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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0838/2018, внесена от Клаус Замер, с германско 
гражданство, относно оборудването на електрически превозни средства 
за приемане на електроенергия от мрежата

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията електрическите превозни средства, използвани като 
буферни запаси за европейските електропреносни мрежи, са важен фактор за 
гарантиране на стабилността на мрежата в бъдеще. Производителите на електрически 
превозни средства трябва да бъдат задължени да оборудват новите превозни средства, 
така че да могат да захранват акумулаторните си батерии от мрежата. Използването на 
мобилни акумулаторни батерии като буферни запаси може да бъде важен фактор за 
осигуряване на стабилност на електроенергийната мрежа в бъдеще.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2018 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юни 2019 г.

Електрическите превозни средства с акумулаторни батерии могат да играят важна роля 
за осигуряването на гъвкавост на електроенергийната система и така да помогнат за 
стабилизирането на електрическата мрежа и ефективното интегриране на 
производството на енергия от възобновяеми източници. Необходимите условия обаче 
трябва да са налице както от страна на превозните средства, така и от страна на 
инфраструктурата за зареждане.

От гледна точка на превозните средства откритите контакти и конекторите тип 2 (EN 
62196-2) и комбинирани зарядни системи „Combo 2“ (EN62196-3), свързани с ISO 
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15118, все още не позволяват двупосочно зареждане. Превозни средства, които 
използват стандарта за контакти ChadeMO, свързан с ISO 11899, вече са способни на 
двупосочно зареждане. 

Директива 2014/94/ЕС1 изисква зарядните точки с нормална мощност да бъдат 
съвместими най-малкото с открити контакти или конектори тип 2 за превозни средства, 
а зарядните точки с голяма мощност да са съвместими най-малкото с открити контакти 
или конектори за превозни средства от комбинираната зарядна система „Combo 2“. 
Комисията е започнала оценяване на Директива 2014/94/ЕС и ще анализира до каква 
степен настоящата регулаторна рамка е все още адекватна с оглед на актуалното 
развитие на пазара и технологиите. 

Що се отнася до европейските правила за енергийния сектор, Пакетът за чиста енергия2 
има значителен принос за развитието на електромобилността по отношение на 
инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства, улесняване на 
„интелигентното“ зареждане, както и участието на електрическите превозни средства 
на всички пазари за електроенергия като доставчици на електроенергия – както пряко, 
така и посредством агрегатори. 

От гледна точка на пазара на електроенергия и инфраструктурата наскоро приетата 
Директива (ЕС) 2019/9443 за електроенергията вече прави възможни приложенията за 
свързване на превозните средства към електрическата мрежа и към дома, като 
позволява пълното и недискриминационно участие на акумулаторни батерии, 
включително акумулаторни батерии от електрически превозни средства, на всички 
пазари на електроенергия. Тя също така дава на потребителите правото да експлоатират 
съоръжения за съхранение и да използват съхранявана електроенергия за лично крайно 
потребление на електроенергия. 

Преразгледаната Директива относно енергийните характеристики на сградите4 
позволява сградите да бъдат използвани за развитие на инфраструктурата, необходима 
за „интелигентното“ зареждане на електрически превозни средства, а също така 
предоставя основа за използване на автомобилните акумулатори като източник на 
енергия в държавите членки, ако те желаят това.

Преработената Директива за енергията от възобновяеми източници5 осигурява 

1 Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за 
разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (текст от значение за ЕИП), ОВ L 307, 
28.10.2014 г., стр. 1 – 20.
2 COM (2016) 860 final.
3 Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите 
правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, ОВ L 158, 
14.6.2019 г.
4 Директива 2010/31/EС на Европейския парламент и Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите, ОВ L 153, 18.6.2010 г., p. 13 – 35.
5 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници (текст от значение за ЕИП)
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политически стимули за развитието на електромобилността във връзка с постигането на 
целите на Съюза за 2030 г. относно възобновяемата енергия.

Освен това ползите от двупосочното зареждане са изследвани в редица проекти по 
линия на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“, включително проекта на носителя на наградата „Седмица на ЕС, посветена на 
устойчивата енергия“, WiseGRID.

В по-широкия контекст на подпомагането на електрическите превозни средства 
Комисията предприема редица мерки, за да подкрепи тяхното развитие и внедряване. 
Това включва нови, по-строги стандарти за емисиите на въглероден диоксид (CO2) от 
леки автомобили, микробуси и тежкотоварни превозни средства. Тези стандарти в 
комбинация със специфична схема за насърчаване ще стимулират навлизането на 
пазара на превозни средства с нулеви и ниски емисии, включително електрически 
превозни средства. 

Стратегическият план за действие в сектора на акумулаторните батерии6, приет от 
Комисията през май 2018 г., предлага редица законови, политически и финансови 
мерки за насърчаване на появата на масово производство и цялостна верига на 
стойността в Европа.

Заключение

Вносителят на петицията повдига много важен въпрос. Докато някои от необходимите 
предварителни условия за двупосочно зареждане вече са разгледани в наскоро приетото 
европейско законодателство в областта на електроенергията, то други технически 
аспекти на двупосочното зареждане и възможното въздействие върху дълготрайността 
на акумулаторните батерии може би ще се нуждаят от по-нататъшна работа и действия 
на равнището на ЕС.

4. Отговор на Комисията (REV I), получен на 27 юли 2020 г.

Електрическите превозни средства с акумулаторна батерия биха могли да имат 
съществен принос за увеличаването на гъвкавостта на електрическата система, ако 
техните батерии имат функции за съхранение на електроенергия. По този начин те ще 
помогнат мрежата да бъде стабилизирана, ще активизират потребителите в своя полза 
на пазара на електроенергия и ще допринесат за ефикасната интеграция на 
производството на електроенергия от възобновяеми източници. 

Обаче, за да се случи това, трябва да бъдат изпълнени няколко условия по отношение 
на технологията, както и по отношение на пазара на електроенергия. 

PE/48/2018/REV/1, OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82 – 209.
6 Приложение към съобщението; „Европа в движение“, COM(2018) 293 final.
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По отношение на технологията става въпрос за цялостната системата за зареждане, 
която включва превозното средство, комуникацията между превозното средство и 
зарядната точка, както и самата зарядна точка. Зарядната точка трябва да бъде 
„интелигентна“, т.е. трябва да може да осъществява комуникация, да бъде управлявана 
и да измерва потоците на електроенергия и в двете посоки. Разработени са различни 
стандарти за зареждане, по-конкретно „Combo 2“, още известен като стандарта за 
комбинирана зарядна система, който има широко приложение в Европа и САЩ, както и 
стандарта „ChadeMO“, който има широко приложение в Япония. 

Директива 2014/94/ЕС7 изисква всички зарядни точки с нормална мощност на 
променлив ток (<22kW) на територията на ЕС да бъдат съвместими най-малкото с 
открити контакти или конектори тип 2 за превозни средства, а всички зарядни точки с 
голяма мощност на постоянен ток да са съвместими най-малкото с открити контакти 
или конектори за превозни средства от комбинираната зарядна система „Combo 2“. 
Това означава, че системата „Combo 2“ (комбинирана зарядна система) е установена 
като европейски стандарт за зареждане, което дава на производителите на автомобили 
и на операторите на зарядни точки сигурност на инвестициите, що се отнася до 
техническите стандарти за зареждане на Европа. 

Що се отнася до двупосочното зареждане, откритите контакти и конекторите тип 2 (EN 
62196-2) и комбинирани зарядни системи „Combo 2“ (EN62196-3), свързани с ISO 
15118 на Международната организация по стандартизация, все още не позволяват 
двупосочно зареждане. Понастоящем този стандарт се разработва по линия на ISO 
15118.2. Но превозните средства, за които се използва стандартът за контакти 
„ChadeMO“, свързан с ISO 11899, вече имат възможността да осъществяват двупосочно 
зареждане и повечето настоящи приложения за свързване на превозни средства към 
електрическата мрежа в Европа използват този стандарт и превозни средства, 
оборудвани със стандарта „ChadeMO“, а именно „Nissan Leaf“. 

Понастоящем Комисията извършва оценка на Директива 2014/94/ЕС8 и е започнала 
работа по оценка на въздействието, с оглед да предложи преразглеждане на 
директивата през 2021 г., както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено 
„Европейският зелен пакт“9. Чрез тази оценка също така ще бъдат разгледани 
конкретно аспектите, свързани с интегрирането на електрическите превозни средства в 
електропреносната система, както и ще бъдат потърсени решения на аспекти като 
„интелигентна“ зарядна инфраструктура, протоколи за комуникация и зарядни системи, 
които да направят напълно възможно интелигентното двупосочно зареждане. 

Що се отнася до пазара на електроенергия, Пакетът за чиста енергия10, с който се 

7 Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за 
разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (текст от значение за ЕИП), ОВ L 307, 
28.10.2014 г., стр. 1 – 20.
8 Вж. пътната карта за оценка от 20 февруари 2019 г.: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
9 Вж. приложението към Европейския зелен пакт: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-
deal-communication-annex-roadmap_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf
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преразглеждат правилата, уреждащи електроенергийния сектор, има значителен принос 
за развитието на електромобилността по отношение на инфраструктурата за зареждане 
на електрически превозни средства, улесняване на „интелигентното“ зареждане, както 
и участието на електрическите превозни средства на всички пазари за електроенергия 
като доставчици на електроенергия – както пряко, така и посредством агрегатори. 

От гледна точка на пазара на електроенергия наскоро приетата Директива (ЕС) 
2019/94411 за електроенергията вече прави възможни приложенията за свързване на 
превозните средства към електрическата мрежа и към дома, като позволява пълното и 
недискриминационно участие на акумулаторни батерии, включително акумулаторни 
батерии от електрически превозни средства, на всички пазари на електроенергия. Тя 
също така дава на потребителите правото да експлоатират съоръжения за съхранение и 
да използват съхранявана електроенергия за лично крайно потребление на 
електроенергия. 

Преразгледаната Директива относно енергийните характеристики на сградите12 
позволява сградите да бъдат използвани за развитие на инфраструктурата, необходима 
за „интелигентното“ зареждане на електрически превозни средства, а също така 
предоставя основа за използването на автомобилните акумулатори като източник на 
енергия в държавите членки, ако те желаят това.

Преработената Директива за енергията от възобновяеми източници13 осигурява 
политически стимули за развитието на електромобилността във връзка с постигането на 
целите на Съюза за 2030 г. относно възобновяемата енергия.

Освен това ползите от двупосочното зареждане са изследвани в редица проекти по 
линия на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“, включително проекта на носителя на наградата „Седмица на ЕС, посветена на 
устойчивата енергия“, WiseGRID.

В по-широкия контекст на подпомагането на електрическите превозни средства 
Комисията предприема редица мерки, за да подкрепи тяхното развитие и внедряване. 
Това включва нови, по-строги стандарти за емисиите на въглероден диоксид (CO2) от 
леки автомобили, микробуси и тежкотоварни превозни средства. Тези стандарти в 
комбинация със специфична схема за насърчаване ще стимулират навлизането на 
пазара на превозни средства с нулеви и ниски емисии, включително електрически 
превозни средства. 

10 COM (2016) 860 final.
11 Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите 
правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, ОВ L 158, 
14.6.2019 г.
12 Директива 2010/31/EС на Европейския парламент и Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите, ОВ L 153, 18.6.2010 г., p. 13 – 35.
13 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82 – 209.
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Стратегическият план за действие в сектора на акумулаторните батерии14, приет от 
Комисията през май 2018 г., предлага редица законови, политически и финансови 
мерки за насърчаване на появата на масово производство и цялостна верига на 
стойността в Европа.

Заключение

Вносителят на петицията повдига много важен въпрос. Някои от необходимите 
предварителни условия за двупосочно зареждане вече са разгледани в наскоро приетото 
европейско законодателство в областта на електроенергията. Определени аспекти, 
свързани с инфраструктурата за зареждане и комуникацията между зарядните точки и 
превозното средство, се оценяват в контекста на предстоящото преразглеждане на 
Директива 2014/94/ЕС с оглед да се установи евентуална необходимост от последващи 
действия.

14 Приложение към съобщението; „Европа в движение“– COM(2018) 293 final.


