazynowania energii na 
potrzeby mikrosieci. Wypracowane rozwiązanie polega na zmianie 
odnawialnych źródeł energii o nieprzewidywalnej charakterystyce w stabilne 
źródła energii, które można bezpiecznie wykorzystać na potrzeby działania sieci 
elektroenergetycznej. W 2017 r. przedsiębiorstwo uzyskało pożyczkę pieniądze 
z instrumentu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, 
zarządzanego przez EBI, w celu dalszego rozwijania swojego produktu 
i wprowadzenia go na rynek. 

55 W ocenie śródokresowej programu „Horyzont 2020” przeprowadzonej w 2017 r. 
Komisja odnotowała zachęcające oznaki postępu – przede wszystkim rosnące 
zaangażowanie sektora prywatnego w projekty w ramach programu „Horyzont 2020” – 
lecz także stwierdziła, że utrzymuje się luka innowacyjna. W swojej ocenie zaleciła ona 
znaczne zwiększenie wsparcia na rzecz przełomowych technologii i innowacji 

                                                       
57 W szczególności na stronie internetowej programu „Horyzont 2020”. 
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tworzących rynek58. W śródokresowej ocenie dotyczącej działalności Wspólnego 
Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych59 
z 2017 r. Komisja odnotowała, że Wspólne Przedsięwzięcie w niewielkim stopniu 
wykorzystywało instrumenty podziału ryzyka EBI w promowaniu rozwiązań opartych 
na paliwie wodorowym. Uznała też, że koordynacja pomiędzy programami Wspólnego 
Przedsięwzięcia a działaniami krajowymi i regionalnymi jest ograniczona. W związku 
z tym zaproponowała, aby w następnym programie ramowym na lata 2021–2027, 
nazwanym „Horyzont Europa”, „ulepszyć wprowadzanie na rynek rozwiązań 
innowacyjnych”. 

56 Prawie trzy czwarte zainteresowanych podmiotów, z którymi przeprowadzono 
rozmowy na temat badań (14 z 19), potwierdziło brak ukierunkowania na 
wprowadzanie rozwiązań na rynek. Rozmówcy podkreślili, że mechanizmy służące 
poprawie rynkowego wykorzystania rezultatów projektów badawczych są 
niewystarczające. Stwierdzili też, że brak jest systemów umożliwiających 
podejmowanie działań następczych po zakończeniu projektów, bądź systemów 
służących do rozpowszechniania wyników badań. 

Unijne ramy legislacyjne dotyczące magazynowania energii 

Magazynowanie energii w sieci elektroenergetycznej 

57 Ramy legislacyjne zapewniające wsparcie i bardziej przewidywalne warunki 
rynkowe – na przykład zharmonizowane normy techniczne – mogą zwiększyć 
zapotrzebowanie na magazynowanie energii, zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, 
a w rezultacie przyciągnąć prywatne inwestycje w rozwój technologii60. 

                                                       
58 Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation [Kluczowe ustalenia oceny 

śródokresowej programu „Horyzont 2020”], Komisja Europejska, 2017. 

59 Ocena śródokresowa Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych 
i Technologii Wodorowych (za lata 2014-2016) działającego na podstawie programu 
„Horyzont 2020”, Komisja Europejska, 2017. 

60 EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage 
Applications –Opportunities and Actions [Konkurencyjność UE w zakresie zaawansowanych 
akumulatorów litowo-jonowych na potrzeby magazynowania stacjonarnego 
i elektromobilnego – możliwości i działania], JRC Science for Policy Report, 2017; EASE-EERA 
Energy Storage Technology Development Roadmap, EASE-EERA [Plan działania 
Europejskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Europejskiego Stowarzyszenia 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/brochure_interim_evaluation_horizon_2020_key_findings.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
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Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” 

58 Pod koniec 2016 r. padła propozycja wprowadzenia pakietu „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków”, który miał na celu ułatwienie przejścia na czystą energię. 
Wnioski dotyczące rynku energii elektrycznej miały w szczególności doprowadzić do 
większej elastyczności, która pozwoliłaby na zwiększenie udziału w nim energii ze 
źródeł odnawialnych. Obejmowały one przepisy opracowane po to, aby usunąć prawne 
bariery dotyczące magazynowania. Pakiet składa się z ośmiu aktów legislacyjnych. 
Cztery z nich przyjęto w 2018 r.61: 
o dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych; 
o dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków i dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej; 
o dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej; 
o rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami 

w dziedzinie klimatu. 

59 Pod koniec 2018 r. Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska 
osiągnęły porozumienie co do pozostałych czterech aktów legislacyjnych. Są to: 
o rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii 

elektrycznej;  
o rozporządzenie ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki; 
o dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej; 
o rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. 

60 Dwa ostatnie akty legislacyjne dotyczą bezpośrednio magazynowania energii. 
Dyrektywa w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, 
magazynowania i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony 
konsumentów, w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych, konkurencyjnych, 
ukierunkowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, sprawiedliwych 
i przejrzystych rynków energii elektrycznej w Unii. W dyrektywie z 2018 r. 
zdefiniowano też po raz pierwszy pojęcie magazynowania energii. Jest to „odroczenie 
momentu końcowego zużycia energii elektrycznej w stosunku do momentu jej 

                                                       
Badań nad Energią na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii], 2017; Roadmap 
Battery Production Equipment [Plan działania na rzecz urządzeń do produkcji 
akumulatorów], Stowarzyszenie niemieckich producentów urządzeń (VDMA), 2016. 

61 Zob. strona internetowa Komisji poświęcona pakietowi „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0862&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0862&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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wytworzenia lub przekształcenie jej w inną postać energii, umożliwiającą jej 
magazynowanie, magazynowanie tej energii, a następnie ponowne przekształcenie jej 
w energię elektryczną lub wykorzystanie w postaci innego nośnika energii”. 
Podstawowa zasada dotycząca magazynowania energii polega na tym, że przepisy 
w tej sprawie powinny być technologicznie neutralne, tak aby pobudzać innowacyjność 
oraz pozwolić szerokiemu spektrum technologii konkurować ze sobą na równych 
zasadach. 

61 Celem rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej jest 
ustanowienie zasad zapewniających dobrze funkcjonujące, zintegrowane rynki energii 
elektrycznej, które w szczególności pozwolą na niedyskryminacyjny dostęp do rynku 
dostawcom pokrywającym zapotrzebowanie i świadczącym usługi magazynowania 
energii. Nie należy budować infrastruktury elektroenergetycznej bez zachowania 
odpowiedniej równowagi, gdy inne możliwości, w tym magazynowanie, stanowią 
lepsze rozwiązanie pod względem gospodarczym. Państwa członkowskie powinny 
także zachęcać operatorów systemów dystrybucyjnych do świadczenia usług 
zapewniających elastyczność, w tym usług magazynowania. 

62 Zainteresowane podmioty, z którymi przeprowadzono rozmowy, zasadniczo 
uznały, że obowiązujące prawodawstwo unijne nie daje odpowiedniego wsparcia (zob. 
wykres 10). 

Wykres 10 – Informacje zwrotne od zainteresowanych podmiotów na 
temat prawodawstwa UE (w procentach) 

 
Źródło: ankieta Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 2018 r. 
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Czy prawodawstwo UE wspiera badania i innowacje w 
zakresie magazynowania energii?

(18 odpowiedzi)

Czy prawodawstwo UE zachęca do inwestowania w 
rozwijanie i wykorzystywanie magazynowania energii? 

(18 odpowiedzi)

Czy stosowane przez Komisję Europejską mechanizmy 
zarządzania projektami dotyczącymi magazynowania energii 

i wdrażania tych projektów przyczyniają się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie energii i klimatu? 

(23 odpowiedzi)

Czy prawodawstwo UE wspiera wdrażanie magazynowania 
energii?

(19 odpowiedzi)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
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Przeszkody napotykane przez inwestorów 

63 Dotychczasowy brak wspólnego podejścia regulacyjnego doprowadził do tego, że 
poszczególne państwa członkowskie w różny sposób podchodzą do kwestii 
magazynowania energii w systemie energetycznym. Brak ten hamował też 
wypracowanie wiarygodnych uzasadnień biznesowych tworzenia instalacji 
magazynowania energii. Rozmówcy uświadomili kontrolerom Trybunału 
w szczególności istnienie czterech głównych przeszkód dla większych inwestycji 
w sektorze prywatnym: 

o opłaty sieciowe, 

o łączenie przychodów z różnych usług, 

o kwestia własności w przypadku instalacji magazynowania energii, 

o łączenie energii elektrycznej z innymi rodzajami energii. 

Opłaty sieciowe 

64 Obowiązujące wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej62, 
przyjęte w 2009 r., wymagają od państw członkowskich stosowania przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych taryf za dostęp do sieci elektroenergetycznych. Nie regulują 
one jednak kwestii magazynowania energii. W co najmniej czterech państwach 
członkowskich właściciele instalacji do magazynowania energii musieli uiszczać opłaty 
sieciowe dwukrotnie (tj. opłaty za dostęp do sieci lub podatki), raz jako konsumenci, 
a raz jako producenci (zob. ramka 4). Ograniczyło to rentowność inwestycji 
w magazynowanie energii. Pięć zainteresowanych podmiotów objętych ankietą 
Trybunału stwierdziło, że takie podwójne opłaty stanowiły barierę w inwestowaniu 
w magazynowanie energii. 

65 W końcowej wersji projektu rozporządzenia UE w sprawie wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej63 z grudnia 2018 r. jest mowa o tym, że operatorzy sieci nie 
powinni nakładać opłat za dostęp do swoich sieci w celu „uprzywilejowanego lub 
gorszego traktowania magazynowania energii”. Dotyczy to kwestii podwójnych opłat 
sieciowych nakładanych na właścicieli instalacji magazynowania energii za użytkowanie 
sieci zarówno wtedy, gdy ładują, jak i gdy rozładowują swoje instalacje. Nie obejmuje 

                                                       
62 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca 

wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 
2003/54/WE, art. 25 (Dz.U. L 211/55 z 14.8.2009). 

63 Projekt rozporządzenia ma zostać przyjęty w pierwszej połowie 2019 r., a obowiązywać od 
stycznia 2020 r. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:PL:PDF
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to natomiast przypadków podwójnego opodatkowania, które pozostają w gestii 
państw członkowskich. Komisja przeprowadza obecnie ocenę dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii64. 

Ramka 4 – Niektóre instalacje magazynowania energii są obciążane 
podwójnymi opłatami sieciowymi 

Opłaty sieciowe są uiszczane za użytkowanie sieci elektroenergetycznych w celu 
przesyłu energii elektrycznej. Ponosi je konsument końcowy; w niektórych 
państwach członkowskich opłaty takie uiszczają również przedsiębiorstwa 
energetyczne. Dodatkowo konsumenci energii elektrycznej, a w niektórych 
państwach członkowskich także jej producenci, płacą podatki od energii elektrycznej. 

Jeśli chodzi o magazynowanie energii, sieć elektroenergetyczna jest wykorzystywana 
dwukrotnie: gdy instalacja jest ładowana i ponownie, gdy jest rozładowywana. Sama 
instalacja nie jest jednak ani producentem energii, ani konsumentem końcowym. 
Instalacje magazynowania energii nie należą jednoznacznie do żadnej z tych 
kategorii. Niektóre państwa członkowskie wymagają, aby operatorzy instalacji 
ponosili opłaty sieciowe lub podatki od energii dwukrotnie, zarówno jako 
producenci, jak i konsumenci energii. 

Podwójne opłaty nałożono na operatorów instalacji magazynowania energii w kilku 
państwach członkowskich, w tym w Austrii, Niemczech, Finlandii i Niderlandach. Aby 
temu zaradzić, Finlandia i Niderlandy dokonują obecnie przeglądu swoich przepisów. 

Łączenie przychodów z różnych usług 

66 Technologie magazynowania, poza magazynowaniem energii elektrycznej, mogą 
zapewnić inne usługi wsparcia sieci, takie jak odpowiedź częstotliwościowa (zob. 
pkt 11), regulacja napięcia65, bilansowanie zapotrzebowania na moc66 czy handel 
energią elektryczną. W rezultacie projekty dotyczące magazynowania energii mogą być 
finansowane z kilku źródeł przychodów67, co ogranicza ryzyko inwestycyjne. 

                                                       
64 Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji 

wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283/55 z 31.10.2003). 

65 Zasilanie lub usunięcie energii z sieci w celu utrzymania stałego napięcia. 

66 Mechanizm gwarantujący, że dostępna jest wystarczająca ilość energii, by zaspokoić 
zapotrzebowanie. 

67 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap [Plan działania 
Europejskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Europejskiego Stowarzyszenia 
Badań nad Energią na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii ], EASE-EERA, 2017; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096&qid=1553701997095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096&qid=1553701997095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096&qid=1553701997095&from=EN
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
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67 W wersji proponowanej dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej68 z grudnia 2018 r. stwierdzono, że klienci 
posiadający instalację magazynowania energii mają „zezwolenie na świadczenie 
jednocześnie kilku usług, jeżeli jest to technicznie wykonalne”. Projekt dyrektywy 
stosuje się do klientów, którzy magazynują energię elektryczną wyprodukowaną 
w swoich obiektach, sprzedają wyprodukowaną samodzielnie energię elektryczną lub 
uczestniczą w programach elastyczności, pod warunkiem że działania te nie stanowią 
ich głównej działalności handlowej ani zawodowej. W projekcie dyrektywy nie 
uwzględniono przypadku przedsiębiorstw, które świadczą takie usługi w ramach swojej 
głównej działalności. 

Kwestia własności 

68 W ramach proponowanych Wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej operatorom systemów dystrybucyjnych nie zezwalano by na posiadanie, 
wdrażanie lub prowadzenie instalacji magazynowania energii ani zarządzanie nimi, 
z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków69, w celu zachowania przez nich 
neutralności na tym rynku regulowanym. Podobne przepisy miałyby zastosowanie do 
operatorów systemów przesyłowych, obsługujących sieci przesyłowe. 

69 Do momentu przyjęcia nowych przepisów i wyjaśnienia kwestii praw własności 
będzie utrzymywała się niepewność prawna, która nie zachęca ani prywatnych 
przedsiębiorstw, ani operatorów sieci podlegających regulacjom do inwestycji 
w instalacje magazynowania energii. 

Łączenie energii elektrycznej z innymi rodzajami energii 

70 Energia elektryczna może być magazynowana w formie ciepła, wodoru lub 
syntetycznego gazu ziemnego. Tego rodzaju połączenia pomiędzy sektorami 
energetycznymi mogą zwiększyć elastyczność, a tym samym konkurencyjność systemu 
energii elektrycznej UE, a także mogą wspomóc przesyłanie części energii 

                                                       
informacje zwrotne od operatorów systemów magazynowania energii uzyskane przez 
Trybunał w toku kontroli. 

68 Projekt dyrektywy ma zostać przyjęty w pierwszej połowie 2019 r., a wejść w życie 20 dni po 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

69 Przykładowo jeżeli nie ma oferty rynkowej dotyczącej takich usług, lub jeśli magazynowanie 
jest wykorzystywane tylko do zabezpieczenia wydajnej, niezawodnej i bezpiecznej obsługi 
systemu dystrybucyjnego. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
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wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w sektorze energii elektrycznej do innych 
sektorów, przyczyniając się do ich dekarbonizacji70. Międzysektorowe rozwiązania 
energetyczne są uregulowane w przepisach unijnych dopiero od grudnia 2018 r. 

71 Ów brak uregulowań utrudniał sformułowanie pozytywnego uzasadnienia 
biznesowego dla niektórych tego rodzaju połączeń w ramach projektów dotyczących 
magazynowania energii, wpisujących się w unijne cele dotyczące energii i klimatu.  

72 Dwa zainteresowane podmioty objęte ankietą wskazały omówione już podwójne 
opłaty sieciowe jako przeszkodę w magazynowaniu energii w różnych postaciach71. 
Jeden z nich podkreślił, że w przypadku ekologicznego wodoru nie ma procesu 
certyfikacji, co jeszcze bardziej osłabia zachęty do produkcji tego gazu. UE po raz 
pierwszy zajęła się kwestią certyfikacji ekologicznego wodoru w przekształconej wersji 
dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, przyjętej w grudniu 2018 r. 
W dyrektywie wprowadzono gwarancje pochodzenia dla ekologicznego wodoru, które 
dla konsumenta końcowego są dowodem na to, że dany udział lub ilość energii zostały 
wyprodukowane ze źródeł odnawialnych. Ponieważ gwarancjami pochodzenia można 
handlować, może to zwiększyć wartość gospodarczą ekologicznego wodoru. 

73 W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 
zobligowano także operatorów systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej, aby nie 
rzadziej niż co cztery lata oceniali potencjał systemów ciepłowniczych i chłodniczych 
pod względem zapewnienia usług takich jak regulacja zapotrzebowania 
i magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
W proponowanej dyrektywie dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej72 przewidziano z kolei wymóg, zgodnie z którym państwa członkowskie 

                                                       
70 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap [Plan działania 

Europejskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Europejskiego Stowarzyszenia 
Badań nad Energią na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii], EASE-EERA, 2017; 
informacje zwrotne od operatorów systemów magazynowania energii uzyskane przez 
Trybunał w toku kontroli. 

71 Kwestię tę zilustrowano także w publikacji Innovative large-scale energy storage 
technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation [Innowacyjne technologie 
magazynowania energii na dużą skalę i technologia „power-to-gas” po optymalizacji], 
Store&Go, 2017. 

72 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona), Rada Unii Europejskiej, 
5076/19, 2019, art. 58 d). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
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mają wspomagać funkcjonowanie bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych 
niedyskryminacyjnych systemów w odniesieniu do innych sieci energetycznych: 
gazowych i cieplnych. Te nowe przepisy mają na celu wzmocnienie połączeń pomiędzy 
sektorami elektroenergetycznym, energii cieplnej i gazowym. 

Magazynowanie energii na potrzeby transportu 

Krajowe ramy polityki 

74 W UE jest obecnie około 160 000 publicznie dostępnych punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych73. Według Komisji do 2025 r. potrzebne mogą być kolejne dwa 
miliony takich punktów74. UE zwróciła uwagę na kwestię niewielkiej ilości punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych w dyrektywie w sprawie rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych75. Jak wynika z tej dyrektywy, państwa członkowskie ustanowiły 
własne cele ogólne w zakresie rozwoju infrastruktury służącej do ładowania 
w krajowych ramach polityki. 

75 Według Komisji76 krajowe ramy polityki w przypadku niektórych państw 
członkowskich są niekompletne i niespójne, a cele ogólne ustanowione przez te 
państwa są znacznie poniżej tego, co w opinii Komisji będzie potrzebne do 2020 r. Jest 
ona zdania, że do 2020 r. państwa członkowskie mogą nie osiągnąć nawet tych 
krajowych celów ogólnych. Oznaczałoby to niewystarczający poziom rozwoju 
infrastruktury służącej do ładowania w całej UE, jak i w niektórych państwach 
członkowskich, co z kolei mogłoby zniechęcić ludzi do kupowania pojazdów 
elektrycznych. 

                                                       
73 Europejskie Obserwatorium Paliw Alternatywnych, luty 2019 r. 

74 Przy założeniu, że w 2025 r. 7% nowych pojazdów będzie elektrycznych. Ocena skutków 
dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów 
dostawczych SWD(2017) 650 final, Komisja Europejska, 2017 (źródło: W kierunku jak 
najpowszechniejszego wykorzystania paliw alternatywnych – plan działania dotyczący 
infrastruktury paliw alternatywnych, SWD(2017) 365 final, Komisja Europejska, 2017. 

75 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. 
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1). 

76 Szczegółowa ocena krajowych ram polityki, Komisja Europejska, SWD(2017) 365 final 
część 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
http://www.eafo.eu/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0652&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0652&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0652&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d80ea8e8-c559-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
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76 Przepisy dyrektywy wymagają, aby Komisja do 2020 r. przedłożyła sprawozdanie 
z wdrożenia. W sprawozdaniu w szczególności należy ocenić oddziaływanie 
gospodarcze i środowiskowe. W razie potrzeby Komisja może następnie przedstawić 
wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w dyrektywie. 

Harmonizacja norm technicznych 

77 W publicznie dostępnych punktach ładowania w UE stosowanych jest już wiele 
rodzajów przyłącz. W UE konkurują ze sobą szczególności trzy standardowe przyłącza 
do szybkiego ładowania77: 
o CCS typ 2 (około 7 000 punktów ładowania), wymagany przepisami dyrektywy, 

stosowany w 18 markach samochodów; 
o CHAdeMo (około 7 400 punktów ładowania), stosowany w 13 markach 

samochodów; 
o Tesla Supercharger (około 3 100 punktów ładowania), działający tylko 

w samochodach Tesla. Samochody marki Tesla mogą korzystać z innych punktów 
ładowania za pomocą specjalnej wtyczki, lecz samochody innych marek nie mogą 
korzystać z punktów ładowania Tesla. 

W efekcie obecnie użytkownicy samochodów elektrycznych mogą być zmuszeni do 
wożenia więcej niż jednego kabla – z których każdy kosztuje kilkaset euro – aby móc 
korzystać z większości, o ile nie z całej, dostępnej infrastruktury służącej do ładowania 
pojazdów. 

78 W dyrektywie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych określono 
także specyfikacje techniczne dotyczące rodzaju przyłączy, które należy stosować do 
ładowania. Celem jest zapewnienie kompatybilności wszystkich punktów ładowania ze 
wszystkimi rodzajami pojazdów elektrycznych. Według stanu z listopada 2017 r. 
wszystkie nowe lub odnowione punkty ładowania muszą posiadać co najmniej jedno 
przyłącze spełniające szczegółowe normy międzynarodowe: „Mennekes” (typ 2) do 
ładowania wolnego i „CCS typ 2” do ładowania szybkiego. W dyrektywie nie określono 
konkretnego harmonogramu wymiany przyłączy w istniejących punktach ładowania, 
o ile nie są one remontowane. 

                                                       
77 JRC, luty 2019 r. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
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Zintegrowanie transportu z siecią elektroenergetyczną 

79 Jeżeli sektory dostaw energii elektrycznej i transportu miałyby zostać skutecznie 
przekształcone w neutralne pod względem emisji, pojazdy elektryczne musiałyby 
zostać efektywnie zintegrowane z siecią elektroenergetyczną78. Użytkownicy pojazdów 
elektrycznych oczekują krótkiego czasu ładowania, co z kolei może mieć negatywny 
wpływ na stabilność sieci. Dzięki wahaniom cen można by obniżyć koszty ładowania 
w przypadku podłączonych akumulatorów pojazdów elektrycznych, które mogłyby 
także być źródłem usług zapewniających elastyczność79 poprzez przesyłanie energii 
elektrycznej do sieci. Wykorzystanie akumulatorów w taki sposób na dużą skalę 
mogłoby znacznie przyczynić się do elastyczności sieci elektroenergetycznej. 

80 W dyrektywie dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej80, która ma zostać przyjęta w 2019 r., nałożono na państwa członkowskie 
wymóg opracowania przepisów ułatwiających przyłączenie punktów ładowania do sieci 
dystrybucyjnych. Tym samym stworzono podstawy do współpracy pomiędzy 
operatorami sieci elektroenergetycznych i operatorami punktów ładowania, a także 
zobowiązano państwa członkowskie do usunięcia barier administracyjnych dla 
tworzenia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. 

81 Zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii z 2006 r.81 producenci są zobowiązani do 
finansowania kosztów netto zbierania i recyklingu zużytych akumulatorów. W praktyce 
oznacza to, że producenci muszą uiścić opłatę recyklingową na rzecz krajowych 
systemów zbiórki odpadów za baterie i akumulatory, które trafiają na rynek. Zużyte 
akumulatory z pojazdów elektrycznych mogą być ponownie wykorzystane dzięki 

                                                       
78 Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues [Integracja 

pojazdów z siecią. Globalny przegląd możliwości i problemów], University of California 
Berkeley National Laboratory, czerwiec 2017 r.; Integration of electric vehicles in smart grid: 
A review on vehicle to grid technologies and optimization techniques [Integracja pojazdów 
elektrycznych z inteligentną siecią: przegląd technologii vehicle-to-grid i technik 
optymalizacji], Kang Miao Tan Vigna, K. Ramachandaramurthy, Jia Ying Yong, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, vol. 53, styczeń 2016 r. 

79 Takich jak odsyłanie energii z powrotem do sieci w czasie dużego zapotrzebowania 
i magazynowanie jej w czasie małego zapotrzebowania. 

80 Dyrektywa w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja 
przekształcona), Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, 5076/19, 2019. 

81 Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. 
w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca 
dyrektywę 91/157/EWG. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/53/supp/C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0066&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0066&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0066&from=en
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połączeniu ich w większe moduły akumulatorowe, które mogą być przeznaczone do 
zarządzania siecią. Zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii zużyte akumulatory są 
jednak klasyfikowane jako odpady. Zarówno producenci akumulatorów, jak 
i przedsiębiorstwa, które prowadząc zbiórkę zużytych akumulatorów, mogą być 
zmuszone do uiszczenia opłat recyklingowych, niezależnie od tego, czy akumulatory 
zostaną ponownie wykorzystane w innym kontekście. Komisja podjęła już działania 
mające na celu wskazanie potencjalnych przeszkód regulacyjnych w przypadku tego 
rodzaju recyklingu z myślą o potencjalnej zmianie przepisów. Komisja planuje 
publikację oceny unijnej dyrektywy w sprawie baterii w pierwszym kwartale 2019 r. 
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Uwagi końcowe 
82 Magazynowanie energii ma zasadnicze znaczenie w procesie transformacji 
energetycznej w kierunku systemu niskoemisyjnego, wykorzystującego przede 
wszystkim odnawialne źródła energii, oraz w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów 
w zakresie klimatu i energii. W niniejszym dokumencie analitycznym przedstawiono 
szczegółowo siedem głównych wyzwań związanych z unijnym wsparciem na rzecz 
opracowywania i wprowadzania technologii magazynowania energii. Komisja 
rozpoczęła już prace nad niektórymi z nich – opracowała na przykład pakiet „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków” oraz ustanowiła europejski sojusz na rzecz 
baterii. 

1. Zapewnienie spójnej strategii unijnej 

o Unijne zdolności produkcji akumulatorów litowo-jonowych rozwijają się, lecz 
następuje to później niż w innych wiodących regionach świata, w związku z czym 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej może być trudne. 

2. Zwiększenie wsparcia ze strony zainteresowanych podmiotów 

o Niektóre zainteresowane podmioty w dalszym ciągu wyrażają zaniepokojenie 
o strategiczne ramy UE, w szczególności jeżeli chodzi o wybory technologiczne. 

3. Ograniczenie złożoności unijnego finansowania badań 

o Rozwinięcie w następnym okresie ramowym środków na rzecz uproszczenia 
przyjętych w programie „Horyzont 2020”. 

4. Skuteczniejsze wsparcie badań i innowacji w zakresie technologii magazynowania 
energii będzie wymagało: 

o znalezienia sposobu na zwiększenie współczynnika powodzenia odnośnych 
projektów badawczych. 

5. Wprowadzenie technologii magazynowania energii 

o Zniwelowanie ryzyka polegającego na tym, że mechanizmy wspierające 
wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań magazynowania energii 
w praktyce będą w dalszym ciągu niewystarczające. 

6. Wyeliminowanie przeszkód stojących przed inwestorami 

o Przyciągnięcie inwestycji ze strony sektora prywatnego w instalacje 
magazynowania energii będzie zależało od pełnego i efektywnego wdrożenia 
odnośnych aspektów nowych unijnych przepisów dotyczących energii 
elektrycznej. 
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7. Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych 

o Krajowe ramy polityki na rzecz rozwoju wystarczającej i dostępnej infrastruktury 
służącej do ładowania pojazdów będą miały zasadnicze znaczenie we wspieraniu 
transformacji energetycznej w kierunku niskoemisyjnego systemu 
energetycznego. 
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Załącznik I 

Przegląd głównych etapów unijnego wsparcia na rzecz magazynowania 
energii 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

2007

Strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych

Magazynowanie stacjonarne Magazynowanie mobilne
Badania i innowacje w 

dziedzinie magazynowania 
energii

2009
Dyrektywa w sprawie promowania 
ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów w 
transporcie drogowym

2013 Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych

Program w zakresie badań 
naukowych „Horyzont 2020”

2018

2014

Przepisy dotyczące określenia 
docelowych poziomów ograniczenia 
emisji CO2 dla samochodów 
osobowych i dostawczych

2015
W kierunku zintegrowanego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych:
Przyspieszenie transformacji 
europejskiego systemu energetycznego

2017 Magazynowanie energii – rola 
energii elektrycznej

Europa w ruchu 
(pierwszy pakiet mobilności)

2016 Pakiet „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków”

Strategia na rzecz mobilności 
niskoemisyjnej

Przyspieszenie innowacji w 
dziedzinie czystej energii

2008

Dyrektywa w sprawie rozmieszczania 
infrastruktury paliw alternatywnych

Pakiet „Czysta mobilność”
(drugi pakiet mobilności UE)

Europejski sojusz na rzecz baterii

Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (wersja przekształcona)

Mobilność w przyszłości 
(trzeci pakiet mobilności UE)

Instrument „Łącząc Europę”

Program w zakresie badań 
naukowych (7PR)

Inteligentna Energia – Europa
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Załącznik II 

Przegląd głównych technologii magazynowania energii 

   

Technologia Opis Zastosowani
a 

   

Elektrownie 
szczytowo-pompowe 

 

Każda elektrownia szczytowo-pompowa ma dwa 
zbiorniki umieszczone na różnych wysokościach. Woda 
jest przelewana między nimi w celu magazynowania lub 
uwalniania energii. W trybie rozładowywania woda 
z górnego zbiornika przepływa przez turbiny, produkując 
energię. W trybie ładowania te same turbiny pompują 
wodę w górę. 85% łącznych globalnych zdolności 
magazynowania energii elektrycznej przypada na 
elektrownie szczytowo-pompowe. W Europie są jeszcze 
dostępne miejsca z odpowiednim ukształtowaniem 
terenu dla takich elektrowni. Instalacje szczytowo-
pompowe są przeznaczone do magazynowania w sieci na 
dużą skalę, jako że ich zdolność magazynowania może 
wahać się od 100 MW (instalacje na małą skalę) do 3000 
MW. Średnia zdolność magazynowania instalacji 
w Europie wynosi 300 MW. W konsekwencji koszt 
nowych instalacji może wynieść około 1 mld euro. 

 

   

Akumulatory 
kwasowo-ołowiowe 

 

Akumulatory kwasowo-ołowiowe to najczęściej 
spotykane akumulatory wielokrotnego ładowania, które 
są na dużą skalę stosowane w konwencjonalnych 
pojazdach z silnikami spalinowymi, choć niezbyt 
popularne w pojazdach zasilanych energią elektryczną. 
Są one tańsze od akumulatorów litowo-jonowych. Ich 
główną wadą jest niska wydajność i krótszy okres 
eksploatacji w porównaniu z innymi akumulatorami. 
W UE 99% kwasowo-ołowiowych akumulatorów 
samochodowych trafia do recyklingu. Trwają prace nad 
zaawansowanymi modelami akumulatorów kwasowo-
ołowiowych.  

 

   

Zastosowania – legenda 

 
Usługi wsparcia sieci 

 Magazynowanie 
dzienne 

 
Transport drogowy 

 
Gospodarstwa 
domowe 

 Magazynowanie 
sezonowe 

 

Lotnictwo/żegluga 
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Akumulatory litowo-
jonowe 

 

Akumulatory litowo-jonowe to źródła energii najczęściej 
stosowane w pojazdach elektrycznych. Mają one coraz 
wyższą gęstość energii i mocy. Istnieje wiele wariantów 
tych akumulatorów z różnymi elektrodami i elektrolitami. 
Do produkcji niektórych materiałów elektrodowych 
niezbędne są drogie lub rzadkie zasoby naturalne takie 
jak kobalt. Akumulatory litowo-jonowe są obecnie 
droższe niż kwasowo-ołowiowe, lecz ich koszt szybko 
spada. 

 

 

   

Akumulatory 
przepływowe 

 

Akumulatory przepływowe mają dwie komory 
z elektrolitem: w jednej naładowany jest on dodatnio, 
a w drugiej – ujemnie. Komory są oddzielone od siebie 
elektrodami i membraną. Różnica w chemicznych 
poziomach utlenienia pomiędzy komorami powoduje 
przepływ jonów, a tym samym energii przez membranę. 
Ten rodzaj akumulatora został zaprojektowany w celu 
magazynowania energii w sieci na dużą skalę. Może 
magazynować duże ilości energii w sposób bardziej 
skuteczny niż wiele innych technologii. Aby zwiększyć 
zdolność magazynowania akumulatora, można dodawać 
większe ilości taniego elektrolitu. Akumulatory 
przepływowe mają dłuższy okres eksploatacji niż wiele 
innych rodzajów akumulatorów, jednak w ich przypadku 
gęstość energii jest niższa. 

 

   

Akumulatory 
sodowo-siarkowe 

 

Akumulatory sodowo-siarkowe są stosowane na 
potrzeby usług sieciowych od 20 lat. Większość z nich ma 
moc od 1 do 10 MW. Pracują one w temperaturze od 300 
do 350⁰C i dlatego nie nadają się do stosowania 
w gospodarstwach domowych. 

 

   

Superkondensator 

 

Superkondensator składa się z dwóch warstw materiału 
przewodzącego oraz warstwy izolującej umieszczonej 
pomiędzy nimi. Energia elektryczna jest magazynowana 
poprzez nagromadzenie ładunków elektrycznych 
pomiędzy warstwami przewodzącymi. 
Superkondensatory to narzędzia krótkotrwałego 
magazynowania energii, które bardzo szybko absorbują 
i uwalniają duże jej ilości. Wymagają minimalnych 
nakładów pracy w zakresie konserwacji. Stosowane są do 
wspierania usług sieciowych, a także jako części 
samochodowych układów hamulcowych i przyspieszenia. 
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Koło zamachowe 

 

Silnik elektryczny napędza wirnik z bardzo dużą 
prędkością, sięgającą około 100 000 obrotów na minutę. 
Energia jest uzyskiwana poprzez zwalnianie ruchu 
wirnika. Koła zamachowe najlepiej sprawdzają się 
w krótkoterminowym magazynowaniu energii o dużej 
mocy i są idealne w przypadku usług sieciowych 
wymagających bardzo krótkiego czasu reakcji. Są też 
wykorzystywane w transporcie do zapewnienia krótkich 
wyładowań energii. 
Nie można stosować ich do magazynowania długo- lub 
średnioterminowego, ponieważ w ciągu godziny 
wytracają około 15% zmagazynowanej energii. 

 

   

Ogniwo 
paliwowe/elektrolizer 

 

Ogniwa paliwowe przekształcają wodór w energię, 
doprowadzając do jego reakcji z tlenem z powietrza. 
Mogą także funkcjonować jako elektrolizery, 
wykorzystując energię elektryczną do rozdzielania wody. 
Stanowią podstawową technologię stosowaną przy 
przetwarzaniu energii elektrycznej w gaz: wodór może 
być miesiącami magazynowany, a następnie tłoczony do 
sieci gazowej i przekształcany w gaz ziemny. 
Jest to raczej technologia konwersji energii, a nie jej 
przechowywania, umożliwia jednak magazynowanie 
energii w postaci gazu. 

 

 

   

Sprężone powietrze 

 

Do magazynowania energii sprężonego powietrza 
wykorzystuje się komory podziemne. W trybie ładowania 
powietrze jest skompresowane i może być miesiącami 
przechowywane pod ziemią pod wysokim ciśnieniem. 
Aby ponownie uzyskać z niego energię, uwalnia się je do 
turbiny, gdzie ulega ono rozprężeniu. Modele o niskiej 
wydajności są stosowane już od lat siedemdziesiątych XX 
wieku. Obecnie trwają prace nad modelami o dużej 
wydajności, które mogłyby magazynować też ciepło 
uwalniane podczas kompresji. 
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Ciekłe powietrze 

 

Technika magazynowania energii w ciekłym powietrzu 
opiera się na wykorzystaniu procesu schładzania do 
magazynowania energii elektrycznej. Powietrze jest 
schładzane aż do momentu skroplenia, a następnie 
przechowywane w postaci ciekłej w izolowanym 
zbiorniku. W celu odwrócenia procesu i wygenerowania 
energii powietrze jest rozprężane w turbinie, którą 
napędza. 
Ciekłe powietrze jest tanią formą magazynowania 
energii, ponieważ do budowy odpowiednich instalacji 
wykorzystuje się standardowe komponenty 
przemysłowe. Istnieje jednak tylko kilka instalacji tego 
rodzaju na pełną skalę. Podstawową wadą 
magazynowania energii w ciekłym powietrzu jest niska 
wydajność, wynosząca mniej niż 50%, w porównaniu 
z wydajnością akumulatorów na poziomie 75-90%. 

 
 

   

Magazynowanie 
energii cieplnej 

 

Elektryczne podgrzewacze wody w domach mieszkalnych 
mogą być wykorzystywane jako narzędzia 
magazynowania energii – ciepło może być 
przechowywane w izolowanym zasobniku na wodę, 
dzięki czemu gospodarstwo domowe może 
magazynować energię przez kilka godzin. Możliwe jest 
też magazynowanie w zimnie, przy wykorzystaniu 
schłodzonej wody lub lodu. Alternatywnie, aby 
magazynować ciepło w postaci stałej, wykorzystuje się 
grzejniki wypełnione cegłami, które podgrzewa się przy 
użyciu taniej energii elektrycznej. Ciepło uwalnia się 
później w miarę potrzeb. Magazynowanie w gruncie 
wykorzystuje pompę ciepła zamocowaną w otworze 
wiertniczym w celu sezonowego magazynowania ciepła 
pod ziemią na dużą skalę. 

 

   

Magazynowanie 
energii w stopionych 
solach 

 

Przy tego rodzaju cieplnym magazynowaniu energia 
elektryczna lub słoneczna jest wykorzystywana do 
ogrzewania zbiornika wypełnionego stopioną solą. Ten 
środek magazynowania nagrzewa się wystarczająco do 
tego, by wytworzyć parę, dzięki czemu turbiny parowe 
mogą posłużyć do wygenerowania energii elektrycznej ze 
zmagazynowanego ciepła. W połączeniu ze 
skoncentrowaną energią słoneczną jest to metoda 
codziennego magazynowania energii elektrycznej 
pochodzenia słonecznego. 
Na magazynowanie w stopionych solach przypada 
obecnie 75% globalnych zdolności magazynowania 
cieplnego. 

 

Źródła zdjęć, w kolejności: ENGIE/Electric Mountain; Europejski Trybunał Obrachunkowy; Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
VoltStorage GmBH; NGK Insulators, LTD; Maxwell Technologies; ECA; Laurent Chamussy, 2010. Unia Europejska; RWE; Highview 
Power; Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado Solar. 

  

http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
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Glosariusz 
„Horyzont 2020” – Unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 
na lata 2014–2020. 

Akumulator – Akumulator jest urządzeniem służącym do magazynowania energii 
elektrycznej w postaci energii chemicznej i przekształcającym ją w prąd elektryczny. 
Akumulator co do zasady ma trzy części: dwie elektrody i elektrolit, który wypełnia 
przestrzeń pomiędzy nimi. Gdy „pełen” akumulator zostaje podłączony do 
zamkniętego obwodu, naładowane jony przepływają przez elektrolit pomiędzy 
elektrodami, a wymiana ładunków między nimi generuje przepływ prądu w obwodzie. 
Systemy akumulatorowe składają się z zestawów akumulatorowych zbudowanych 
z ogniw. Ogniwa zawierają elektrolity i elektrody, w których magazynowana jest 
energia chemiczna. 

Energia ze źródeł odnawialnych – Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, które 
się naturalnie regenerują w skali ludzkiego życia, takich jak promieniowanie słoneczne, 
wiatr, biomasa i geotermia. 

Gazy cieplarniane – Gazy tworzące w atmosferze ziemskiej rodzaj pokrywy, która 
zatrzymuje ciepło, prowadząc do wzrostu temperatury powierzchni Ziemi. Jest to tak 
zwany „efekt cieplarniany”. Podstawowe gazy cieplarniane to dwutlenek węgla (CO2), 
metan (CH4), tlenek diazotu (N2O) oraz gazy fluorowane (HFC, PFC, SF6 i NF3). 

Magazynowanie energii – Odroczenie momentu końcowego zużycia pewnej ilości 
energii elektrycznej w stosunku do momentu jej wytworzenia; może ono dotyczyć 
energii końcowej albo przekształconej w inny nośnik energii. 

Ogniwo paliwowe – Urządzenie, które generuje energię elektryczną za pomocą reakcji 
elektrochemicznej wodoru z tlenem. 

Operator systemu dystrybucji – Operatorzy systemu dystrybucji to podmioty 
zarządzające funkcjonowaniem (czasem też właściciele) sieci dystrybucyjnych. Pracują 
oni w warunkach rynku regulowanego. 

Operator systemu przesyłowego – Operatorzy systemu przesyłowego to jednostki 
odpowiedzialne za przesył energii elektrycznej na poziomie krajowym lub regionalnym. 
Funkcjonują oni w sposób niezależny od innych uczestników rynku energii elektrycznej, 
takich jak producenci energii. 

Wdrażanie – Działanie polegające na wprowadzaniu na rynek nowej technologii lub 
usługi. 

Wykorzystanie w projektach demonstracyjnych – Działanie zatwierdzające, poprzez 
które wykazuje się, że dana technologia jest wiarygodna pod względem technicznym 
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i ekonomicznym. Projekty demonstracyjne mogą być przeprowadzane w laboratoriach 
lub w warunkach rzeczywistych, w skali rzeczywistej lub zbliżonej. 

Źródła energii o nieprzewidywalnej charakterystyce – Źródła energii, które nie 
produkują energii w sposób ciągły i nie poddają się bezpośredniej kontroli. 
Przykładowo turbiny wiatrowe nie produkują energii, gdy nie wieje wiatr, a panele 
słoneczne nie wytwarzają energii nocą.  
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Skróty 
APAC – region Azji i Pacyfiku. Obejmuje on 53 państwa z Azji Wschodniej, Południowej, 
Południowo-Wschodniej, Północnej oraz z Oceanii. 

EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. 

EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii. 

JRC – Wspólne Centrum Badawcze.  

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Plan EPSTE – strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych.  

WWiI wspólnota wiedzy i innowacji.  
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Zespół kontrolny Trybunału 
Niniejszy dokument analityczny został opracowany przez Izbę I – której przewodniczy 
członek Trybunału Nikolaos Milionis – zajmującą się wydatkami związanymi ze 
zrównoważonym użytkowaniem zasobów naturalnych. Zadaniem tym kierował członek 
Trybunału Phil Wynn Owen, a w działania kontrolne zaangażowani byli: Gareth 
Roberts, szef gabinetu; Olivier Prigent, attaché; Richard Hardy, kierownik; Krzysztof 
Zalega, koordynator zadania; Lorenzo Pirelli, zastępca koordynatora zadania, a także 
kontrolerzy: Ingrid Ciabatti, Gyula Szegedi, Zeinab Drabu, Catherine Hayes i Alessandro 
Canalis. Wsparcie językowe zapewnił Richard Moore. 

 

Od lewej: Ingrid Ciabatti, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo Pirelli, Krzysztof 
Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabu, Richard Moore, Richard Hardy, Gareth 
Roberts, Gyula Szegedi i Catherine Hayes. 

 



W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych UE musi 
odejść od obecnego systemu energetycznego opartego 
na paliwach kopalnych na rzecz systemu niskoemisyjnego, 
w którym wykorzystuje się przede wszystkim odnawialne 
źródła energii. Do przeprowadzenia takiej transformacji 
konieczne jest zwiększenie możliwości magazynowania 
energii, zarówno na potrzeby sieci elektroenergetycznej, 
jak i transportu. W niniejszym dokumencie analitycznym 
przedstawiono główne wyzwania związane z rozwojem 
magazynowania energii w UE. 
Trybunał przeprowadził analizę tego zagadnienia w 
oparciu o przegląd dokumentacji, wizyty kontrolne 
w miejscach realizacji projektów związanych z 
magazynowaniem energii, wywiady z pracownikami 
Komisji i zainteresowanymi podmiotami zajmującymi się 
tematyką magazynowania energii, swoje wcześniejsze 
kontrole i opublikowane dokumenty analityczne oraz 
konsultacje z ekspertem w dziedzinie technologii i rynku 
magazynowania energii.
Zaobserwowane wyzwania dotyczą trzech kwestii:  
(i) opracowania strategii magazynowania energii,  
(ii) efektywnego wykorzystywania badań i innowacji,  
(iii) ustanowienia wspierających ram prawnych.

© Unia Europejska, 2019
W celu wykorzystania lub powielenia zdjęć lub innych materiałów nieobjętych prawem autorskim Unii Europejskiej 
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Strona tytułowa: © Unia Europejska / Fotograf: Robert Meerding / Źródło: KE – Serwis audiowizualny 

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 
12 rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1 

Formularz kontaktowy: eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx 
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors


	energy-storage-PL
	BRP-Energy_storage-PL
	Spis treści
	Streszczenie
	Opracowanie strategii magazynowania energii
	Efektywne wykorzystywanie badań naukowych i innowacji
	Ustanowienie wspierających ram prawnych

	Wstęp
	Dlaczego magazynowanie energii jest ważne
	Technologie magazynowania energii
	W sieci elektroenergetycznej
	W transporcie

	Cel dokumentu analitycznego i przyjęte w nim podejście

	Przegląd unijnego wsparcia na rzecz magazynowania energii
	Strategiczne ramy polityki dotyczącej magazynowania energii
	Strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych
	Europejski sojusz na rzecz baterii
	Wsparcie zainteresowanych podmiotów

	Badania i innowacje w zakresie magazynowania energii
	Procedury administracyjne
	Wspierane technologie magazynowania energii
	Wdrażanie technologii

	Unijne ramy legislacyjne dotyczące magazynowania energii
	Magazynowanie energii w sieci elektroenergetycznej
	Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”
	Przeszkody napotykane przez inwestorów
	Opłaty sieciowe
	Łączenie przychodów z różnych usług
	Kwestia własności
	Łączenie energii elektrycznej z innymi rodzajami energii

	Magazynowanie energii na potrzeby transportu
	Krajowe ramy polityki
	Harmonizacja norm technicznych

	Zintegrowanie transportu z siecią elektroenergetyczną


	Uwagi końcowe
	1. Zapewnienie spójnej strategii unijnej
	2. Zwiększenie wsparcia ze strony zainteresowanych podmiotów
	3. Ograniczenie złożoności unijnego finansowania badań
	5. Wprowadzenie technologii magazynowania energii
	6. Wyeliminowanie przeszkód stojących przed inwestorami
	7. Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych

	Załącznik I
	Przegląd głównych etapów unijnego wsparcia na rzecz magazynowania energii

	Załącznik II
	Przegląd głównych technologii magazynowania energii

	Glosariusz
	Skróty
	Zespół kontrolny Trybunału

	energy-storage-back-PL
	BRP-Energy_storage-PL-Fig.7

