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Povzetek 
I V tem informativnem dokumentu, ki ni revizijsko poročilo, so poudarjeni specifični 
izzivi, s katerimi se EU srečuje pri zagotavljanju, da bi njena podpora za shranjevanje 
energije uspešno prispevala k ciljem EU na področju energetike in podnebnih 
sprememb. 

II Zaradi ublažitve podnebnih sprememb si je EU zastavila ciljne vrednosti in cilje za 
zmanjšanje svojih emisij toplogrednih plinov. Energetika in podnebne spremembe so 
tesno povezani: proizvodnja in poraba energije predstavljata 79 % emisij toplogrednih 
plinov v EU, največji delež emisij pa nastane pri oskrbi z energijo in prometu. Za 
obravnavanje grožnje podnebnih sprememb je potreben bistven premik od sedanjega 
energetskega sistema, ki temelji na fosilnih gorivih, na nizkoogljični energetski sistem, 
ki bo pretežno temeljil na obnovljivih virih energije: t.i. energetski prehod. 

III Tehnologije za shranjevanje energije so fleksibilen odziv na neravnovesja, ki jih 
povzroča povečan delež nestalnih obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna 
energija, v elektroenergetskem omrežju. Goriva, proizvedena iz obnovljivih virov, kot 
sta električna energija ali vodik iz obnovljivih virov, lahko prispevajo k zmanjšanju 
emisij iz prometa, izboljšana tehnologija za shranjevanje energije pa lahko pripomore k 
razširitvi voznega parka vozil, ki uporabljajo takšna goriva. 

IV Številne tehnologije za shranjevanje energije so že na voljo ali so v fazi razvoja, 
npr. črpalne hidroelektrarne, različne vrste baterij, shranjevanje vodika, shranjevanje 
energije s stisnjenim zrakom, sistemi za shranjevanje toplote in različne vrste 
shranjevanja plinov. Okvir politike EU na področju shranjevanja energije temelji na 
strateških pobudah, kot je evropsko partnerstvo za baterije (European Battery 
Alliance), podpori za raziskave in inovacije v zvezi s tehnologijami za shranjevanje 
energije ter zakonodaji, ki zajema trge z električno energijo in nizkoogljični promet. Ker 
bo imelo shranjevanje energije ključno vlogo pri doseganju nizkoogljičnega 
energetskega sistema, ki bo temeljil predvsem na obnovljivih virih energije, so v tem 
informativnem dokumentu opisani glavni izzivi za razvoj in uporabo shranjevanja 
energije v EU. 

Oblikovanje strategije za shranjevanje energije 

V EU je sprejela ukrepe za razvoj strateškega okvira za shranjevanje energije zaradi 
pospešitve preoblikovanja energetskega sistema EU in tržnega uvajanja obetavnih 
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novih nizkoogljičnih tehnologij. Vendar obstaja tveganje, da doslej sprejeti ukrepi ne 
bodo zadostovali za doseganje strateških ciljev EU v zvezi s čisto energijo. 

VI Cilj Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET), 
namenjenega raziskavam na področju razvoja inovativnih baterijskih tehnologij, je 
doseganje soglasja glede potrebnih ukrepov. Evropsko partnerstvo za baterije je v 
glavnem osredotočeno na obstoječe in ne na prebojne tehnologije, obstaja pa 
tveganje, da njegovi ambiciozni cilji ne bodo izpolnjeni. EU zaostaja za konkurenti, kar 
zadeva zmogljivosti za proizvodnjo baterijskih celic. Obstaja tveganje, da s sedanjim 
strateškim okvirom EU ne bo mogoče obvladati izzivov energetskega prehoda. 

Uspešna uporaba raziskav in inovacij 

VII Komisija se zaveda, kako pomembne so uspešne raziskave in inovacije za 
pospešitev preoblikovanja energetskega sistema EU in tržno uvajanje obetavnih novih 
nizkoogljičnih tehnologij. Od leta 2014 do oktobra 2018 je bilo v okviru osrednjega 
programa Komisije za raziskave Obzorje 2020 dodeljenih 1,34 milijarde EUR projektom, 
ki so se nanašali na shranjevanje energije za omrežje ali nizkoogljično mobilnost. 
Komisija je sprejela ukrepe za poenostavitev programa Obzorje 2020, vendar bi bilo 
mogoče še zmanjšati kompleksnost financiranja EU za raziskave in povečati udeležbo 
inovativnih podjetij. Obstaja tudi tveganje, da EU ne podpira dovolj tržnega uvajanja 
inovativnih rešitev za shranjevanje energije. 

Vzpostavitev podpornega zakonodajnega okvira 

VIII Do leta 2019 so se vlagatelji v rešitve za shranjevanje energije v električnem 
omrežju srečevali z ovirami. Nedavno sprejeta zakonodaja EU bi morala pripomoči k 
premagovanju teh ovir. Komisija je večino problematičnih vprašanj rešila z direktivo o 
skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in uredbo o notranjem trgu z 
električno energijo, ki naj bi bili sprejeti v začetku leta 2019. Na področju električne 
mobilnosti bi lahko zaradi poznega in nedoslednega uvajanja infrastrukture za 
polnjenje prišlo do zamud pri širši uporabi električnih vozil. 

IX V tem informativnem dokumentu je Sodišče opredelilo sedem glavnih izzivov na 
področju podpore EU pri razvoju in uvedbi tehnologij za shranjevanje energije: 

(1) zagotovitev usklajene strategije EU, 

(2) povečanje podpore deležnikom, 

(3) zmanjšanje kompleksnosti financiranja EU za raziskave, 

(4) podpiranje raziskav in inovacij na področju tehnologij za shranjevanje energije, 
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(5) uvajanje tehnologij za shranjevanje energije,

(6) odstranitev ovir, s katerimi se srečujejo vlagatelji in

(7) razvoj infrastrukture za alternativna goriva.
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Uvod 

Zakaj je shranjevanje energije pomembno? 

01 Leta 2015 je 195 držav, odgovornih za 99,75 % svetovnih emisij toplogrednih 
plinov, podpisalo Pariški sporazum. Zavezale so se, da bodo zadržale zvišanje 
povprečne globalne temperature v tem stoletju občutno pod 2 C nad 
predindustrijskimi ravnmi, cilj pa je bil, da bi ga omejile na 1,5 C.1 EU si je zastavila 
ciljne vrednosti in cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov (glej sliko 1). 

Slika 1 – Trendi in ciljne vrednosti v zvezi z emisijami toplogrednih plinov 
v EU 

 
Vir: Trends and projections in Europe 2018, Evropska agencija za okolje, 2018 

02 Energetika in podnebne spremembe so tesno povezani: za obravnavanje grožnje 
podnebnih sprememb je potreben bistven premik od sedanjega energetskega sistema, 
ki temelji na fosilnih gorivih. Proizvodnja in poraba energije predstavljata 79 % emisij 
toplogrednih plinov v EU, največ emisij pa nastane v sektorjih oskrbe z energijo in 
prometa. V teh sektorjih bo treba za doseganje ciljnih vrednosti in ciljev v zvezi z 

                                                      
1 Pariški sporazum, Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), 

2015 (člena 2 in 4). 

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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emisijami toplogrednih plinov vedno bolj uporabljati obnovljive vire energije in nove 
tehnologije. 

03 EU že najmanj dve desetletji uporablja različne instrumente za razvoj 
nizkoogljične energije. Na primer: EU je leta 2005 v okviru svojega sistema za trgovanje 
z emisijami (EU ETS) določila meje za skupne emisije za nekatere sektorje oskrbe z 
energijo in energetsko intenzivne industrijske sektorje, leta 2012 za polete v 
Evropskem gospodarskem prostoru2 ter ustvarila trg za kvote emisij. Njen cilj je bil med 
drugim spodbujanje energetskega sektorja k obsežnejši uporabi nizkoogljične energije. 

04 V sektorjih, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami, kot je prometni 
sektor, sta Evropski parlament in Svet od leta 2009 po načelu „porazdelitve 
prizadevanj” določila zavezujoče nacionalne ciljne vrednosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. 

05 Da bi EU podprla prehod na nizkoogljični sektor oskrbe z energijo, je določila tudi 
ciljne vrednosti za delež energije iz obnovljivih virov v porabi končne energije: 20 % do 
leta 20203 in 32 % do leta 20304. To vključuje energijo iz obnovljivih virov, ki se 
uporablja za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in hlajenje ter promet. Tudi v 
direktivi EU o energiji iz obnovljivih virov se od držav članic zahteva, naj razvijejo 
skladišča za shranjevanje energije zaradi stabilizacije elektroenergetskega sistema, saj 
bo ta vključeval vedno več energije iz obnovljivih virov. 

06 Med letoma 2004 in 2017 se je v EU delež bruto porabe končne električne 
energije iz obnovljivih virov povečal s 14 % na 31 %.5 Ta delež je v Avstriji znašal celo 

                                                      
2 Evropski gospodarski prostor vključuje vse države članice EU ter Islandijo, Lihtenštajn in 

Norveško. 

3 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi 
direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16). 

4 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (UL L 328/82, 21.12.2018). 

5 Share of electricity from renewable sources in gross electricity consumption 2004–2017, 
orodje SHARES, Eurostat, februar 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
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
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72 %, v sedmih državah članicah pa manj kot 15 %.6 Več kot dve tretjini električne 
energije iz obnovljivih virov v EU prihajata iz vodne (35 %) in vetrne energije (34 %).7 

07 Glede na to, da bo dodatna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov 
verjetno izvirala iz nestalnih virov sonca in vetra, bo ta ciljna vrednost verjetno 
spodbudila dodatno povpraševanje po shranjevanju energije. 

08 EU je določila specifične ciljne vrednosti za delež energije iz obnovljivih virov, ki se 
bo uporabljala v prometu: 10 % do leta  20 203 in 14 % do leta  20 304. Na področju 
prometa bodo tudi novi obnovljivi viri energije prinesli nove izzive v zvezi s 
shranjevanjem energije. Potrebnega bo več shranjevanja energije, tako v omrežju kot 
za promet.8 

09 Približno tri četrtine emisij toplogrednih plinov zaradi prometa v EU izvirajo iz 
cestnega prometa, večinoma avtomobilov (glej sliko 2). Po zmanjšanju emisij iz 
prometa med letoma 2007 in 2013 so se te med letoma 2014 in 2016 spet povečale 
(glej sliko 3).  

                                                      
6 Češka, Ciper, Madžarska, Luksemburg, Nizozemska, Malta in Poljska (vir: Eurostat). 

7 Povzetek rezultatov orodja SHARES, Eurostat, februar 2019. Sodišče namerava pozneje 
letos objaviti posebno poročilo proizvodnji električne energije iz vetrne in sončne energije. 

8 Panoramski pregled: Ukrepanje EU na področju energetike in podnebnih sprememb, 
Evropsko računsko sodišče, 2017, odstavek 214. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR17_01/LR_ENERGY_AND_CLIMATE_EN.pdf
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Slika 2 – Emisije toplogrednih plinov EU v prometnem sektorju leta 2016 

 
Opomba: vključno z mednarodnim pomorskim in letalskim prometom 
Vir: Evropska agencija za okolje, EEA greenhouse gas – data viewer, 2018; analiza Evropskega 
računskega sodišča 

Slika 3 – Gibanje emisij toplogrednih plinov EU po sektorjih v obdobju 
1990–2016 

 
Vir: Evropska agencija za okolje, EEA greenhouse gas – data viewer, 2018; analiza Evropskega 
računskega sodišča 

Tehnologije za shranjevanje energije 

10 Pregled glavnih tehnologij za shranjevanje energije, ki se uporabljajo za omrežje 
in promet, je prikazan na sliki 4. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer


 11 

 

Slika 4 – Pregled glavnih tehnologij za shranjevanje energije in njihovih 
možnosti uporabe9 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumenta Electrical energy storage for mitigating climate 
change, Imperial College London 

V omrežju 

11 Preoblikovanje energetskega sistema prinaša velike izzive za vključevanje 
nestalnih obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem ter usklajevanje 
ponudbe in povpraševanja. Uporabiti bi bilo treba tri glavne metode: 

o prvič, interkonekcije prinašajo večjo verjetnost, da bo ponudba v celotnem 
omrežju zadostila povpraševanju. Vendar je Sodišče pri reviziji v letu 2015 
ugotovilo, da energetska infrastruktura EU v državah članicah in med njimi v 
splošnem še ni zasnovana za popolnoma integrirane trge,10 

o drugič, povpraševanje je mogoče uravnavati: tovarne lahko odložijo proizvodnjo 
in s tem porabo energije na obdobja, ko je električne energije več in je cenejša. 

                                                      
9 Za opis teh tehnologij glej Prilogo II. 

10 Posebno poročilo št. 16/2015 Izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo s pomočjo razvoja 
notranjega energetskega trga: potrebnih je več prizadevanj, Evropsko računsko sodišče, 
2015. To je bilo potrjeno tudi v dokumentu Evropske komisije z naslovom Drugo poročilo o 
stanju energetske unije, COM(2017) 53 final, 2017. 

Tehnologija za shranjevanje energije, ki je 
potrebna ...

... v omrežju za ...

... za promet za ...

Sezonsko shranjevanje
Potreba: velika zmogljivost za 
shranjevanje, počasno sproščanje

Dnevno shranjevanje (premikanje 
dnevne konične obremenitve)
Potreba: oskrba v urah

Sistemske storitve (npr. frekvenčni 
odziv)
Potreba: hiter odziv, oskrba v 
sekundah do urah

Ceste
Potreba: velika moč, majhna teža, 
majhna velikost

Letalski / ladijski promet
Potreba: velika moč, visoka energija 
na volumen

Gospodinjstva
Potreba: majhen obseg, dolga 
življenjska doba

črpalne 
hidro-

elektrarne
litij-ionske svinčevo-

kislinske
tekoče 
redoks

natrij-
žveplove

Super-
kondenzator

vodikove 
gorivne 
celice

vztrajnik
stisnjen ali 

utekočinjen 
zrak

hranilnik 
toplote

Baterije

https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/37495/2/FewSchmidtGambhir_ElecEnergy-storage_GBP.pdf
https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/37495/2/FewSchmidtGambhir_ElecEnergy-storage_GBP.pdf
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=34751
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=34751
https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
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Podobno lahko dobavitelji električne energije v nekaterih gospodinjstvih daljinsko 
vklopijo in izklopijo rezervoarje za toplo vodo, da bi tako upravljali porabo na 
podlagi časovnega razporeda povpraševanja. Vendar je potrošnjo običajno 
mogoče odložiti le za nekaj ur in ne za več dni. Pri uravnavanju na podlagi 
povpraševanja v stanovanjskem in storitvenem sektorju se pojavljajo tudi 
regulativne ovire in ovire v zvezi z zasnovo trgov,11 

o tretjič, električno energijo je mogoče shranjevati za poznejšo uporabo. Z 
rešitvami za shranjevanje se lahko zagotavljajo tudi dodatne sistemske storitve.12 
Komisija je ocenila, da bo EU za izpolnitev svojih podnebnih ciljev za leto 2050 
verjetno morala shranjevanje energije povečati za šestkrat.13 

12 V EU so najbolj pogosta tehnologija shranjevanja energije za električno omrežje 
črpalne hidroelektrarne, ki predstavljajo 88 % nameščenih zmogljivosti za 
shranjevanje.14 Uporabljajo se tako za dnevno kot za sezonsko shranjevanje. Izzivi pri 
gradnji novih velikih črpalnih hidroelektrarn nastajajo zaradi geoloških omejitev, 
okoljske trajnosti in javnega sprejemanja.15 

13 V baterijahse shranjuje električna energija v kemični obliki, nato pa se ta energija 
pretvarja v električno energijo. Baterija ima običajno tri dele: dve elektrodi in med 
njima elektrolit. Kadar je napolnjena baterija priključena na tokokrog, se skozi elektrolit 
med elektrodama pretakajo nabiti ioni. Ta prenos nabojev ustvarja električno energijo 
v tokokrogu. Baterije se lahko uporabljajo za kratkoročno shranjevanje energije, v 
obdobju nekaj ur in dni, na primer za premikanje dnevne konične obremenitve. Ko so 
baterije napolnjene, pa svoje napolnjenosti ne morejo ohraniti več tednov ali mesecev 

                                                      
11 The potential of electricity demand response, Evropski parlament, 2017. 

12 Na primer, neusklajenost med proizvodnjo električne energije in povpraševanjem po njej 
lahko povzroči razlike v frekvenci, z nekaterimi tehnologijami za shranjevanje pa je mogoče 
ponovno vzpostaviti ustrezno vrednost frekvence. To se imenuje „frekvenčni odziv”. 

13 Čist planet za vse, Evropska komisija, COM(2018) 773 final z dne 28. novembra 2018, str. 7. 
Komisija je pripravila scenarije za prehod na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij 
toplogrednih plinov. Ocena potreb po shranjevanju, ki jo je opravila Komisija, temelji na 
scenarijih, ki se osredotočajo na intenzivno elektrifikacijo v sektorjih končne uporabe. 

14 Vir: Pumped Hydro Storage, European Association for Storage of Energy; Energy Storage: 
Which Market Designs and Regulatory Incentives Are Needed?, Tematski sektor A: 
Ekonomska in monetarna politika, Evropski parlament, 2015 

15 Assessment of the European potential, for pumped hydropower energy storage, Skupno 
raziskovalno središče, 2013 

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
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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brez večjih izgub. V komercialni rabi je več vrst baterij, kot so svinčevo-kislinske in litij-
ionske baterije. Nove različice teh tehnologij so v fazi razvoja. Raziskovalci raziskujejo 
alternativne možnosti, kot so na primer litijeve baterije z elektrolitom v trdnem stanju. 

V prometu 

14 Poleg biogoriv lahko emisije toplogrednih plinov v prometnem sektorju zmanjšajo 
tudi obnovljiva goriva, kot so električna energija iz obnovljivih virov, vodik iz 
obnovljivih virov in sintetični naravni plin. Razširitev voznega parka vozil, ki 
uporabljajo taka goriva, je trenutno omejena, med drugim zaradi slabega dosega vozil, 
cene in premalo razširjene infrastrukture za oskrbo z gorivom. 

15 Električna in hibridna cestna vozila običajno shranjujejo energijo v litij-ionskih 
baterijah. Ob koncu leta 2018 so predstavljala 0,4 % vseh cestnih vozil v EU.16 
Električna vozila trenutno predstavljajo približno 1 % vseh vozil na svetu, glede na 
napovedi zasebnih podjetij pa bi njihov delež do leta 2030 lahko dosegel 20 %17. 

16 Vodik, proizveden iz obnovljivih virov, lahko napaja tudi gorivne celice v 
avtomobilih in drugih vozilih. Ta vozila je mogoče napolniti z gorivom v nekaj minutah. 
Vodik se lahko pretvori v sintetični naravni plin, ki bi lahko napajal tudi letala in ladje. 
Vendar bo treba pri proizvodnji vodika odpraviti izzive zaradi visokih stroškov. 

Cilj tega informativnega dokumenta in njegov pristop 

17 Septembra 2017 je Sodišče objavilo Panoramski pregled: Ukrepanje EU na 
področju energetike in podnebnih sprememb, v katerem je bilo opredeljenih sedem 
glavnih izzivov na področju energetike in podnebnih sprememb. Med njimi sta bila 
energetski prehod ter uspešna uporaba raziskav in inovacij.  

18 V luči teh izzivov in temeljne vloge, ki jo bo imelo shranjevanje energije pri 
doseganju nizkoogljičnega sistema, ki bo temeljil predvsem na obnovljivih virih 

                                                      
16 Ocena Evropskega računskega sodišča na podlagi podatkov združenj European Alternative 

Fuels Observatory, European Automobile Manufacturers Association in Eurostata. 

17 Glej na primer How battery storage can help charge the electric-vehicle market, 
McKinsey&Company, 2018. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eafo.eu/
https://www.eafo.eu/
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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energije, je Sodišče v tem informativnem dokumentu opisalo podporo EU za 
shranjevanje energije od leta 2014, pri tem pa se je osredotočilo na: 

o strateški okvir za razvoj tehnologij za shranjevanje energije po reviziji načrta SET
leta 2015,

o instrumente financiranja EU za raziskave in inovacije v zvezi s tehnologijami za
shranjevanje energije v trenutnem programskem obdobju (2014–2020)18,

o zakonodajni okvir EU za podporo uvajanju tehnologij za shranjevanje energije od
leta 2014 do danes.

19 V tem informativnem dokumentu, ki ni revizijsko poročilo, so izpostavljeni
specifični izzivi, s katerimi se EU srečuje pri zagotavljanju, da bi njena podpora za 
shranjevanje energije uspešno prispevala k ciljem EU na področju energetike in 
podnebnih sprememb. 

20 Dejstva, predstavljena v tem informativnem dokumentu, so bila pridobljena na
podlagi: 

o pregledov dokumentacije in razgovorov z osebjem osmih generalnih direktoratov
Komisije19 ter petih drugih organov EU20,

o pregleda 452 ustreznih raziskovalnih projektov v okviru programa Obzorje 2020,
vključno s poglobljeno analizo vzorca 57 projektov,

o obiskov 17 raziskovalnih projektov s področja shranjevanja energije: 13,
sofinanciranih z nepovratnimi sredstvi programa Obzorje 2020, dveh, podprtih s
posojili EIB, in dveh, ki sta bila financirana iz nacionalnih in/ali zasebnih sredstev,

o razgovorov s 40 aktivnimi deležniki, vključno z raziskovalnimi institucijami,
mednarodnimi organizacijami, energetskimi združenji, energetskimi regulatorji in

18 Nekateri raziskovalni projekti, ki jih je Sodišče obravnavalo, so se začeli izvajati v prejšnjem 
programskem obdobju (2007–2013). 

19 GD za raziskave in inovacije, GD za podnebno politiko, GD za okolje, GD za energetiko, GD 
za mobilnost in promet, GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, GD za 
notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja ter Skupno raziskovalno 
središče (JRC). 

20 Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA), Skupno podjetje za gorivne celice in vodik, 
evropska pobuda za zelena vozila (EGVI), SZI EIT InnoEnergy, EIT RawMaterials. 
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podjetji iz sektorjev energetike, avtomobilske industrije in baterij21. 28 deležnikov 
je odgovorilo tudi na vprašalnik.22 14 deležnikov je sodelovalo v raziskovalnih 
projektih s področja shranjevanje energije, ki jih je financirala EU, 

o predhodnih revizij in pregledov Sodišča in 

o pregleda literature in posvetovanja s strokovnjakom na področju tehnologij in 
trgov za shranjevanje energije. 

21 Ta informativni dokument obravnava podporo EU na področju shranjevanja 
električne energije, bodisi za omrežje bodisi za vozila, in proizvodnje sintetičnega plina. 
Sodišče v ta dokument ni zajelo shranjevanja fosilnih goriv. 

22 Upoštevan je razvoj v sektorju shranjevanja energije v EU do konca januarja 2019. 

  

                                                      
21 Proizvodnja baterijskih celic, sestavljanje baterijskih sklopov in možnosti uporabe za 

omrežje in pri električni mobilnosti. 

22 Deležniki so odgovorili na dele vprašalnika, ki so bili relevantni za njihovo organizacijo. 
Energetski regulatorji so na primer odgovorili na razdelke o strategiji in zakonodaji EU in ne 
na vprašanja o raziskavah in inovacijah. 
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Pregled podpore EU na področju 
shranjevanja energije 

Strateški okvir za shranjevanje energije 

23 Glavni mejniki v podpori EU od leta 2007 za stacionarno shranjevanje, mobilno
shranjevanje ter raziskave in inovacije na področju shranjevanja energije so povzeti v 
Prilogi I. 

Strateški načrt za energetsko tehnologijo 

24 Komisija je leta 2007 predstavila celostni strateški načrt za energetsko tehnologijo
(načrt SET), ki ga je posodobila leta 201523. S tem načrtom je EU podprla svoj pristop k 
raziskavam in inovacijam na področju energetike, ki je bil oblikovan zaradi pospešitve 
preoblikovanja energetskega sistema EU in tržne uvedbe obetavnih novih 
nizkoogljičnih tehnologij. Cilj načrta je uskladitev raziskovalnih in inovacijskih 
dejavnosti v državah članicah in drugih pridruženih državah (Islandija, Norveška, Švica 
in Turčija). V njem je navedeno, da bo za popolno razogljičenje do leta 2050 potreben 
preboj pri stroškovni učinkovitosti tehnologij za shranjevanje energije.24 

25 Načrt SET vsebuje deset ključnih ukrepov, od katerih se štirje nanašajo na
shranjevanje energije: 

o ukrep 4: razvoj in uporaba vzdržljivih, zanesljivih in učinkovitih energetskih
sistemov, ki bodo lahko vključevali nestalne obnovljive vire,

o ukrep 6: nadaljnja prizadevanja, da bi industrija EU postala manj energetsko
intenzivna in konkurenčnejša, na primer z razvojem tehnologij za shranjevanje
toplotne energije,

o ukrep7: baterije za električno mobilnost in stacionarno shranjevanje energije,

23 Na poti k celostnemu strateškemu načrtu za energetsko tehnologijo (načrt SET):pospešitev 
preoblikovanja evropskega energetskega sistema, Evropska komisija (C(2015) 6317 final, 
2015. 

24 Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET). Evropska komisija, 
COM(2007) 723 final, 2007. 

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_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0723&from=LT
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o ukrep 8: bioenergija in obnovljiva goriva za trajnostni promet25. 

26 Kar zadeva ukrep 7, so se Komisija, več držav članic in deležniki s področja 
raziskav in industrije leta 2016 dogovorili o ciljnih vrednostih v zvezi z zmogljivostjo, 
ceno in proizvodnjo baterij, ki jih je treba doseči do leta 2020 in 2030.26 Novembra 
2017 so predstavili izvedbeni načrt za obdobje 2018–2030, v katerem so določene 
ravni tehnološke razvitosti27, ki jih je treba doseči, pričakovani časovni razpored in 
potrebni proračuni.  

Evropsko partnerstvo za baterije 

27 Baterije so ključen sestavni del električnih vozil: predstavljajo približno 50 % 
stroškov vozila.28 Ena od vodilnih mednarodnih svetovalnih družb navaja, da bližje kot 
so dobavitelji baterij locirani proizvajalcem avtomobilov, krajša, cenejša, varnejša29 in 
bolj fleksibilna je dobavna veriga in laže je dosegati inovacije s testiranjem sestavnih 
delov baterij. Komisija meni, da je za okrepitev razvoja industrije električnih 
avtomobilov v EU pomembno, da lahko EU sama proizvaja baterije.30 

28 Z rastjo proizvodnje električnih vozil se povečuje povpraševanje po litiju in 
kobaltu, osnovnih surovinah, potrebnih za proizvodnjo litij-ionskih baterij. Glede na 
podatke SZI InnoEnergy ima Kitajska v lasti približno 50 % operacij pridobivanja litija in 
kobalta. Po mnenju Komisije je pomembno zagotoviti dostop do surovin v državah 
zunaj EU, ki so bogate z naravnimi viri, olajšati dostop do evropskih virov surovin ter 

                                                      
25 V okviru ukrepa 8 se vodik ni obravnaval v zvezi s shranjevanjem energije vse do leta 2014, 

ko je bil prikaz izvedljivosti shranjevanja energije iz vodika določen kot izrecen cilj Skupnega 
podjetja za gorivne celice in vodik 2. 

26 Doseči konkurenčnost v globalnem sektorju baterij zaradi napredka e-mobilnosti, 2016. 

27 Merilna lestvica za ocenjevanje razvitosti posameznih tehnologij. Na lestvici ravni 
tehnološke pripravljenosti (TRL) od 1 do 9 TRL 1 približno ustreza temeljnim raziskavam, TRL 
2–4 uporabnim raziskavam, TRL 5–6 uporabnim raziskavam/razvoju, TRL 7–8 
demonstracijam in TRL 9 uporabi v celoti. 

28 Bloomberg New Energy Finance, april 2017, str. 6. 

29 Ker so baterije nevarno blago, veljajo zanje pri prevozu posebna pravila glede ravnanja. Ta 
pravila pa ne veljajo za surovine, ki so potrebne za proizvodnjo baterijskih celic. 

30 Govor podpredsednika Maroša Šefčoviča o evropskem partnerstvu za baterije, Industry 
Days Forum, Bruselj, 23. februarja 2018. 

https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/batteries-e-mobility-and-stationary-storage-ongoing-work
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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pridobiti dostop do sekundarnih surovin s pomočjo recikliranja baterij v krožnem 
gospodarstvu.31 

29 Leta 2018 je bilo v EU približno 3 % svetovnih zmogljivosti za proizvodnjo 
baterijskih celic, 84 % zmogljivosti se je nahajalo v azijsko-pacifiški regiji32, 12 % pa v 
Severni Ameriki33. Zlasti Kitajska je sprejela številne ukrepe za spodbujanje razvoja 
hibridnih ali električnih vozil (glej okvir 1). 

Okvir 1 – Kitajska pobuda za spodbujanje uporabe hibridnih in 
električnih vozil 

Kitajska je uvedla sistem kreditnih točk za nove nizkoogljične osebne avtomobile. 
Vsako hibridno vozilo, vozilo na gorivne celice ali popolnoma električno vozilo dobi 
dve do šest kreditnih točk. V letu 2019 si morajo avtomobilska podjetja z letno 
proizvodnjo ali obsegom uvoza vsaj 30 000 avtomobilov prislužiti število kreditnih 
točk, ki ustreza 10 % njihove skupne prodaje avtomobilov. To število se bo leta 2025 
povečalo na 20 %.34 Kitajska je uvedla tudi spodbude za proizvodnjo električnih 
avtobusov, subvencije za potrošnike, ki kupijo električna vozila, in prednostno izdajo 
prometnih dovoljenj lastnikom električnih vozil v večjih mestih. 

30 Komisija je zaradi slabe zmogljivosti EU za proizvodnjo baterijskih celic 
oktobra 2017 razglasila ustanovitev evropskega partnerstva za baterije. To si prizadeva 
ustvariti konkurenčno in trajnostno vrednostno verigo proizvodnje baterij v Evropi. 
Partnerstvo povzema prizadevanja Komisije, da bi se partnerji iz industrijskih panog, 
partnerji s področij raziskav in inovacij ter države članice EU združili v prizadevanju, da 
bi Evropa postala vodilna v svetu na področju proizvodnje in uporabe trajnostnih 
baterij. 

31 V strateškem akcijskem načrtu za baterije iz leta 2018, povezanem s 
partnerstvom, so opisani ukrepi za olajšanje dostopa do surovin za baterije, podpiranje 
obsežne proizvodnje baterijskih celic, pospeševanje raziskav in inovacij na tem 
področju, razvoj visoko usposobljene delovne sile ter zagotavljanje skladnosti z 
regulativnim okvirom EU. Akcijski načrt sestavlja 37 ključnih ukrepov, ki so v glavnem 

                                                      
31 Strateški akcijski načrt o baterijah, COM (2018) 293 final. 

32 Na Kitajskem, v Južni Koreji in na Japonskem. 

33 Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications, Skupno raziskovalno 
središče, november 2018, str. 24. 

34 China’s new energy vehicle mandate policy, Mednarodni svet za čisti prevoz (ICCT), 
januar 2018. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fr
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
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
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osredotočeni na večjo in bolj integrirano uporabo obstoječih regulativnih instrumentov 
in instrumentov financiranja. 

32 Po mnenju Komisije bi bilo samo za zadovoljitev povpraševanja po baterijah v EU, 
ki bi po ocenah do leta 2025 lahko doseglo vrednost 250 milijard EUR letno, potrebnih 
vsaj 10 do 20 velikih obratov za proizvodnjo baterijskih celic ali „gigatovarn”, ki bi 
proizvedle približno 200 GWh litij-ionskih baterij letno.35 Komisija ocenjuje, da skupne 
potrebne naložbe znašajo okoli 20 milijard EUR. 

33 Med letoma 2018 in 2021 bo EU svoje zmogljivosti za proizvodnjo baterij razvila 
pozneje kot druge vodilne svetovne regije (glej sliko 5). 

Slika 5 – Predviden razvoj zmogljivosti za proizvodnjo litij-ionskih 
baterijskih celic v obdobju 2018–2021 

 
„Tujina” ni prikazana (približno 0,7 % leta 2018 in dodatnih 0,8 % leta 2021). 
Vir: Evropsko računsko sodišče, prilagojeno po dokumentu Li-ion batteries for mobility and stationary 
storage applications, Skupno raziskovalno središče, 2018 

                                                      
35 Spletišče evropskega partnerstva za baterije, Govor podpredsednika Maroša Šefčoviča o 

evropskem partnerstvu za baterije, Industry Days Forum, Bruselj, 23. februarja 2018. 

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://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
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34 Skupno raziskovalno središče Evropske komisije pričakuje, da bodo po letu 2021 
dodatne proizvodne zmogljivosti v EU prispevale štiri nove elektrarne v EU.36 V skladu s 
SZI InnoEnergy so za izgradnjo infrastrukture za proizvodnjo baterijskih celic potrebna 
štiri leta.37 Skupno bi lahko proizvodna zmogljivost EU v letu 2023 dosegla 70 GWh38, 
kar je precej pod ciljno vrednostjo EU 200 GWh, ki jo je za leto 2025 določilo evropsko 
partnerstvo za baterije. Do takrat bi lahko trg baterij v EU večinoma že oskrbovale 
tovarne, ki niso iz EU, ali pa bi proizvajalci avtomobilov morda del svoje proizvodnje 
preselili izven meja EU, bliže proizvajalcem baterij. 

35 Komisija je leta 2014 objavila smernice39 o združljivosti javnega financiranja 
pomembnih projektov skupnega evropskega interesa, kot so projekti za shranjevanje 
energije, s pravili o državni pomoči40. Decembra 2018 sta Francija in Nemčija začeli 
izvajati proces opredelitve verodostojnih konzorcijev, vključno s proizvajalci 
avtomobilov, ki bi lahko sodelovali v takem programu. Njun cilj je pripraviti naložbene 
načrte, ki bi jih Komisija odobrila v letu 2019. 

36 Podjetja, ki niso iz EU, bodo financirala nekatere obrate v EU. Skupno raziskovalno 
središče je napovedalo, da bi lahko podjetja, ki niso iz EU, do leta 2023 posedovala 
53 % proizvodnih zmogljivosti v EU (glej sliko 6).41 

                                                      
36 Vir: Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications, Skupno raziskovalno 

središče, 2018 

37 Bridging the gap between Financial Institutions and Industry, prireditev, ki jo je organiziral 
SZI InnoEnergy, Bruselj, januar 2019. 

38 Izračun Evropskega računskega sodišča na podlagi dokumenta Li-ion batteries for mobility 
and stationary storage applications, Skupno raziskovalno središče, 2018. 

39 Merila za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih 
projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom (2014/C 188/02), Evropska 
komisija, 2014. 

40 Vlaganje v pametno, inovativno in trajnostno industrijo:Prenovljena strategija EU za 
industrijsko politiko, COM (2017) 479 final, Evropska komisija, 2017. 

41 Ob predpostavki, da se bo proizvodna zmogljivost podjetja LG Chem Sp. z o.o. do leta 2023 
povečala na 12 GWh/letno. 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
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Slika 6 – Proizvodne zmogljivosti proizvajalcev litij-ionskih baterijskih 
celic za obsežno uporabo, npr. za omrežje in promet, v EU 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče, prilagojeno po dokumentu Li-ion batteries for mobility and stationary 
storage applications, Skupno raziskovalno središče, 2018 

37 Leta 2017 so obstoječe tovarne litij-ionskih baterij za električna vozila po svetu 
delovale z okoli 40–50 % zmogljivosti.42 Po mnenju ene od vodilnih mednarodnih 
svetovalnih družb bodo zato novi ponudniki kratkoročno težko stroškovno učinkovito 
prodrli na trg sedanje generacije litij-ionskih baterij: sedanji proizvajalci bi lahko 
uporabili presežno proizvodno zmogljivost, da bi proizvedli več baterij po mejnih 
stroških, ali zagrozili, da bodo to storili. Ker bo EU pozno vstopila na trg proizvodnje 
baterij, ima lahko težave pri ustvarjanju konkurenčne prednosti, če ne bo izkoriščala 
tehnoloških prednosti. 

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

new business models, Bloomberg New Energy Finance, 2017, str. 3–4. 

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://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf


 22 

 

Podpora deležnikom  

38 Sodišče je odgovore na anketo v zvezi s strategijo Komisije – tako načrtom SET kot 
tudi evropskim partnerstvom za baterije – prejelo od 28 deležnikov.43 

o Vsi so bili seznanjeni s strateškim okvirom Komisije za energijo, 

o približno polovica pa jih je menila, da je okvir Komisije za shranjevanje energije 
primeren in koristen za njihovo organizacijo, 

o čeprav sta dve tretjini tudi navedli, da bi ga bilo mogoče izboljšati: 

o deset jih je odgovorilo, da se strategija preveč osredotoča na litij-ionske 
baterije za vozila, 

o pet jih je opozorilo na pomanjkljivosti v zakonodaji, zasnovi trga in določanju 
standardov, 

o dva pa sta omenila, da ni dolgoročne vizije, in opozorila na možnost, da bi 
avtomobilska industrija EU lahko popolnoma izginila. 

39 Evropskemu partnerstvu za baterije se je oktobra leta 2017, ko je začelo delovati, 
pridružilo 80 sodelujočih. Po podatkih Komisije44 se je leto pozneje to število povečalo 
na približno 260. 

40 Nekateri pomembni deležniki, ki pa niso sodelovali v anketi Sodišča, so se odločili, 
da se partnerstvu ne bodo pridružili. Na primer, ena večjih družb za elektroniko s 
sedežem v EU je menila, da je preveč tvegano vlagati v obsežno proizvodnjo litij-ionskih 
baterij na trgu, na katerem že prevladujejo azijski proizvajalci (glej okvir 2). 

Okvir 2 – Ena od evropskih družb se je namesto za interno odločila za 
zunanjo proizvodnjo baterijskih celic 

Ena od večjih družb za tehniko in elektroniko v EU se je odločila, da se ne bo 
pridružila evropskemu partnerstvu za baterije. Sporočila je namreč, da proizvodnje 
litij-ionskih baterijskih celic ne bo izvajala sama, temveč jo bo oddala v zunanje 
izvajanje. Po mnenju družbe bi bilo težko izkoristiti konkurenčno prednost na trgu, 
na katerem prevladujejo nizkostroškovni azijski konkurenti, saj tri četrtine 
proizvodnih stroškov predstavljajo surovine. 

                                                      
43 S področij javnih raziskav in inovacij, iz energetske industrije, prometne industrije, industrije 

baterij, energetskih združenj, mednarodnih organizacij. 

44 Spletišče evropskega partnerstva za baterije. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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Družba se je odločila, da bo opustila raziskave sedanjih in prihodnjih tehnologij celic 
ter razpustila skupno podjetje za litij-ionsko tehnologijo. Namesto tega se je odločila 
osredotočiti na baterijske sisteme. 

41 Podobno se je tudi francoski konzorcij odločil, da bo v kratkoročnem obdobju
skušal razviti litij-ionske baterijske celice nove generacije in se nato osredotočil na 
baterije z elektrolitom v trdnem stanju, za katere pričakuje tehnološki preboj okoli 
leta 2023.45 

Raziskave in inovacije na področju shranjevanja energije 

42 Okvirni program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020 Obzorje 2020
je glavni instrument EU za financiranje raziskav in inovacij. Do oktobra 2018 je bilo v 
okviru programa Obzorje 2020 dodeljenih 1,34 milijarde EUR za projekte v zvezi s 
shranjevanjem energije za omrežje ali nizkoogljično mobilnostjo. To predstavlja 3,9 % 
skupnega prispevka EU (34 milijard EUR), dodeljenega projektom v okviru programa 
Obzorje 2020 do navedenega datuma. 

43 Razčlenitev nepovratnih sredstev EU za projekte shranjevanja energije do
oktobra 2018 v okviru teh različnih instrumentov je prikazana na sliki 7. Leta 2019 je bil 
v okviru programa Obzorje 2020 objavljen razpis za projekte v zvezi z baterijami v 
vrednosti 114 milijonov EUR46, več sredstev za financiranje pa bo na voljo v letu 2020. 

44 Komisija neposredno upravlja večino programov Obzorja 2020. Večinoma
financira nepovratna sredstva za raziskovalce in posebne instrumente za podporo 
raziskavam in inovacijam v malih in srednjih podjetjih. V okviru programa Obzorje 2020 
se sofinancirajo tudi javno-zasebna partnerstva, kot je Skupno podjetje za gorivne 
celice in vodik. S programom Obzorje 2020 se podpirajo tudi raziskovalna in inovacijska 
omrežja, kot sta skupnosti znanja in inovacij InnoEnergy (SZI InnoEnergy) in 
RawMaterials (SZI RawMaterials) Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. 

45 Réunion du comité exécutif, Conseil national de l’industrie, 28. maj 2018, str. 23. 

46 Vključno s 25 milijoni EUR za baterije z elektrolitom v trdnem stanju in 20 milijonov EUR za 
redoks tekoče baterije. 

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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Slika 7 – Prispevki iz programa Obzorje 2020 za projekte v zvezi s 

shranjevanjem energije za omrežje ali nizkoogljično mobilnostjo 

Vir: analiza Sodišča na podlagi podatkov Komisije 

45 Poleg tega Evropska investicijska banka (EIB) zagotavlja posojila, jamstva in
lastniško financiranje z instrumentom instrument InnovFin za demonstracijske projekte 
na področju energije v podporo demonstracijskim projektom v zvezi z novovrstno 
energetsko infrastrukturo komercialnega obsega, ki pomenijo visoko stopnjo tveganja 
za zasebne vlagatelje. Do oktobra 2018 je bilo v okviru instrumenta zagotovljeno eno 
posojilo v višini 52 milijonov EUR za projekt na področju shranjevanja energije. 

46 Leta 2009 je Komisija uvedla koncept vodilnih pobud na področju prihodnjih in
nastajajočih tehnologij.47 Njihov cilj je doseči učinek, ki je večji od vsote posameznih 
prizadevanj v nacionalnih pobudah. Ena od teh pobud, ki se nanaša na shranjevanje 
energije, je vodilna pobuda o grafenu. Komisija se je v letu 2018 posvetovala z 
deležniki zaradi vzpostavitve 10‐letne vodilne pobude EU v podporo temeljnim in 
uporabnim raziskavam s področja prihodnjih tehnologij za baterije. Skupina deležnikov 

47  Nova obzorja IKT – strategija za raziskovanja na področju prihodnjih in nastajajočih 
tehnologij v Evropi, COM(2009) 184 final, Evropska komisija, 2009, FET Flagships: A novel 
partnering approach to address grand scientific challenges and to boost innovation in 

Europe SWD(2014) 283 final, Evropska komisija, 2014, FET Flagships Interim Evaluation, 
Evropska komisija, 2017. 
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s področja raziskav in industrije je predložila predlog za vodilno pobudo za baterije in 
decembra 2018 objavila „manifest o baterijah po letu 2030“48. 

Upravni postopki 

47 Program Obzorje 2020 je zapleten program, čeprav je enostavnejši od 
predhodnih programov49. Sodišče je pri reviziji programa Obzorje 202050ugotovilo, da 
se je upravno breme za upravičence zmanjšalo, ampak da je program še vedno 
zapleten51.  

48 Bolj kot so instrumenti financiranja kompleksni, manj privlačni so za morebitne 
udeležence. Zaradi kompleksnosti so v slabšem položaju tudi potencialni prosilci, ki ne 
poznajo podrobneje pravil instrumenta za financiranje, kot so udeleženci, ki sodelujejo 
prvič, in MSP.52 V vmesni oceni programa Obzorje 2020 je bilo poudarjeno, da je 
struktura financiranja prezapletena in lahko ovira organizacije pri iskanju tistih razpisov 
in instrumentov, ki bi najbolje ustrezali njihovim potrebam, ter ustvarja tveganje 
podvajanja.53 

Tehnologije za shranjevanje energije, ki so prejele podporo 

49 Komisija je dodelila nepovratna sredstva v višini 1,34 milijarde EUR iz programa 
Obzorje 2020 396 projektom, povezanim s shranjevanjem energije v omrežju in 
                                                      
48 Glej spletišče Battery 2030+. 

49 Prispevek k poenostavitvi raziskovalnega programa EU po izteku programa Obzorje 2020, 
Informativni dokument, Evropsko računsko sodišče, marec 2018. 

50 Posebno poročilo št. 28/2018 – Večina ukrepov za poenostavitev, uvedenih za program 
Obzorje 2020, je upravičencem olajšala življenje, vendar možnosti za izboljšanje še vedno 
obstajajo, Evropsko računsko sodišče, 2018. 

51 Zlasti: navodila Komisije so celovita, vendar jih je težko uporabljati, pogoste spremembe 
povzročajo zmedo in negotovost; portal za udeležence je bil izboljšan, a ga je še zmeraj 
zapleteno uporabljati, pravila za stroške dela so še zmeraj zapletena za udeležence, 
sodelovanje MSP se je izboljšalo, vendar še niso odstranjene vse ovire. 

52 LAB – FAB – APP, Investing in the European future we want, Evropska komisija, 2017, 
str. 16; povratne informacije deležnikov, ki jih je pridobilo Sodišče. 

53 Horizon 2020 support to Smart, Green and Integrated transport: Interim evaluation report, 
Evropska komisija, 2017, razdelek 6.5.3. In-depth interim evaluation of Horizon 2020, 
European Commission, SWD(2017) 220 final, str. 20, 79, 122, 150. 

http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47542
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.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
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nizkoogljično mobilnostjo: 25 % sredstev je bilo namenjenih projektom za baterije, 
37 % pa projektom v zvezi z vodikom ali gorivnimi celicami (glej sliko 8). 

50 Od 315 milijonov EUR, kolikor so bile vredne pogodbe za projekte za raziskave v 
zvezi z baterijami, je bila več kot polovica namenjena projektom v zvezi z litij-ionskimi 
baterijami. Zneski, ki so bili namenjeni novim vrstam baterij, ki bi lahko predstavljale 
novo generacijo baterij, so bili naslednji: 7 % za litij-žveplove baterije; 3 % za tekoče 
redoks baterije; 1 % za baterije z elektrolitom v trdnem stanju in manj kot 1 % za 
svinčevo-kislinske baterije. 13 % sredstev je bilo namenjenih podpori razvoja različnih 
drugih naprednih baterijskih tehnologij.54 

Slika 8 – Projekti shranjevanja energije v okviru programa Obzorje 2020 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije 

51 Komisija je leta 2017 ocenila projekte uporabnih raziskav in demonstracijske 
projekte v zvezi z baterijami v okviru programa Obzorje 2020.55 Ocenjevalci Komisije so 
za 28 projektov, ki so bili ob ocenjevanju zaključeni, ugotovili, da: 

o so bili 3 projekti uspešni, vendar niso prinesli pravih prebojnih dosežkov, 

o je bilo 8 projektov delno uspešnih, 

                                                      
54 Npr. natrij-ionske baterije, natrij-žveplove baterije, kislinsko-bazne tekoče baterije, cink-

zračne baterije in kalcij-ionske baterije. 

55 Batteries: A major opportunity for a sustainable society, Evropska komisija, 2017. 

file://ECANLP001/SHARE/18CH1005%20-%20Research%20&%20Innovation%20for%20Climate%20&%20Energy/2.%20AUDIT/Module%203/CLs%20for%20Module%203/CLs%20for%20desk%20reviews/Collaborative%20projects/2017%20P4P%20report%20on%20batteries.pdf
file://ECANLP001/SHARE/18CH1005%20-%20Research%20&%20Innovation%20for%20Climate%20&%20Energy/2.%20AUDIT/Module%203/CLs%20for%20Module%203/CLs%20for%20desk%20reviews/Collaborative%20projects/2017%20P4P%20report%20on%20batteries.pdf
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o pri 17 projektih niso bili doseženi zastavljeni cilji, so bili doseženi nerelevantni 
rezultati ali pa so imeli projekti omejen učinek. 

Uvajanje novih tehnologij 

52 Evropa na več področjih, povezanih z energijo, zaostaja pri uvajanju novih 
tehnologij in ima težave pri dajanju obetavnih inovacij na trg.56 Komisija je svoje glavne 
instrumente financiranja za podporo raziskavam in inovacijam na področju tehnologij 
za shranjevanje energije oblikovala tako, da bi zajela različne stopnje razvoja (glej 
sliko 9). 

Slika 9 – Pregled glavnih instrumentov financiranja EU za podporo 
raziskavam in inovacijam na področju shranjevanja energije 

 
Opomba: upoštevana so nepovratna sredstva, ki so bila dodeljena pred oktobrom 2018.  
Vir: Evropsko računsko sodišče 

53 Iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), ki zagotavlja financiranje v višini 
30 milijard EUR za promet, energetiko in telekomunikacije, se financira tudi 
infrastruktura za alternativna goriva. Od leta 2014 je bilo dodeljenih 270 milijonov EUR 
za omrežja za hitro polnjenje in postaje za oskrbo z vodikom. V proračunu instrumenta 
je bilo predvidenih tudi 113 milijonov EUR za infrastrukturo za shranjevanje energije. 
                                                      
56 Scaling Up Innovation in the Energy Union, I24C in Cap Gemini, 2016; Pospeševanje 

inovativnosti na področju čiste energije, Evropska komisija, COM(2016) 763 final z dne 
30. novembra 2016; Na poti k celostnemu strateškemu načrtu za energetsko tehnologijo 
(načrt SET): pospešitev preoblikovanja evropskega energetskega sistema 
(C(2015) 6317 final) z dne 15. septembra 2015. 
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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
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_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
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Leta 2016 je bilo v okviru instrumenta odobrenih 98 milijonov EUR za financiranje 
načrtovanja in gradnje skladišča za shranjevanje energije s stisnjenim zrakom. Zato se s 
temi sredstvi podpira tudi uvajanje novih tehnologij za shranjevanje energije. 

54 Komisija program Obzorje 2020 predstavlja kot program, ki bo izjemne ideje iz 
laboratorijev pripeljal na trg.57 Nekateri projekti, ki se financirajo iz programa Obzorje 
2020, dejansko prispevajo k tržnemu uvajanju. SZI InnoEnergy in RawMaterials ter 
instrument EIB InnovFin za demonstracijske projekte na področju energije so 
instrumenti financiranja, ki so zasnovani v podporo tržnemu uvajanju in inovacijam 
(glej okvir 3). 

Okvir 3 – Primeri družb, ki so prejele podporo za komercializacijo svojih 
rešitev za shranjevanje energije 
o Podjetje, specializirano za polnjenje električnih vozil, je ob podpori instrumenta 

za MSP v okviru programa Obzorje 2020 razvilo novo pametno polnilno postajo, 
ki temelji na prejšnjem izdelku. Projekt je vključeval nekaj tehničnega razvoja in 
pripravo za vstop na trg. Nova pametna polnilna postaja je zdaj na voljo za 
komercialno uporabo. 

o Raziskovalni center v Franciji je v letih 2009 in 2013 sodeloval v dveh projektih, 
ki ju je upravljalo Skupno podjetje za gorivne celice in vodik. Leta 2015 je center 
ustanovil odcepljeno podjetje zaradi izkoriščanja tehnologije, ki je bila razvita. 
Uporabil je tvegani kapital iz SZI InnoEnergy, da je začel tržiti rešitev, 
pripravljeno za trg, ki združuje proizvodnjo in shranjevanje energije za stavbe in 
ekološke okraje, ki si želijo zagotoviti oskrbo z energijo iz lokalnih in obnovljivih 
virov. 

o Italijansko/francosko MSP od leta 2009 prejema sredstva Skupnega podjetja za 
razvoj shranjevanja energije za mikroomrežja. Ta rešitev spreminja nestalne 
obnovljive vire energije v stabilne vire za varno delovanje omrežja. Leta 2017 je 
družba najela posojilo iz Evropskega sklada za strateške naložbe, ki ga upravlja 
EIB, da bi nadalje razvila in tržila svoj izdelek. 

55 V vmesni oceni programa Obzorje 2020, opravljeni leta 2017, je Komisija 
ugotovila, da je bil dosežen napredek pri spodbujanju inovacij, predvsem vse večje 
vključevanje zasebnega sektorja v projekte v okviru programa Obzorje 2020, vendar je 
priznala, da vrzel na področju inovacij še vedno obstaja. V oceni je bilo priporočeno, 
naj se znatno izboljša podpora za inovacije, ki pomenijo preboj, in inovacije, ki 
ustvarjajo nove trge.58 V vmesni oceni Komisije o dejavnostih Skupnega podjetja za 

                                                      
57 Zlasti na spletni strani programa Obzorje 2020. 

58 Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation, Evropska komisija, 2017. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/brochure_interim_evaluation_horizon_2020_key_findings.pdf#view=fit&pagemode=none
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gorivne celice in vodik59 iz leta 2017 je bilo ugotovljeno, da so udeleženci skupnega 
podjetja pri pospeševanju uvedbe rešitev na podlagi vodika malo uporabljali 
instrumente EIB za porazdelitev tveganja. Ugotovljeno je bilo tudi omejeno 
usklajevanje med programi skupnega podjetja ter nacionalnimi in regionalnimi ukrepi. 
Za naslednje okvirnem programu za obdobje 2021–2027, imenovanem Obzorje Evropa, 
je Komisija predlagala okrepitev tržnega uvajanja inovativnih rešitev. 

56 Skoraj tri četrtine deležnikov, s katerimi so bili opravljeni razgovori o področju 
raziskav (14 od 19 deležnikov), so potrdile to pomanjkanje osredotočenosti na tržno 
uvajanje. Poudarili so, da so mehanizmi za izboljšanje tržnega uvajanja rezultatov 
raziskovalnih projektov nezadostni. Povedali so tudi, da ni vzpostavljenih sistemov za 
nadaljnje spremljanje projektov, ko se ti enkrat zaključijo, niti za razširjanje rezultatov 
raziskav. 

Zakonodajni okvir EU na področju shranjevanja energije 

Shranjevanje energije v omrežju 

57 Podporni zakonodajni okvir in bolj predvidljive tržne razmere, kot so 
harmonizirani tehnični standardi, lahko spodbudijo povpraševanje po shranjevanju 
energije in zmanjšajo tveganost naložb, kar lahko posledično spodbudi zasebne 
naložbe v tehnološki razvoj.60 

Sveženj „Čista energija za vse Evropejce” 

58 Cilj svežnja Čista energija za vse Evropejce, ki je bil predlagan konec leta 2016, je 
bil olajšati prehod na čisto energijo. Predlogi so se zlasti nanašali na cilj, povezan s 
trgom z električno energijo, da je treba omogočiti več fleksibilnosti zaradi vključevanja 
vedno večjega deleža energije iz obnovljivih virov. V predlogih so tudi določbe za 
odstranitev zakonodajnih ovir za shranjevanje energije. Sveženj je sestavljen iz osmih 
zakonodajnih aktov. Štirje izmed njih so bili sprejeti leta 201861: 

                                                      
59 Interim Evaluation of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2014–2016) 

operating under Horizon 2020, Evropska komisija, 2017. 

60 EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage 
Applications –Opportunities and Actions., Skupno raziskovalno središče, Science for Policy 
Report, 2017; EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, EASE-EERA, 
2017; Roadmap Battery Production Equipment, VDMA, 2016. 

61 Glej spletno stran Komisije o svežnju Čista energija za vse Evropejce. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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://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
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o direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
o direktiva o energetski učinkovitosti stavb,
o direktiva o energetski učinkovitosti in
o uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

59 Evropski svet, Evropski parlament in Evropska komisija so konec leta 2018 dosegli
dogovor o preostalih štirih zakonodajnih aktih: 
o uredbi o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije,
o uredbi o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih

regulatorjev,
o direktivi o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo,
o uredbi o notranjem trgu z električno energijo.

60 Zadnja dva zakonodajna akta se neposredno nanašata na shranjevanje energije. V
direktivi o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo so določena skupna 
pravila za proizvodnjo, prenos, distribucijo, shranjevanje in dobavo električne energije, 
skupaj z določbami o varstvu potrošnikov, ki so namenjena vzpostavitvi zares celovitih, 
konkurenčnih, fleksibilnih, pravičnih in preglednih trgov z električno energijo, v 
središču katerih je odjemalec, v Uniji. V direktivi iz leta 2018 je prvič opredeljeno tudi 
shranjevanje električne energije: preložitev končne uporabe električne energije na čas 
po tem, ko je bila proizvedena, ali pretvorba električne energije v obliko energije, ki jo 
je mogoče shranjevati, shranjevanje te energije in poznejša ponovna pretvorba te 
energije v električno energijo ali uporaba v obliki drugega nosilca energije. Temeljno 
načelo je, da bi morala biti pravna ureditev shranjevanja energije tehnološko nevtralna 
zaradi spodbujanja inovacij in omogočanja enakovrednega konkuriranja številnih 
tehnologij. 

61 Namen uredbe o notranjem trgu z električno energijo je določiti načela za dobro
delujoče in celovite trge z električno energijo, ki bodo ponudnikom storitev prilagajanja 
odjema in storitev shranjevanja energije omogočali nediskriminatoren dostop na trg. 
Nesorazmerna omrežna infrastruktura ne bi smela biti zgrajena, kadar so bolj 
gospodarne druge možnosti, vključno s shranjevanjem. Države članice bi morale prav 
tako spodbujati operaterje distribucijskega sistema k naročanju fleksibilnostnih 
storitev, vključno s storitvami shranjevanja. 

62 Deležniki, s katerimi je Sodišče opravilo razgovore, so na splošno menili, da
trenutna zakonodaja EU ni podporna (glej sliko 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2018:156:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548341680894&uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
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Slika 10 – Povratne informacije deležnikov o zakonodaji EU (v odstotkih) 

 
Vir: anketa Evropskega računskega sodišča, 2018 

Ovire, s katerimi se srečujejo vlagatelji 

63 Ker doslej ni bilo skupnega regulativnega pristopa, je prišlo do razlik pri tem, kako 
države članice obravnavajo shranjevanje v energetskem sistemu. Zaradi tega je bil tudi 
oviran razvoj ekonomsko upravičenih poslovnih modelov skladišč za shranjevanje 
energije. Anketiranci so Sodišče opozorili zlasti na štiri ključne ovire za večje naložbe 
zasebnega sektorja: 

o omrežnine, 

o kombiniranje prihodkov iz različnih storitev, 

o lastništvo skladišč za shranjevanje energije in 

o kombiniranje elektrike z drugimi oblikami energije. 

Omrežnine 

64 V skladu s trenutnimi skupnimi pravili za notranji trg z električno energijo62, 
sprejetimi leta 2009, morajo države članice uporabljati tarife za dostop do 
elektroenergetskih omrežij na pregleden in nediskriminatoren način. Vendar pa pravila 

                                                      
62 Člen 25 Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES 
(UL L 211/55, 14.8.2009). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
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ne obravnavajo specifičnega primera shranjevanja energije. V vsaj štirih državah 
članicah so morali lastniki skladišč za shranjevanje energije dvakrat plačati omrežnine, 
tj. pristojbine za omrežje in/ali davke, in sicer kot potrošniki in kot proizvajalci (glej 
okvir 1). Zaradi tega se je zmanjšala donosnost naložb na področju shranjevanja 
energije. Pet deležnikov, ki so odgovorili na anketo Sodišča, je menilo, da so takšne 
dvojne pristojbine ovira za naložbe na področju shranjevanja energije. 

65 V končnem osnutku uredbe EU o notranjem trgu z električno energijo63 iz 
decembra 2018 je določeno, da operaterji omrežij ne smejo zaračunavati pristojbin za 
dostop do svojih omrežij z namenom pozitivne ali negativne diskriminacije 
shranjevanja energije. To obravnava vprašanje dvojnih omrežnin, ki se zaračunavajo 
lastnikom skladišč za shranjevanje energije pri uporabi omrežja, tako pri polnjenju kot 
pri praznjenju skladišč za shranjevanje energije. Vendar to ne zajema primerov 
dvojnega obdavčevanja, ki ostaja v pristojnosti držav članic. Komisija trenutno ocenjuje 
direktivo o obdavčitvi energije64. 

Okvir 1 – Nekatera skladišča za shranjevanje energije morajo plačevati 
dvojno omrežnino 

Omrežnine se plačajo za uporabo električnega omrežja pri prenosu električne 
energije. Plačajo jih končni odjemalci, v nekaterih državah pa pristojbine za dostop 
do omrežja plačajo tudi proizvajalci električne energije. Poleg tega odjemalci 
električne energije, v nekaterih državah članicah pa tudi proizvajalci električne 
energije, plačajo davke na električno energijo. 

S shranjevanjem se električno omrežje uporabi dvakrat: ko se skladišče za 
shranjevanje energije napolni in ponovno, ko se sprazni. Vendar pa skladišče za 
shranjevanje energije samo ni niti proizvajalec niti končni odjemalec. Skladišča za 
shranjevanje energije ne spadajo povsem v nobeno od obeh kategorij: nekatere 
države članice od njih zahtevajo, da omrežnino in/ali davke na elektriko plačajo 
dvakrat, in sicer kot proizvajalci in kot odjemalci. 

Dvojne pristojbine so se uporabljale za skladišča električne energije v več državah 
članicah, vključno z Avstrijo, Nemčijo, Finsko in Nizozemsko. Finska in Nizozemska 
sedaj revidirata svoje predpise, da bi odpravili to težavo. 

                                                      
63 Osnutek uredbe naj bi bil sprejet v prvi polovici leta 2019, uredba pa naj bi se začela 

uporabljati januarja 2020. 

64 Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za 
obdavčitev energentov in električne energije (UL L 283/51, 31.10.2003). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:EN:PDF
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Kombiniranje prihodkov od različnih storitev 

66 Poleg shranjevanja električne energije se lahko s tehnologijami za shranjevanje 
zagotovijo tudi druge sistemske storitve, kot so frekvenčni odziv (glej odstavek 11), 
napetostna podpora65, spremljanje obremenitve66 ali trgovanje z električno energijo. 
Zato se lahko projekti shranjevanja energije financirajo iz več tokov prihodkov67, kar 
omejuje naložbena tveganja. 

67 V različici predloga direktive o skupnih pravilih za notranji trg z električno 
energijo68 iz decembra 2018 je navedeno, da lahko uporabniki, ki imajo v lasti skladišče 
za shranjevanje energije, zagotavljajo več storitev hkrati, če je to tehnično izvedljivo. 
Osnutek direktive se nanaša na uporabnike, ki shranjujejo proizvedeno električno 
energijo v lastnih prostorih, prodajajo električno energijo iz lastne proizvodnje ali 
sodelujejo v programih fleksibilnosti, če te dejavnosti niso njihova glavna poslovna ali 
poklicna dejavnost. V osnutku direktive niso obravnavani primeri podjetij, ki take 
storitve opravljajo kot svojo glavno dejavnost. 

Lastništvo 

68 V skladu s predlaganimi skupnimi pravili za notranji trg z električno energijo 
operaterji distribucijskih sistemov zaradi ohranitve svoje nevtralnost na tem 
reguliranem trgu ne bodo smeli imeli v lasti, razvijati, voditi ali upravljati skladišč za 
shranjevanje energije, razen v ustrezno utemeljenih primerih69. Podobne določbe bodo 
veljale tudi za operaterje prenosnih sistemov, ki upravljajo prenosna omrežja. 

                                                      
65 Vnos ali odvzem električne moči iz omrežja zaradi vzdrževanja stalne napetosti. 

66 Mehanizem, s katerim se zagotavlja, da je na voljo dovolj električne moči za zadovoljitev 
povpraševanja. 

67 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, EASE-EERA, 2017; povratne 
informacije, ki jih je Evropsko računsko sodišče v okviru revizije pridobilo od operaterjev 
sistemov za shranjevanje energije. 

68 Osnutek direktive naj bi bil sprejet v prvi polovici leta 2019 in naj bi se začel uporabljati 20 
dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

69 Na primer, če za take storitve ni ponudbe na trgu ali če je uporaba shranjevanja omejena na 
zagotavljanje učinkovitega, zanesljivega in varnega delovanja distribucijskega sistema. 

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/
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69 Dokler se ne sprejmejo nova pravila in razjasnijo lastniške pravice, pravna 
negotovost odvrača tako zasebna podjetja kot regulirane upravljavce omrežij od 
vlaganja v skladišča za shranjevanje energije. 

Kombiniranje elektrike z drugimi oblikami energije 

70 Električna energija se lahko skladišči v obliki toplote, vodika ali sintetičnega 
naravnega plina. Takšno medsektorsko energetsko kombiniranje lahko pomaga pri 
zagotavljanju konkurenčne fleksibilnosti elektroenergetskega sistema EU in pri prenosu 
deleža energije iz obnovljivih virov, ki je bila prvotno proizvedena v 
elektroenergetskem sektorju, v druge sektorje, s čimer se pripomore k njihovem 
razogljičenju.70 Zakonodaja EU do decembra 2018 ni urejala medsektorskih 
energetskih rešitev. 

71 Ker ni bilo regulacije, je bilo težje opredeliti pozitiven poslovni model za nekatere 
take kombinacije pri projektih shranjevanja energije za podporo energetskim in 
podnebnim ciljem EU.  

72 Dva deležnika, ki sta bila vključena v anketo, sta navedla, da predstavljajo zgoraj 
omenjene dvojne omrežnine oviro pri shranjevanju električne energije v drugi obliki.71 
Eden je poudaril, da ni certificiranja za zeleni vodik, kar dodatno zmanjšuje spodbude 
za proizvodnjo tega plina. EU je certifikacijo zelenega vodika prvič obravnavala v okviru 
prenovitve direktive o energiji iz obnovljivih virov, ki je bila sprejeta decembra 2018. Ta 
direktiva je uvedla potrdila o izvoru za zeleni plin, ki končnemu odjemalcu dokazujejo, 
da je bil določen delež ali količina energije proizvedena iz obnovljivih virov. S potrdili o 
izvoru je mogoče trgovati, kar bi lahko povečalo gospodarski pomen zelenega plina. 

73 V prenovljeni direktivi o energiji iz obnovljivih virov je določeno tudi, da morajo 
operaterji distribucijskih sistemov vsaj vsaka štiri leta oceniti možnosti, da bi se v 
okviru sistemov daljinskega ogrevanja ali hlajenja zagotavljale storitve, kot sta 
prilagajanje odjema in shranjevanje presežne električne energije iz obnovljivih virov. V 

                                                      
70 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, EASE-EERA, 2017; povratne 

informacije, ki jih je Evropsko računsko sodišče v okviru revizije pridobilo od operaterjev 
sistemov za shranjevanje energije. 

71 To vprašanje je opisano tudi v dokumentu Innovative large-scale energy storage 
technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation, Store&Go, 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
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
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skladu s predlogom direktive o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo72 bi 
morale države članice omogočiti delovanje varnih, zanesljivih in učinkovitih 
nediskriminatornih sistemov glede na drugi energetski omrežji, in sicer plinsko in 
toplotno. Namen teh novih določb je okrepiti povezave med sektorji električne 
energije, toplote in plina. 

Shranjevanje energije za promet 

Nacionalni okviri politike 

74 V EU je trenutno približno  160 000 javnih polnilnih postaj za električna vozila.73 
Komisija ocenjuje, da bi bilo lahko do leta 2025 potrebnih dva milijona javnih polnilnih 
postaj.74 EU je pomanjkanje polnilnih postaj za električna vozila obravnavala v direktivi 
o infrastrukturi za alternativna goriva iz leta 2014.75 V skladu s to direktivo države 
članice v nacionalnih okvirih politike določijo svoje cilje za razvoj polnilne 
infrastrukture. 

75 Po mnenju Komisije76 so nacionalni okviri politike v nekaterih primerih nepopolni 
in neskladni med državami članicami, nacionalne ciljne vrednosti, ki so jih določile 
države članice, pa so precej nižje od tistih, ki bodo po pričakovanjih Komisije potrebne 
do leta 2020. Komisija meni tudi, da države članice do leta 2020 morda ne bodo 
dosegle niti teh nacionalnih ciljnih vrednosti. To bi lahko povzročilo nezadostno 

                                                      
72 Člen 58(d) predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranji 

trg električne energije (prenovitev), Svet Evropske unije, 5076/19, 2019. 

73 European Alternative Fuels Observatory, februar 2019. 

74 Ob predpostavki, da bo v letu 2025 električnih 7 % novih vozil. Impact Assessment of the 
proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission 
performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, 
SWD(2017) 650 final, Evropska komisija, 2017 (vir: Towards the broadest use of alternative 
fuels – An Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure, SWD(2017) 365 final, Evropska 
komisija, 2017). 

75 Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o 
vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1). 

76 Detailed Assessment of the National Policy Frameworks, Evropska komisija, SWD(2017) 365 
final, del 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
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://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/EN/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d80ea8e8-c559-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
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razširjenost polnilne infrastrukture na ravni EU in v nekaterih državah članicah, kar bi 
lahko ljudi odvrnilo od nakupa električnih vozil. 

76 V direktivi je določeno, da mora Komisija do leta 2020 poročati o njenem
izvajanju. V poročilu bi morali biti zlasti ocenjeni njeni gospodarski in okoljski učinki. Po 
potrebi lahko Komisija nato predloži predlog za spremembo direktive. 

Uskladitev tehničnih standardov 

77 Na javnih polnilnih postajah v EU se že uporablja več vrst priključkov. V EU si
konkurirajo zlasti trije standardi priključkov za hitro polnjenje77: 
o CCS tip 2 (okoli  7 000 polnilnih postaj), ki se zahteva z direktivo in ga uporablja 18

avtomobilskih znamk,
o CHAdeMo (okrog  7 400 polnilnih postaj), ki ga uporablja 13 znamk, in
o Tesla Supercharger (približno  3 100 polnilnih postaj), ki je dostopen samo

avtomobilom Tesla. Avtomobili Tesla lahko dostopajo do drugih polnilnih postaj s
pomočjo pretvornika, drugi avtomobili pa polnilnih postaj Tesla ne morejo
uporabljati.

Zato bi moral uporabnik električnega avtomobila, da bi imel dostop do večine, če že ne 
vse razpoložljive polnilne infrastrukture, trenutno s seboj voziti več kablov, ki stanejo 
po več sto evrov. 

78 Tudi v direktivi o infrastrukturi za alternativna goriva so določene tehnične
specifikacije za vrsto priključkov, ki se uporabljajo pri polnjenju. Cilj je, da bi vse 
polnilne postaje ustrezale vsem električnim vozilom. Od novembra 2017 morajo imeti 
vse nove ali obnovljene polnilne postaje priključek, ki izpolnjuje vsaj naslednja 
specifična mednarodna standarda: „tip 2“ za počasno polnjenje in „CCS tip 2“ za hitro 
polnjenje. V direktivi ni določen specifičen rok za zamenjavo priključkov v obstoječih 
polnilnih postajah, če se te ne prenovijo. 

Povezave med omrežjem in prometom 

79 Če želimo, da bi prometni sektor in sektor oskrbe z električno energijo postala
ogljično nevtralna, bi bilo treba električna vozila učinkovito vključiti v omrežje.78 

77 Skupni raziskovalni center, februar 2019 

78 Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues, University of 
California Berkeley National Laboratory, junij 2017; Integration of electric vehicles in smart 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
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
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Uporabniki električnih vozil zahtevajo hiter čas polnjenja, kar lahko vpliva na stabilnost 
omrežja. Z baterijami povezanih električnih vozil bi se lahko tudi izkoriščala cenovna 
nihanja, da bi se zmanjšali stroški polnjenja in zagotavljale fleksibilnostne storitve79 z 
dobavo električne energije v omrežje. Ob uporabi v velikem obsegu bi to lahko znatno 
prispevalo k fleksibilnosti omrežja. 

80 V direktivi o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo80, ki naj bi bila 
sprejeta leta 2019, se od držav članic zahteva, naj pripravijo predpise za lažjo 
priključitev polnilnih mest na distribucijska omrežja. Z njo se predpisuje sodelovanje 
med operaterji električnih omrežij in upravljavci polnilnih postaj ter določa, da morajo 
države članice odpraviti upravne ovire za uvedbo polnilne infrastrukture za električna 
vozila. 

81 V direktivi o baterijah iz leta 200681 je določeno, da morajo proizvajalci baterij 
financirati neto stroške zbiranja in recikliranja odpadnih baterij. V praksi to pomeni, da 
morajo proizvajalci za baterije, ki jih dajo na trg, plačati pristojbino za recikliranje 
nacionalnim sistemom zbiranja. Rabljene baterije iz električnih vozil se lahko ponovno 
uporabijo tako, da se sestavijo v večje baterijske enote, namenjene operacijam 
upravljanja omrežja. Vendar pa se v skladu z direktivo o baterijah rabljene baterije 
uvrščajo v kategorijo odpadkov. Tako začetni proizvajalci baterij kot tudi podjetja, ki 
ponovno sestavljajo rabljene baterije, morajo plačati pristojbine za recikliranje, ne 
glede na to, ali se baterije ponovno uporabijo v drugem okviru. Komisija je že sprejela 
ukrepe za opredelitev potencialnih regulativnih ovir za to vrsto recikliranja zaradi 
morebitne spremembe zakonodaje. Komisija namerava oceno direktive EU o baterijah 
objaviti v prvem četrtletju leta 2019. 
  

                                                      
grid: A review on vehicle to grid technologies and optimization techniques, Kang Miao Tan 
Vigna, K. Ramachandaramurthy, Jia Ying Yong, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
zvezek 53, januar 2016. 

79 Na primer vračanje električne energije v omrežje v času velikega povpraševanja in njeno 
shranjevanje v času majhnega povpraševanja. 

80 Skupna pravila za notranji trg z električno energijo (prenovitev), Evropska komisija, Svet 
Evropske unije, 5076/19, 2019. 

81 Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah 
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 
91/157/EGS. 

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
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=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
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Zaključne pripombe 
82 Shranjevanje energije je bistveno za prehod na nizkoogljični energetski sistem, ki 
bo temeljil na obnovljivih virih energije, ter za doseganje podnebnih in energetskih 
ciljev EU. V tem informativnem dokumentu je Sodišče poudarilo sedem glavnih izzivov 
na področju podpore EU pri razvoju in uvedbi tehnologij za shranjevanje energije. 
Komisija nekatere od teh izzivov že obravnava, na primer s svežnjem Čista energija za 
vse Evropejce in evropskim partnerstvom za baterije. 

1. Zagotovitev usklajene strategije EU 

o Zmogljivosti za proizvodnjo litij-ionskih baterij se v EU razvijajo pozneje kot v 
drugih vodilnih regijah po svetu, zato bo morda težko pridobiti konkurenčno 
prednost. 

2. Povečanje podpore deležnikom 

o Nekateri deležniki ostajajo zaskrbljeni glede strateškega okvira EU, zlasti glede 
tehnoloških izbir. 

3. Zmanjšanje kompleksnosti financiranja EU za raziskave 

o Ukrepe za poenostavitev, sprejete v okviru programa Obzorje 2020, bo treba 
nadgraditi v naslednjem okvirnem programu. 

4. Za uspešnejšo podporo za raziskave in inovacije na področju tehnologij za 
shranjevanje energije bo treba: 

o najti načine za povečanje stopnje uspešnosti ustreznih raziskovalnih projektov. 

5. Uvajanje tehnologij za shranjevanje energije 

o Obravnavati bo treba tveganje, da bi mehanizmi za podporo uvajanju in tržnemu 
uveljavljanju inovativnih rešitev za shranjevanje energije v praksi lahko ostali 
nezadostni. 

6. Odstranitev ovir, s katerimi se srečujejo vlagatelji 

o Spodbujanje naložb zasebnega sektorja v skladišča za shranjevanje energije bo 
odvisno od celovitega in uspešnega izvajanja ustreznih vidikov nove zakonodaje 
EU o električni energiji. 

7. Razvoj infrastrukture za alternativna goriva 

o Nacionalni okviri politike za razvoj zadostne in dostopne polnilne infrastrukture 
bodo bistveni za podporo energetskemu prehodu na nizkoogljični energetski 
sistem. 
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Priloga I 

Pregled glavnih mejnikov na področju podpore EU za shranjevanje 
energije 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

2007

Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo

Stacionarno shranjevanje Mobilno shranjevanje
Raziskave in inovacije na 

področju shranjevanja energije

2009
Direktiva o spodbujanju čistih in 
energetsko učinkovitih vozil za 
cestni prevoz

2013 Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

Raziskovani program Obzorje 2020

2018

2014

Uredbe, ki določajo ciljne vrednosti 
zmanjšanja emisij CO2 za avtomobile 
in lahka gospodarska vozila

2015
Na poti k celostnemu strateškemu 
načrtu za energetsko tehnologijo:
Pospešitev preoblikovanja 
evropskega energetskega sistema

2017 Shranjevanje energije – vloga 
električne energije

Evropa v gibanju 
(prvi sveženj o mobilnosti)

2016 Sveženj „Čista energija za vse 
Evropejce“

Strategija za mobilnost z nizkimi 
emisijami

Pospeševanje inovativnosti na 
področju čiste energije

2008

Direktiva o vzpostavitvi infrastrukture 
za alternativna goriva

sveženj o čisti mobilnosti
(drugi sveženj o mobilnosti v EU)

Evropsko partnerstvo za baterije

Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev)

Mobilnost prihodnosti 
(tretji sveženj o mobilnosti v EU)

Instrument za povezovanje Evrope

7. okvirni program za raziskave

Inteligentna energija – Evropa
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Priloga II 

Pregled glavnih tehnologij za shranjevanje energije 

   

Tehnologija Opis Načini 
uporabe 

   

Črpalne 
hidroelektrarne 

 

Vsaka črpalna hidroelektrarna ima dva zbiralnika na 
različnih nadmorskih višinah. Voda se pretaka med njima 
zaradi shranjevanja in sproščanja energije. Pri praznjenju 
se voda iz zgornjega zbiralnika usmeri skozi turbine in pri 
tem proizvaja električno energijo. Pri polnjenju iste 
turbine črpajo vodo navkreber. Črpalne hidroelektrarne 
pomenijo 85 % svetovne zmogljivosti za shranjevanje 
električne energije. V Evropi so še na voljo geografsko 
ustrezni kraji. Črpalne hidroelektrarne so zasnovane za 
omrežno shranjevanje v velikem obsegu, saj lahko 
njihova zmogljivost za shranjevanje energije znaša od 
100 MW (male elektrarne) do 3 000 MW. V Evropi je 
povprečna zmogljivost elektrarne približno 300 MW. 
Novi objekti lahko stanejo okoli milijardo EUR. 

 

   

Svinčevo-kislinske 
baterije 

 

Svinčevo-kislinske baterije so najpogostejša vrsta baterij, 
ki jih je mogoče ponovno napolniti, in se pogosto 
uporabljajo v konvencionalnih vozilih z motorjem z 
notranjim izgorevanjem, za pogon električnih vozil pa se 
ne uporabljajo pogosto. So cenejše od litij-ionskih baterij. 
Njihovi glavni pomanjkljivosti sta nizka učinkovitost in 
krajša življenjska doba v primerjavi z drugimi baterijami. 
V EU se reciklira 99 % svinčevo-kislinskih avtomobilskih 
baterij. Napredne vrste svinčevo-kislinskih baterij so v 
fazi razvoja.  

 

   

Načini uporabe – legenda 

 Sistemske storitve  Dnevno shranjevanje  Ceste 

 

Gospodinjstva 
 Sezonsko 

shranjevanje 

 Letalski / ladijski 
promet 



 41 

 

Litij-ionske baterije 

 

Litij-ionske baterije so najpogostejši vir energije za 
električna vozila. Imajo vse večjo zgorevalno toploto in 
gostoto moči. Obstajajo številne različice z različnimi 
elektrodami in elektroliti. Nekateri materiali za elektrode 
zahtevajo uporabo dragih ali omejenih naravnih virov, 
kot je kobalt. Litij-ionske baterije so trenutno dražje od 
svinčevo-kislinskih baterij, vendar se stroški hitro 
znižujejo. 

 

 

   

Redoks tekoče 
baterije 

 

Redoks tekoče baterije imajo dve posodi z elektrolitom, 
eno s pozitivnim, drugo pa z negativnim nabojem, ki sta 
ločeni z elektrodama in membrano. Razlika med ravnmi 
kemijske oksidacije med posodama ustvarja pretok ionov 
in elektrike preko membrane. Ta vrsta baterije je 
zasnovana za omrežno shranjevanje v velikem obsegu. 
Velike količine energije lahko shrani uspešneje kot 
številne druge tehnologije. Za povečanje zmogljivosti 
baterij lahko tovarne dodajo več poceni elektrolita. 
Tekoče baterije imajo daljšo življenjsko dobo od številnih 
drugih vrst baterij, vendar imajo manjšo zgorevalno 
toploto. 

 

   

Natrij-žveplove 
baterije 

 

Natrij-žveplove baterije se za omrežne storitve 
uporabljajo že 20 let. Velikost večine instalacij je od 1 in 
10 MW. Delujejo pri temperaturah od 300 do 350 °C, 
zaradi česar so neprimerne za uporabo v gospodinjstvih. 

 

   

Superkondenzator 

 

Superkondenzator sestoji iz dveh plasti prevodnega 
materiala z izolirno plastjo, stisnjeno med njiju. Električna 
energija se shranjuje s povečevanjem električnega 
naboja med prevodnima plastema. 
Superkondenzatorji se uporabljajo za kratkoročno 
shranjevanje energije, saj velike količine energije 
absorbirajo in sproščajo zelo hitro. Potrebujejo 
minimalno vzdrževanje. Uporabljajo se za zagotavljanje 
omrežnih storitev in kot del avtomobilskih sistemov za 
zaviranje in pospeševanje. 

 

   



42 

Vztrajnik Električni motor vrti rotor pri zelo visoki hitrosti, do okoli 
100 000 obratov na minuto. Energija se pridobiva z 
upočasnjevanjem rotorja. Vztrajniki so najprimernejši za 
kratkoročno shranjevanje energije visoke moči in so 
idealni za omrežne storitve, ki zahtevajo zelo hiter 
odzivni čas. Uporabljajo se tudi v prometu za 
zagotavljanje kratkih sunkov moči. 
Ni jih mogoče uporabljati za srednje- ali dolgoročno 
shranjevanje, saj po eni uri izgubijo okoli 15 % shranjene 
energije. 

Gorivne 
celice/elektrolizator 

Gorivne celice pretvarjajo vodik v električno energijo 
tako, da vodik reagira s kisikom iz zraka. Delujejo lahko 
tudi kot elektrolizatorji, saj uporabljajo električno 
energijo za ločevanje vode. So osnovna tehnologija, ki se 
uporablja za pretvorbo električne energije v plin: vodik se 
lahko shranjuje več mesecev, vbrizga v plinsko omrežje 
ali pretvori v zemeljski plin. 
Gre bolj za tehnologijo pretvorbe energije kot za 
shranjevanje energije, vendar omogoča shranjevanje 
električne energije v obliki plina. 

Stisnjen zrak Pri shranjevanju energije s stisnjenim zrakom se 
uporabljajo podzemni rezervoarji. Pri polnjenju se zrak 
stisne in pod zemljo se ga lahko hrani pod visokim tlakom 
več mesecev. Zrak se izpusti in razširi v turbini, da se za 
ponovno proizvede električna energija. Modeli z nizko 
učinkovitostjo se uporabljajo od 70-ih let prejšnjega 
stoletja. Visokoučinkoviti modeli, ki bi lahko shranjevali 
tudi toploto, ki se sprošča med stiskanjem, so v fazi 
razvoja. 

Utekočinjen zrak Pri shranjevanju energije z utekočinjenim zrakom se 
uporablja hladilni proces za shranjevanje električne 
energije. Zrak se ohlaja, dokler se ne utekočini, nato se 
pa se utekočinjen zrak shrani v izoliranem rezervoarju. Za 
obrnjen proces in proizvodnjo električne energije se zrak 
razširja in poganja turbino. 
Shranjevanje energije z utekočinjenim zrakom je poceni 
oblika shranjevanja, ker se obrati zgradijo z uporabo 
standardnih industrijskih komponent. Obstaja le nekaj 
celostnih obratov. Glavna pomanjkljivost pri shranjevanju 
z utekočinjenim zrakom je nizka učinkovitost, ki znaša 
manj kot 50 %, medtem ko baterije dosegajo 75–90 %. 
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Hranilnik toplote 

 

Gospodinjski električni grelniki vode se lahko uporabljajo 
kot vrsta naprave za shranjevanje: toplota se lahko shrani 
v izoliranem rezervoarju vode, kar daje gospodinjstvom 
možnost nekajurnega shranjevanja energije. Možno je 
tudi hladno shranjevanje, pri katerem se uporablja 
ohlajena voda ali led. Pri shranjevanju toplote v trdnem 
stanju pa se radiatorji, napolnjeni z zidaki, ogrejejo z 
uporabo poceni električne energije. Toplota se sprosti 
kasneje po potrebi. Pri shranjevanju v zemeljskem 
hranilniku se za sezonsko shranjevanje toplote pod 
zemljo v velikem obsegu uporablja toplotna črpalka, ki je 
pritrjena na vrtino. 

 

   

Shranjevanje tekoče 
soli 

 

Pri tej obliki shranjevanja toplote se z električno ali 
sončno energijo segreje rezervoar, napolnjen s tekočo 
soljo. Ta medij za shranjevanje postane dovolj vroč, da 
ustvarja paro, zato se lahko uporabijo parne turbine, da 
se iz shranjene toplote proizvede električna energija. V 
kombinaciji s koncentracijo sončne energije je to metoda 
za dnevno shranjevanje električne energije iz sončne 
energije. 
Shranjevanje tekoče soli trenutno predstavlja 75 % 
svetovnih zmogljivosti za shranjevanje toplote. 

 

Viri slik, kot si sledijo: ENGIE/Electric Mountain; Evropsko računsko sodišče; Evropsko računsko sodišče, VoltStorage GmBH; NGK 
Insulators, LTD; Maxwell Technologies; Evropsko računsko sodišče; Laurent Chamussy, 2010. Evropska unija; RWE; Highview 
Power; Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado Solar. 

  

http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
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Glosar 
Baterija: baterija je naprava, v kateri se shranjuje električna energija v obliki kemične 
energije, nato pa se ta energija pretvarja v električno energijo. Baterija ima običajno tri 
dele: dve elektrodi in med njima elektrolit. Kadar je napolnjena baterija priključena na 
tokokrog, se skozi elektrolit med elektrodama pretakajo nabiti ioni. Ta prenos nabojev 
ustvarja električno energijo v tokokrogu. Baterijski sistemi so izdelani iz baterijskih 
sklopov. Baterijski sklopi so izdelani iz celic. Celice vsebujejo elektrolit in elektrodi, ki 
shranjujejo kemično energijo. 

Demonstracija: dejavnost potrjevanja, s katero se dokaže, da je neka tehnologija 
tehnično in/ali ekonomsko vzdržna. Demonstracije izdelkov lahko potekajo v 
laboratorijih ali v realnem okolju, v realnem ali skoraj realnem obsegu. 

Energija iz obnovljivih virov: energija, pridobljena iz obnovljivih virov, ki se naravno 
obnavljajo v obdobju človekovega življenja, kot so sončna svetloba, veter, biomasa in 
geotermalna toplota. 

Gorivna celica: naprava, ki proizvaja električno energijo z elektrokemično reakcijo 
vodika s kisikom. 

Nestalni viri energije: nestalni viri energije so tisti, ki energije ne proizvajajo stalno in ki 
jih ni mogoče neposredno nadzorovati. Na primer vetrne turbine ne proizvajajo 
energije, kadar ni vetra. Sončni paneli ne proizvajajo energije ponoči. 

Obzorje 2020: okvirni program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020. 

Operater distribucijskega sistema: operaterji distribucijskih sistemov so operativni 
upravljavci (in včasih lastniki) energetskih distribucijskih omrežij. Delujejo na 
reguliranem trgu. 

Operaterji prenosnih omrežij: operaterji prenosnih omrežij so subjekti, odgovorni za 
prenos električne energije na nacionalni ali regionalni ravni. Delujejo neodvisno od 
drugih akterjev na trgu z električno energijo, kot so proizvajalci energije. 

Shranjevanje energije: odlaganje uporabe neke količine energije od trenutka njenega 
nastanka na poznejši čas porabe, bodisi kot končne energije bodisi spremenjene v drug 
nosilec energije. 

Toplogredni plini: plini, ki delujejo kot obloga v zemeljskem ozračju in zadržujejo 
toploto ter tako segrevajo površje Zemlje s t. i. učinkom tople grede. Glavni 
toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O) in 
fluorirani plini (HFC, PFC, SF6 in NF3). 

Uvedba: dejavnost dajanja nove tehnologije ali storitve na trg. 
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Kratice 
APAC: azijsko-pacifiška regija, ki zajema 53 držav vzhodne Azije, južne Azije, 
jugovzhodne Azije, severne Azije in Oceanije 

EIB: Evropska investicijska banka 

EIT: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo 

JRC: Skupno raziskovalno središče  

MSP: mala in srednja podjetja.  

Načrt SET: Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo 

SZI: skupnosti znanja in inovacij 
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Ekipa Evropskega računskega sodišča 
Ta informativni dokument je pripravil revizijski senat I – Trajnostna raba naravnih 
virov –, ki ga vodi član Evropskega računskega sodišča Nikolaos Milionis. Nalogo je 
vodil član Evropskega računskega sodišča Phil Wynn Owen, pri njej pa so sodelovali 
vodja njegovega kabineta Gareth Roberts, ataše v njegovem kabinetu Olivier Prigent, 
vodilni upravni uslužbenec Richard Hardy, vodja naloge Krzysztof Zalega, namestnik 
vodje naloge Lorenzo Pirelli ter revizorji Ingrid Ciabatti, Gyula Szegedi, Zeinab Drabu, 
Catherine Hayes in Alessandro Canalis. Jezikovno pomoč je zagotovil Richard Moore. 

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



Zaradi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov mora EU 
preiti s sedanjega energetskega sistema, ki temelji na 
fosilnih gorivih, na nizkoogljični energetski sistem, ki 
bo pretežno temeljil na obnovljivih virih energije. Za 
olajšanje tega energetskega prehoda je potrebnega več 
shranjevanja energije, tako za omrežje kot za promet. V 
tem informativnem dokumentu so opisani glavni izzivi pri 
razvoju shranjevanja energije v EU. 
Sodišče je svojo analizo pripravilo na podlagi pregledov 
dokumentacije, obiskov raziskovalnih projektov v zvezi s 
shranjevanjem energije, pogovorov s Komisijo in deležniki 
na področju shranjevanja energije, svojih prejšnjih 
revizij in informativnih dokumentov ter posvetovanja 
s strokovnjakom na področju tehnologij in trgov za 
shranjevanje energije.
Izzivi, ki jih je Sodišče odkrilo, se nanašajo na tri teme:  
i) načrtovanje strategije za shranjevanje energije;  
ii) uspešno uporabo raziskav in inovacij ter iii) vzpostavitev 
podpornega zakonodajnega okvira.

© Evropska unija, 2019.
Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih 
pravic, je treba zaprositi neposredno imetnike avtorskih pravic. 
Naslovnica: © Evropska unija / Fotograf: Robert Meerding / Vir: Avdiovizualna služba Evropske komisije 

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1 

Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx 
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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