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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 0838/2018, ingediend door Klaus Samer (Duitse 
nationaliteit), over het uitrusten van elektrische voertuigen met apparatuur 
waarmee zij stroom van het net kunnen opslaan

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat elektrische voertuigen die gebruikt kunnen worden als tijdelijke 
opslagplaatsen voor Europese elektriciteitsnetten een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
waarborgen van de stabiliteit van deze netten in de toekomst. Fabrikanten van elektrische 
voertuigen zouden volgens hem verplicht moeten worden om nieuwe voertuigen zo uit te 
rusten dat zij de elektriciteit voor hun accu's van het net kunnen halen. Het gebruik van 
mobiele accu’s als tijdelijke opslagplaatsen kan een belangrijke factor zijn om in de toekomst 
de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2018. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2019

Elektrische voertuigen op accu’s kunnen een belangrijke rol spelen om het 
elektriciteitssysteem flexibeler te maken en te helpen het elektriciteitsnet stabieler te maken 
en hernieuwbare energieopwekking op efficiënte wijze te integreren. Er moet aan de 
noodzakelijke voorwaarden worden voldaan, zowel aan de kant van de voertuigen als aan de 
kant van de oplaadinfrastructuur.

Aan de kant van de voertuigen is het nu zo dat type 2 (EN 62196-2) en het gecombineerde 
laadsysteem ‘Combo 2’ (EN62196-3) stopcontacten en voertuigconnectoren, overeenkomstig 
ISO 15118, tweerichtingsladen nog niet mogelijk maken. Voertuigen met de ChadeMO 
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stekkerstandaard, overeenkomstig ISO 11899, zijn nu al in staat tot tweerichtingsladen. 

Richtlijn 2014/94/EU1 schrijft voor dat normale oplaadpunten ten minste verenigbaar moeten 
zijn met stopcontacten of voertuigconnectoren van type 2 en dat snelle oplaadpunten ten 
minste verenigbaar moeten zijn met de stopcontacten of voertuigconnectoren van het 
gecombineerde laadsysteem ‘Combo 2’. De Commissie is een evaluatie gestart van Richtlijn 
2014/94/EU en zal analyseren in welke mate het huidige regelgevingskader nog steeds 
adequaat is gezien de recente technologische en marktontwikkelingen. 

In termen van Europese regels voor de energiesector levert het pakket Schone energie2 een 
belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van e-mobiliteit in termen infrastructuur voor het 
opladen van e-voertuigen, facilitering van slim laden, alsmede de deelname van elektrische 
voertuigen aan alle elektriciteitsmarkten als elektriciteitsleveranciers, hetzij direct hetzij via 
aggregators. 

Vanuit het perspectief van elektriciteitsmarkt en infrastructuur biedt de recent aangenomen 
elektriciteitsrichtlijn 2019/944/EU3 nu al de mogelijkheid voor voertuigen-tot-net- en 
voertuig-tot-huis-toepassingen, door volledige en niet-discriminatoire deelname van accu’s, 
ook accu’s van elektrische voertuigen, aan alle elektriciteitsmarkten. Het geeft consumenten 
ook het recht om opslagfaciliteiten te beheren en opgeslagen elektriciteit te gebruiken voor 
hun eigen eindverbruik. 

Volgens de herziene richtlijn Energieprestatie van gebouwen4 kunnen gebouwen fungeren als 
hefboom voor de ontwikkeling van de infrastructuur die nodig is voor het slim opladen van 
elektrische voertuigen, en ook de basis vormen voor de lidstaten om, indien zij dat wensen, 
autoaccu’s als energiebron te gebruiken.

De herschikking van de richtlijn hernieuwbare energie5 zorgt voor beleidsprikkels om e-
mobiliteit te ontwikkelen in verband met het halen van de streefdoelen voor hernieuwbare 
energie van de Unie voor 2030.

Daarnaast worden de voordelen van tweerichtingsladen onderzocht in tal van EU-
kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie en Horizon 2020-projecten, inclusief de 
winnaar van EU Sustainable Energy Week award, WiseGRID.

1 Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Voor de EER relevante tekst), PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1–20.
2 COM(2016) 860 final.
3 Richtlijn 2019/944/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU, PB 
L 158, 14.6.2019. 
4 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie 
van gebouwen, PB L 153 van 18.6.2010, blz. 13.
5 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (Voor de EER relevante tekst)
PE/48/2018/REV/1, PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82–209.
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In termen van de bredere context van ondersteuning van elektrische voertuigen treft de 
Commissie tal van maatregelen om hun ontwikkeling en uitrol te ondersteunen. Dit omvat 
nieuwe, strengere normen voor koolstofdioxide (CO2)-emissie van auto’s, bestelbussen en 
zware bedrijfsvoertuigen. Deze normen, in combinatie met een specifiek 
aanmoedigingssysteem, zal de marktopname van emissieloze of emissie-arme voertuigen, 
inclusief elektrische voertuigen, stimuleren. 

Het Strategisch plan voor batterijen6, dat door de Commissie is goedgekeurd in mei 2018, 
omvat een reeks juridische, beleids- en financiële maatregelen om te stimuleren dat de 
massafabricage en de volledige waardeketen in Europa zullen plaatsvinden.

Conclusie

Indiener snijdt een zeer belangrijke kwestie aan. Hoewel sommige van de noodzakelijke 
voorwaarden voor tweerichtingsladen al aan bod zijn gekomen in de recent aangenomen 
Europese elektriciteitswetgeving, kunnen bepaalde andere technische aspecten met betrekking 
tot tweerichtingsladen en de mogelijke impact op de duurzaamheid van accu’s nog nadere 
werkzaamheden en actie op EU-niveau vereisen. 

6 Bijlage bij de mededeling; Europa in beweging – COM(2018) 293 final.


