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Teema: Petitsioon nr 0838/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Klaus Samer 
elektrisõidukite võrgust voolu võtmiseks vajalikuga varustamise kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja arvates on tulevikus jaotusvõrgu stabiilsuse tagamisel oluline tegur 
elektrisõidukite Euroopa vooluvõrkude puhverhoidlatena kasutamine. Elektrisõidukite 
tootjatel peaks olema kohustus varustada uusi sõidukeid nii, et nad saaksid oma akudele 
võrgust voolu võtta. Mobiilsete akude puhverhoidlana kasutamine võiks tulevikus 
elektrivõrgu stabiilsuse tagamisel tähtis tegur olla.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 12. detsembril 2018. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 24. juunil 2019

Akutoitel elektrisõidukid võivad mängida olulist rolli elektrisüsteemi paindlikkuse tagamisel 
ning aidata seeläbi kaasa elektrivõrgu stabiliseerimisele ja taastuvenergia tootmise tõhusale 
integreerimisele. Selleks tuleb siiski kehtestada vajalikud tingimused nii sõidukite kui ka 
laadimistaristu jaoks.

Sõiduki seisukohast ei võimalda 2. tüübi (EN 62196-2) ja kombineeritud laadimissüsteemi 
„Combo 2“ (EN 62196-3) pistikupesad ja pistikud standardi ISO 15118 puhul veel 
kahesuunalist laadimist. ChadeMO standardile vastavaid pistikuid kasutavad standardi 
ISO 11899 kohased sõidukid on juba praegu võimelised kahesuunaliseks laadimiseks. 
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Direktiiviga 2014/94/EL1 nähakse ette, et tavalaadimispunktid peavad ühilduma vähemalt 
2. tüüpi pistikupesade või pistikutega ja kiirlaadimispunktid peavad ühilduma vähemalt 
kombineeritud laadimissüsteemi „Combo 2“ pistikupesade või pistikutega. Komisjon on 
alustanud direktiivi 2014/94/EL hindamist ja analüüsib, mil määral on praegune 
õigusraamistik endiselt piisav, pidades silmas hiljutist turu ja tehnoloogia arengut. 

Energiasektorit reguleerivate Euroopa eeskirjade osas annab puhta energia pakett2 olulise 
panuse elektromobiilsuse arendamisse, pidades silmas elektrisõidukite laadimistaristut, aruka 
laadimise hõlbustamist ning elektrisõidukite osalemist elektritarnijatena kõigil elektriturgudel 
– seda kas otse või energiavahendajate kaudu. 

Elektrituru ja taristu seisukohast võimaldab hiljuti vastu võetud elektridirektiiv 2019/944/EL3 
juba praegu kasutada nii sõiduki ja võrgu kui ka sõiduki ja hoone vahelisi rakendusi, 
võimaldades akude, sealhulgas elektrisõidukite akude täielikku ja mittediskrimineerivat 
osalemist kõigil elektriturgudel. Samuti annab see tarbijatele õiguse käitada 
salvestusseadmeid ja kasutada salvestatud elektrit oma elektrienergia lõpptarbimiseks. 

Läbivaadatud hoonete energiatõhususe direktiiv4 võimaldab aidata hoonete kaudu kaasa 
elektrisõidukite nutilaadimiseks vajaliku taristu väljakujunemisele ja samuti võimaldab 
liikmesriikidel kasutada autoakusid soovi korral energiaallikana.

Uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiivis5 on sätestatud poliitilised stiimulid 
elektromobiilsuse arendamiseks seoses liidu 2030. aasta taastuvenergia eesmärkide 
saavutamisega.

Lisaks uuritakse kahesuunalise laadimise eeliseid mitmes ELi teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi ning programmi „Horisont 2020“ projektis, mille hulka kuulub 
ELi säästva energia nädala auhinna võitja WiseGRID.

Elektrisõidukite toetamise laiemas kontekstis rakendab komisjon mitmeid meetmeid, et 
toetada nende arendamist ja kasutuselevõttu. See hõlmab uusi rangemaid süsinikdioksiidi 
(CO2) heite norme sõiduautode, kaubikute ja raskeveokite jaoks. Need normid koos 
konkreetse stimuleerimiskavaga ergutavad heiteta ja vähese heitega sõidukite, sealhulgas 
elektrisõidukite omaksvõttu turul. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu 
kasutuselevõtu kohta (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 307, 28.10.2014, lk 1–20.
2 COM(2016) 860 final.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/944 elektrienergia siseturu ühiste 
normide kohta ja millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, ELT L 158, 14.6.2019.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete 
energiatõhususe kohta, ELT L 153, 18.6.2010, lk 13–35.
5Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (EMPs kohaldatav tekst).
PE/48/2018/REV/1, ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209.
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Akusid käsitlevas strateegilises tegevuskavas6, mille komisjon võttis vastu mais 2018, on 
sätestatud mitmesugused õiguslikud, poliitilised ja finantsmeetmed, et edendada masstootmise 
teket ja terviklikku väärtusahelat Euroopas.

Järeldus

Petitsiooni esitaja toob esile väga olulise küsimuse. Kuigi hiljuti vastu võetud Euroopa 
elektrialastes õigusaktides on juba käsitletud teatavaid kahesuunalise laadimise jaoks 
vajalikke eeltingimusi, võivad teatavad muud kahesuunalise laadimise ja aku vastupidavusele 
avalduva võimaliku mõjuga seotud tehnilised aspektid vajada endiselt täiendavat tööd ja 
meetmeid ELi tasandil. 

4. Euroopa Komisjoni vastus (REV I), mis saadi 27. juulil 2020

Akutoitel elektrisõidukid võivad anda olulise panuse elektrisüsteemi paindlikkuse 
suurendamisse, pakkudes akude salvestusteenust. Nii aitavad nad stabiliseerida elektrivõrku, 
aktiveerida tarbijaid elektriturul neile kasutooval moel ja toetada taastuvenergia tootmise 
tõhusat integreerimist. 

Kuid selleks peavad olema täidetud mitmed tehnilised ja elektrituruga seotud tingimused. 

Tehnilisest küljest puudutab see täielikku laadimissüsteemi, mis hõlmab sõidukit, sõiduki ja 
laadimispunkti vahelist sidet ning laadimispunkti. Laadimispunkt peab olema nö arukas, mis 
tähendab, et see peab suutma suhelda, olema kontrollitav ning mõõtma elektrivooge mõlemas 
suunas. Välja on töötatud erinevad laadimisstandardid, sh Combo 2 või kombineeritud 
laadimissüsteemi standard, mida kasutatakse laialdaselt Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, 
ning ChadeMO standard, mida kasutatakse laialdaselt Jaapanis.

Direktiivis 2014/94/EL7 on sätestatud, et kõik vahelduvvooluga (<22kW) tavalaadimispunktid 
ELis peavad ühilduma vähemalt 2. tüüpi pistikupesade või pistikutega ja kõik alalisvooluga 
kiirlaadimispunktid peavad ühilduma vähemalt kombineeritud laadimissüsteemi „Combo 2“ 
pistikupesade või pistikutega. See tähendab, et Combo 2 ehk CCS süsteem loodi Euroopa 
laadimisstandardina, mis pakub autotootjatele ja laadimispunktide käitajatele Euroopa 
tehniliste laadimisstandardite valdkonnas investeerimiskindlust. 

2. tüübi (EN 62196-2) ja kombineeritud laadimissüsteemi „Combo 2“ (EN 62196-3) 
pistikupesad ja pistikud ei võimalda standardi ISO 15118 puhul veel kahesuunalist laadimist. 
Seda standardit arendatakse praegu ISO 15118.2 alusel. Kuid ChadeMO standardile vastavaid 
ISO 11899 kohaseid pistikuid kasutavad sõidukid on juba praegu võimelised tegema 
kahesuunalist laadimist ning enamik Euroopas kasutusel olevaid sõiduki ja võrgu vahelisi 

6 Lisa teatise juurde; Liikuvus Euroopas – COM(2018) 293 final.
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu 
kasutuselevõtu kohta (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 307, 28.10.2014, lk 1–20.
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rakendusi kasutavad seda standardit, samuti ChadeMO standardiga varustatud sõidukid, 
näiteks Nissan Leaf. 

Komisjon hindab praegu direktiivi 2014/94/EL8 ja on alustanud mõju hindamist eesmärgiga 
teha ettepanek direktiivi läbivaatamiseks 2021. aastal, nagu on osutatud komisjoni teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta9. Selle töö käigus uuritakse konkreetselt ka aspekte, mis 
on seotud elektrisõidukite integreerimisega elektrisüsteemi, ning käsitletakse selliseid aspekte 
nagu arukas laadimistaristu ning sideprotokollid ja laadimissüsteemid, et võimaldada 
täielikult arukat ja kahesuunalist laadimist. 

Elektrituru valdkonnas annab elektrienergiasektori muudetud eeskirjadega puhta energia 
pakett10 olulise panuse elektromobiilsuse arendamisse, arvestades elektrisõidukite 
laadimistaristut, aruka laadimise hõlbustamist ning elektrisõidukite osalemist 
elektritarnijatena kõigil elektriturgudel – seda kas otse või energiavahendajate kaudu. 

Elektrituru ja taristu seisukohast võimaldab hiljuti vastu võetud elektridirektiiv 2019/944/EL11 
juba praegu kasutada nii sõiduki ja võrgu kui ka sõiduki ja koduvõrgu vahelisi rakendusi, 
võimaldades akude, sealhulgas elektrisõidukite akude täielikku ja mittediskrimineerivat 
osalemist kõigil elektriturgudel. Samuti annab see tarbijatele õiguse käitada 
salvestusseadmeid ja kasutada salvestatud elektrit oma elektrienergia lõpptarbimiseks. 

Läbivaadatud hoonete energiatõhususe direktiiv12 võimaldab aidata hoonete kaudu kaasa 
elektrisõidukite nutilaadimiseks vajaliku taristu väljakujunemisele ja samuti võimaldab 
liikmesriikidel kasutada autoakusid soovi korral energiaallikana.

Uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiivis13 on sätestatud poliitilised stiimulid 
elektromobiilsuse arendamiseks seoses liidu 2030. aasta taastuvenergia eesmärkide 
saavutamisega.

Lisaks uuritakse kahesuunalise laadimise eeliseid mitmes ELi teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi ning programmi „Horisont 2020“ projektis, mille hulka kuulub 
ELi säästva energia nädala auhinna võitja WiseGRID.

8 Vt hindamise tegevuskava, 20. veebruar 2019: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
9 Vt Euroopa rohelise kokkuleppe lisa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication-annex-roadmap_en.pdf
10 COM (2016) 860 final.
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/944 elektrienergia siseturu ühiste 
normide kohta ja millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, ELT L 158, 14.6.2019.
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta, 
ELT L 153, 18.6.2010, lk 13–35.
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 882–209).

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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Elektrisõidukite toetamise laiemas kontekstis rakendab komisjon mitmeid meetmeid, et 
toetada nende arendamist ja kasutuselevõttu. See hõlmab uusi rangemaid süsinikdioksiidi 
(CO2) heite norme sõiduautode, kaubikute ja raskeveokite jaoks. Need normid koos 
konkreetse stimuleerimiskavaga ergutavad heiteta ja vähese heitega sõidukite, sealhulgas 
elektrisõidukite omaksvõttu turul. 

Akusid käsitlevas strateegilises tegevuskavas14, mille komisjon võttis vastu mais 2018, on 
sätestatud mitmesugused õiguslikud, poliitilised ja finantsmeetmed, et edendada masstootmise 
teket ja terviklikku väärtusahelat Euroopas.

Järeldus

Petitsiooni esitaja toob esile väga olulise küsimuse. Mõningaid kahesuunalise laadimise 
eeltingimusi on juba käsitletud hiljuti vastu võetud elektrienergia alastes ELi õigusaktides. 
Teatavaid laadimistaristu ning laadimispunkti ja sõiduki vahelise sidega seotud tehnilisi 
aspekte hinnatakse direktiivi 2014/94/EL eelseisva läbivaatamise käigus, et teha kindlaks, kas 
on vaja võtta täiendavaid meetmeid. 

14 Lisa teatise juurde Liikuvus Euroopas – COM(2018) 293 final.


