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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0838/2018, którą złożył Klaus Samer (Niemcy), w sprawie 
wyposażenia pojazdów elektrycznych tak, by mogły pobierać energię z sieci

1. Streszczenie petycji

Zdaniem składającego petycję użycie pojazdów elektrycznych jako zbiorników 
akumulacyjnych dla europejskich sieci elektroenergetycznych jest ważnym czynnikiem 
zapewniającym stabilność sieci w przyszłości. Producenci pojazdów elektrycznych powinni 
mieć obowiązek wyposażania nowych pojazdów tak, by mogły pobierać energię poprzez 
ładowanie akumulatorów z sieci. Wykorzystanie mobilnych akumulatorów do 
magazynowania energii mogłoby stanowić ważny czynnik w zapewnieniu stabilności sieci 
elektroenergetycznej w przyszłości.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2018 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 czerwca 2019 r.

Pojazdy elektryczne o napędzie akumulatorowym mogą odgrywać ważną rolę w zapewnianiu 
elastyczności systemu energii elektrycznej, a tym samym przyczyniać się do stabilizacji sieci 
elektroenergetycznej i skutecznego rozpowszechniania produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Należy jednak zapewnić niezbędne warunki zarówno po stronie pojazdów, jak 
i w odniesieniu do infrastruktury ładowania.

Z punktu widzenia pojazdu gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 2 (EN 62196-2) i 
uniwersalnego systemu ładowania „Combo 2” (EN62196-3), w powiązaniu z ISO 15118, nie 
pozwalają jeszcze na ładowanie dwukierunkowe. Pojazdy korzystające z wtyczki ChadeMO, 
w powiązaniu z ISO 11899, są już teraz zdolne do ładowania dwukierunkowego. 
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W dyrektywie 2014/94/UE1 nakazuje się, aby punkty ładowania o normalnej mocy były 
przynajmniej kompatybilne z gniazdami wyjściowymi lub złączami pojazdowymi typu 2, a 
punkty ładowania o dużej mocy były przynajmniej kompatybilne z gniazdami wyjściowymi 
lub złączami pojazdowymi uniwersalnego systemu ładowania „Combo 2”. Komisja 
rozpoczęła ocenę dyrektywy 2014/94/UE i przeanalizuje, w jakim zakresie obecne ramy 
regulacyjne są nadal odpowiednie w świetle ostatnich zmian rynkowych i technologicznych. 

Jeżeli chodzi o europejskie przepisy dotyczące sektora energetycznego, pakiet dotyczący 
czystej energii2 stanowi istotny wkład w rozwój elektromobilności pod względem 
infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych, ułatwiania inteligentnego 
ładowania, jak również udziału pojazdów elektrycznych we wszystkich rynkach energii 
elektrycznej jako dostawców energii elektrycznej – bezpośrednio lub za pośrednictwem 
agregatorów. 

Z perspektywy rynku energii elektrycznej i infrastruktury niedawno przyjęta dyrektywa 
2019/944/UE3 w sprawie energii elektrycznej umożliwia już interfejsy „pojazd-sieć” i 
„pojazd-dom” poprzez umożliwienie pełnego i niedyskryminacyjnego udziału akumulatorów, 
w tym akumulatorów z pojazdów elektrycznych, we wszystkich rynkach energii elektrycznej. 
Zapewnia ona również konsumentom prawo do obsługiwania instalacji magazynowania 
energii i wykorzystywania zmagazynowanej energii elektrycznej do własnego końcowego 
zużycia energii elektrycznej. 

Zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków4 
budynki mogą być wykorzystywane do pobudzania rozwoju infrastruktury niezbędnej do 
inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych. Dyrektywa ta zapewnia również podstawę 
dla państw członkowskich, jeżeli zdecydują się one na wykorzystanie akumulatorów 
samochodowych jako źródła energii.

Przekształcona dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych5 przewiduje zachęty 
polityczne do rozwoju elektromobilności w odniesieniu do osiągnięcia celów Unii na 2030 r. 
dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.

Ponadto korzyści płynące z dwukierunkowego ładowania badane są w szeregu projektów w 
ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, 
w tym w projekcie WiseGRID nagrodzonym podczas Europejskiego Tygodnia 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1–20.
2 COM (2016) 860 final.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/UE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, Dz.U. L 
158 z 14.6.2019.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków, Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13–35.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
PE/48/2018/REV/1, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82–209.
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Zrównoważonej Energii.

Jeśli chodzi o szerszy kontekst wsparcia dla pojazdów elektrycznych, Komisja podejmuje 
szereg środków mających na celu wspieranie ich rozwoju i wdrażania. Obejmuje to nowe, 
bardziej rygorystyczne normy emisji dwutlenku węgla (CO2) z samochodów osobowych, 
samochodów dostawczych i pojazdów ciężkich. Normy te, w połączeniu z programem 
konkretnych zachęt, pobudzą wprowadzanie na rynek pojazdów bezemisyjnych i 
niskoemisyjnych, w tym pojazdów elektrycznych. 

W strategicznym planie działania na rzecz baterii6, przyjętym przez Komisję w maju 2018 r., 
określono szereg środków prawnych, politycznych i finansowych mających na celu 
wspieranie masowej produkcji i całego łańcucha wartości w Europie.

Wniosek

Składający petycję porusza bardzo ważną kwestię. Chociaż niektóre z warunków niezbędnych 
do dwukierunkowego ładowania zostały już uwzględnione w niedawno przyjętych 
europejskich przepisach dotyczących energii elektrycznej, niektóre inne aspekty techniczne 
dwukierunkowego ładowania oraz możliwy wpływ na trwałość akumulatorów mogą 
wymagać dalszych prac i działań na szczeblu UE. 

4. Odpowiedź Komisji (REV I) otrzymana dnia 27 lipca 2020 r.

Pojazdy elektryczne o napędzie akumulatorowym mogą w istotny sposób przyczynić się do 
zwiększenia elastyczności systemu elektrycznego, ponieważ ich akumulatory można 
wykorzystywać do magazynowania. Mogą w ten sposób pomóc ustabilizować sieć 
elektroenergetyczną, aktywizować konsumentów na rynku energii elektrycznej z korzyścią 
dla nich oraz wspierać skuteczną integrację wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. 

W tym celu konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, zarówno po stronie 
technicznej, jak i w odniesieniu do rynku energii elektrycznej. 

Po stronie technicznej chodzi o pełen system ładowania obejmujący pojazd, łączność między 
pojazdem a punktem ładowania, a także punkt ładowania. Punkt ładowania musi być 
„inteligentny”, co oznacza, że musi być w stanie komunikować się, podlegać kontroli i 
mierzyć przepływy energii elektrycznej w obu kierunkach. Opracowano różne standardy 
ładowania, a mianowicie standard Combo 2 lub uniwersalny system ładowania, który jest 
powszechnie stosowany w Europie i w Stanach Zjednoczonych, oraz standard ChadeMO, 
który jest powszechnie stosowany w Japonii.

Dyrektywa 2014/94/UE7 stanowi, że wszystkie punkty ładowania o normalnej mocy (<22kW) 

6 Załącznik do komunikatu; Europa w ruchu – COM (2018) 293 final.
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na prąd przemienny w UE muszą być przynajmniej kompatybilne z gniazdami wyjściowymi 
lub złączami pojazdowymi typu 2, a wszystkie punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały 
muszą być przynajmniej kompatybilne z gniazdami wyjściowymi lub złączami pojazdowymi 
uniwersalnego systemu ładowania Combo 2. Oznacza to, że Combo 2 lub uniwersalny system 
ładowania ustanowiono jako europejski standard ładowania zapewniający producentom 
samochodów i operatorom punktów ładowania pewność inwestycyjną w odniesieniu do 
europejskich standardów technicznych w zakresie ładowania.  

Jeśli chodzi o ładowanie dwukierunkowe, gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 2 
(EN 62196-2) i uniwersalnego systemu ładowania Combo 2 (EN62196-3), w powiązaniu z 
normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 15118, nie pozwalają jeszcze na 
ładowanie dwukierunkowe. Ten standard jest obecnie opracowywany w ramach ISO 15118.2. 
Jednak pojazdy korzystające z wtyczki ChadeMO, w powiązaniu z ISO 11899, są już teraz 
zdolne do ładowania dwukierunkowego i większość obecnych interfejsów „pojazd-sieć” w 
Europie stosuje ten standard, podobnie jak samochody wyposażone w standard ChadeMO, a 
mianowicie Nissan Leaf. 

Komisja dokonuje obecnie oceny dyrektywy 2014/94/UE8 i rozpoczęła prace nad oceną 
skutków w celu zaproponowania przeglądu dyrektywy w 2021 r., jak wskazano w 
komunikacie Komisji „Europejski Zielony Ład”9. Podczas tych prac przeanalizuje się również 
dokładnie aspekty związane z integracją pojazdów elektrycznych w systemie elektrycznym, a 
także uwzględni się aspekty takie jak inteligentna infrastruktura ładowania oraz protokoły 
komunikacyjne i systemy ładowania, aby w pełni umożliwić inteligentne i dwukierunkowe 
ładowanie. 

Jeżeli chodzi o sektor energetyczny, pakiet dotyczący czystej energii10 w sprawie zmiany 
zasad regulujących sektor energii elektrycznej stanowi istotny wkład w rozwój 
elektromobilności pod względem infrastruktury służącej do ładowania pojazdów 
elektrycznych, ułatwiania inteligentnego ładowania, jak również udziału pojazdów 
elektrycznych we wszystkich rynkach energii elektrycznej jako dostawców energii 
elektrycznej – bezpośrednio lub za pośrednictwem agregatorów. 

Z perspektywy rynku energii elektrycznej niedawno przyjęta dyrektywa 2019/944/UE11 w 
sprawie energii elektrycznej zapewnia już podstawy do umożliwienia interfejsów „pojazd-
sieć” i „pojazd-dom” poprzez umożliwienie pełnego i niedyskryminacyjnego udziału 
akumulatorów, w tym akumulatorów z pojazdów elektrycznych, we wszystkich rynkach 
energii elektrycznej. Zapewnia ona również konsumentom prawo do obsługiwania instalacji 

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1–20.
8 Zob. Plan oceny z dnia 20 lutego 2019 r.: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
9 Zob. Załącznik do Europejskiego Zielonego Ładu: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/PL/COM-2019-640-F1-PL-ANNEX-1-PART-1.PDF
10 COM (2016) 860 final.
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/UE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, Dz.U. L 
158 z 14.6.2019.

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/transparency/regdoc/rep/1/2019/PL/COM-2019-640-F1-PL-ANNEX-1-PART-1.PDF
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magazynowania energii i wykorzystywania zmagazynowanej energii elektrycznej do 
własnego końcowego zużycia energii elektrycznej. 

Zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków12 
budynki mogą być wykorzystywane do pobudzania rozwoju infrastruktury niezbędnej do 
inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych. Dyrektywa ta zapewnia również podstawę 
dla państw członkowskich, jeżeli zdecydują się one na wykorzystanie akumulatorów 
samochodowych jako źródła energii.

Przekształcona dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych13 przewiduje zachęty 
polityczne do rozwoju elektromobilności w odniesieniu do osiągnięcia celów Unii na 2030 r. 
dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.

Ponadto korzyści płynące z dwukierunkowego ładowania badane są w szeregu projektów w 
ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, 
w tym w projekcie WiseGRID nagrodzonym podczas Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonej Energii.

Jeśli chodzi o szerszy kontekst wsparcia dla pojazdów elektrycznych, Komisja podejmuje 
szereg środków mających na celu wspieranie ich rozwoju i wdrażania. Obejmuje to nowe, 
bardziej rygorystyczne normy emisji dwutlenku węgla (CO2) z samochodów osobowych, 
samochodów dostawczych i pojazdów ciężkich. Normy te, w połączeniu z programem 
konkretnych zachęt, pobudzą wprowadzanie na rynek pojazdów bezemisyjnych i 
niskoemisyjnych, w tym pojazdów elektrycznych. 

W strategicznym planie działania na rzecz baterii14, przyjętym przez Komisję w maju 2018 r., 
określono szereg środków prawnych, politycznych i finansowych mających na celu 
wspieranie masowej produkcji i całego łańcucha wartości w Europie.

Wniosek

Składający petycję porusza bardzo ważną kwestię. Niektóre z warunków niezbędnych do 
dwukierunkowego ładowania zostały już uwzględnione w niedawno przyjętych unijnych 
przepisach dotyczących energii elektrycznej. Niektóre aspekty techniczne dotyczące 
infrastruktury ładowania i komunikacji między punktem ładowania a pojazdem są oceniane w 
kontekście zbliżającego się przeglądu dyrektywy 2014/94/UE w celu określenia ewentualnej 
potrzeby podjęcia dalszych działań. 

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków, Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13–35.
13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82–209.
14 Załącznik do komunikatu; Europa w ruchu – COM (2018) 293 final.


