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OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija št. 0838/2018 o opremi električnih vozil za pridobivanje električne 
energije iz omrežja, ki jo vlaga Klaus Samer, državljan Nemčije

1. Povzetek peticije

Vlagatelj peticije meni, da so električna vozila, ki bi se uporabljala kot medpomnilniki za 
evropska električna omrežja, pomemben dejavnik za zagotavljanje stabilnosti omrežij v 
prihodnosti. Proizvajalci električnih vozil bi morali opremljati nova vozila tako, da bi 
pridobivala električno energijo za svoje akumulatorje iz omrežja. Uporaba mobilnih 
akumulatorjev kot medpomnilnikov bi lahko bila pomemben dejavnik pri zagotavljanju 
stabilnosti električnih omrežij v prihodnosti.

2. Dopustnost

Označena za dopustno 12. decembra 2018. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu 
s členom 216(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet 24. junija 2019

Električna vozila z baterijo imajo lahko pomembno vlogo pri zagotavljanju prožnosti 
elektroenergetskega sistema in s tem pomagajo stabilizirati električno omrežje in vanj 
učinkovito vključevati energijo iz obnovljivih virov. Vendar morajo biti za to izpolnjeni 
pogoji tako na strani vozil kot na strani infrastrukture za polnjenje.

Z vidika vozil vtičnice tipa 2 (EN 62196-2) in kombinirani sistemi polnjenja Combo 2 
(EN62196-3) ter priključki v povezavi s standardom ISO 15118 še ne omogočajo 
dvosmernega polnjenja. Omogočajo pa ga vozila, ki imajo vtikač tipa ChadeMO v povezavi s 
standardom ISO 11899. 
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Direktiva 2014/94/EU1 določa, da morajo biti običajne polnilne postaje združljive vsaj z 
vtičnicami oziroma priključki za vozila tipa 2 in polnilna mesta visoke moči združljiva vsaj z 
vtičnicami oziroma priključki za vozila s kombiniranim sistemom polnjenja Combo 2. 
Komisija je začela z oceno Direktive 2014/94/EU, s katero bo analizirala, v kakšni meri 
trenutni regulativni okvir še ustreza dosedanjemu razvoju trga in tehnologij. 

V okviru evropskih pravil, ki urejajo energetski sektor, sveženj za čisto energijo2 pomembno 
prispeva k razvoju električne mobilnosti, in sicer na področju infrastrukture za polnjenje 
električnih vozil, olajšanja pametnega polnjenja ter sodelovanja električnih vozil kot 
dobaviteljev električne energije – neposredno ali prek agregatov – na trgih za električno 
energijo. 

Z vidika trga električne energije in infrastrukture nedavno sprejeta Direktiva o električni 
energiji 2019/944/EU3 že omogoča povezovanje med vozilom in električnim omrežjem ali 
gospodinjstvom, tako da se lahko vse baterije brez izjeme, tudi baterije električnih vozil, 
priključijo na trg z električno energijo. Poleg tega direktiva potrošnikom zagotavlja pravico 
do skladiščenja in uporabe shranjene energija za lastno končno porabo. 

Spremenjena direktiva o energetski učinkovitosti stavb4 omogoča, da se stavbe lahko 
izkoristijo za razvoj infrastrukture, potrebne za pametno polnjenje električnih vozil, hkrati pa 
zagotavlja podlago, da lahko države članice uporabljajo avtomobilske baterije kot vir energije, 
če se za to odločijo.

Prenovljena direktiva o energiji iz obnovljivih virov5 zagotavlja, da politične spodbude 
razvijajo električno mobilnost v sklopu zastavljenih ciljev Unije za energijo iz obnovljivih 
virov do leta 2030.

Poleg tega so prednosti dvosmernega polnjenja predmet raziskovanja številnih projektov v 
sklopu okvirnih programov EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, vključno z projektom 
WiseGRID, ki je prejel nagrado na evropskem tednu trajnostne energije.

V okviru širše podpore električnih vozil Komisija izvaja številne ukrepe, s katerimi spodbuja 
njihov razvoj in širšo uporabo. Taki ukrepi so tudi novi in strožji standardi za emisije 
ogljikovega dioksida (CO2) iz avtomobilov, kombiniranih in težkih vozil. Ti standardi bodo 
skupaj s specifičnim sistemom spodbud podprli vstop brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, 

1 Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za 
alternativna goriva, besedilo velja za EGP, UL L 307, 28.10.2014, str. 1–20.
2 COM(2016)0860.
3 Direktiva 2019/944/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU, UL L 158, 14.6.2019
4 Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb, 
UL L 153, 18.6.2010, str. 13–35.
5 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (besedilo velja za EGP)
PE/48/2018/REV/1, UL L 328, 21.12.2018, str. 82–2019.
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vključno z električnimi vozili, na trg. 

Strateški akcijski načrt za baterije6, ki ga je Komisija sprejela maja 2018, določa vrsto 
pravnih, političnih in finančnih ukrepov, ki podpirajo vzpostavitev množične proizvodnje in 
celotne vrednostne verige v Evropi.

Sklepna ugotovitev

Vlagatelj peticije izpostavlja zelo pomembno vprašanje. Medtem ko so bili nekateri potrebni 
pogoji za dvosmerno polnjenje že obravnavani v nedavno sprejeti evropski zakonodaji o 
električni energiji, pa bo za nekatere druge tehnične vidike dvosmernega polnjenja in 
morebitni učinek na trajnost baterije morda potrebno dodatno delo in ukrepanje na ravni EU. 

6 Priloga k sporočilu; Evropa v gibanju – COM(2018)0293.


