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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän mukaan sähköajoneuvojen käyttö Euroopan sähköverkkojen 
puskurivarastoina on tulevaisuudessa tärkeä tekijä verkon vakauden varmistamisen kannalta. 
Sähköajoneuvojen tuottajilla olisi oltava velvollisuus varustaa uudet ajoneuvot niin, että ne 
voivat ottaa virtaa akkuihinsa verkosta. Liikuteltavien akkujen käyttäminen puskurivarastoina 
voi olla tulevaisuudessa tärkeä tekijä sähköverkon vakauden varmistamisen kannalta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. joulukuuta 2018. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 216 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. kesäkuuta 2019

Akkukäyttöiset sähköajoneuvot voivat olla merkittävä sähköjärjestelmän joustavuutta lisäävä 
tekijä, ja näin ne voivat auttaa varmistamaan sähköverkon vakauden ja integroida tehokkaasti 
uusiutuvan energian tuotantoa. Tämä edellyttää kuitenkin tiettyjä valmiuksia sekä 
ajoneuvoilta että latausinfrastruktuurilta.

Ajoneuvoissa käytetyistä ratkaisuista ISO 15118 -standardin mukaiset tyypin 2 (EN 62196-2) 
ja yhdistettyjen latausjärjestelmien Combo 2 (EN 62196-3) -pistorasiat ja ajoneuvon liittimet 
eivät salli vielä kaksisuuntaista latausta. ISO 11899 -standardin mukaista CHAdeMO-
pistokestandardia käyttävät ajoneuvot kykenevät jo nyt kaksisuuntaiseen lataukseen. 
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Direktiivissä 2014/94/EU1 edellytetään, että normaalitehoisten latauspisteiden on oltava 
yhteensopivia vähintään tyypin 2 pistorasioiden tai ajoneuvon liittimien kanssa ja että 
suuritehoisten latauspisteiden on oltava yhteensopivia vähintään yhdistettyjen 
latausjärjestelmien Combo 2 -pistorasioiden tai ajoneuvon liittimien kanssa. Komissio on 
käynnistänyt direktiivin 2014/94/EU arvioinnin ja selvittää, missä määrin nykyinen 
sääntelykehys on edelleen asianmukainen, kun otetaan huomioon markkinoiden ja 
teknologian viimeaikainen kehitys. 

Kun tarkastellaan energia-alaa säänteleviä EU:n sääntöjä, puhtaan energian säädöspaketti2 
tukee merkittävällä tavalla sähköisen liikenteen kehittämistä, kuten sähköajoneuvojen 
latausinfrastruktuurin kehittämistä, sähköajoneuvojen älykkään lataamisen edistämistä ja 
sähköajoneuvojen osallistumista kaikille sähkömarkkinoille sähköntoimittajina, joko suoraan 
tai aggregaattien kautta. 

Sähkömarkkinoiden ja infrastruktuurin osalta vastikään hyväksytty sähködirektiivi 
2019/944/EU3 mahdollistaa jo kaksisuuntaisen latauksen ajoneuvosta sähköverkkoon tai 
asuntoon, koska siinä sallitaan akkujen, mukaan lukien sähköajoneuvojen akkujen, 
täysimääräinen ja syrjimätön osallistuminen kaikille sähkömarkkinoille. Siinä myös annetaan 
kuluttajille oikeus käyttää energiavarastoja ja hyödyntää varastoitua sähköä omaan sähkön 
loppukulutukseensa. 

Tarkistettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi4 sallii rakennusten hyödyntämisen 
kehitettäessä infrastruktuuria, jota tarvitaan sähköajoneuvojen älykästä latausta varten, ja 
tarjoaa jäsenvaltioille, jos ne niin päättävät, perustan autojen akkujen käyttämiseksi 
voimanlähteenä.

Uudelleenlaaditussa uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä5 sallitaan sähköisen 
liikkumisen kehittämiseen suunnatut toimintapoliittiset kannustimet, jotta EU saavuttaa 
vuoden 2030 uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa.

Kaksisuuntaisen latauksen hyötyjä tutkitaan lisäksi useissa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeissa, kuten Euroopan unionin kestävän energian 
teemaviikon palkinnon voittaneessa WiseGRID-hankkeessa.

Yleisemmällä tasolla komissio on ottanut käyttöön useita toimenpiteitä, joilla tuetaan 
sähköajoneuvojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tällaisia ovat esimerkiksi uudet tiukemmat 
normit autojen, pakettiautojen ja raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöille. Nämä normit 
yhdessä erityisen kannustejärjestelmän kanssa edistävät päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen, kuten sähköajoneuvojen, yleistymistä markkinoilla. 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU, annettu 22. lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1–20).
2 COM(2016)0860.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/944/EU, annettu 5. kesäkuuta 2019, sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 158, 14.6.2019).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU, annettu 19. toukokuuta 2010, rakennusten 
energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 18.6.2010, s. 13–35).
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti),
PE/48/2018/REV/1 (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82–209).
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Komission toukokuussa 2018 hyväksymä akkuja koskeva strateginen toimintasuunnitelma6 
sisältää useita oikeudellisia, toimintapoliittisia ja taloudellisia toimenpiteitä, joilla edistetään 
laajamittaisen ja koko arvoketjun kattavan tuotannon syntymistä Euroopassa.

Päätelmät

Vetoomuksen esittäjä tuo esille erittäin tärkeän kysymyksen. Vaikka osa kaksisuuntaiseen 
lataukseen vaadittavista edellytyksistä on otettu huomioon viime aikoina hyväksytyssä EU:n 
sähkölainsäädännössä, tietyt kaksisuuntaiseen lataukseen liittyvät tekniset näkökohdat ja sen 
mahdollinen vaikutus akkujen kestävyyteen voivat vaatia vielä lisää huomiota ja toimenpiteitä 
EU:n tasolla. 

6 Liite tiedonantoon ”Eurooppa liikkeellä”, COM(2018)0293.


