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Briefing: Strategia elektryfikacji – w stronę zrównoważonej e-
mobilności

Wstęp
W niniejszym dokumencie opisano, dlaczego strategia przyspieszenia elektryfkacji transportu w oparciu o
różne pojazdy i środki transportu  – czyli  osiągnięcie zrównoważonej e-mobilności  – powinna stać się
nieodłączną częścią europejskich planów dotyczących unii energetycznej, jak również czerpania korzyści
płynących z ograniczenia importu ropy naftowej i emisji CO2 z transportu, stymulowania innowacyjności i
tworzenia nowych miejsc pracy.

Europa wydaje około 300 mld € rocznie na import ropy naftowej, z której większość zużywana
jest przez transport. 1/3 importowanego surowca pochodzi z Rosji, a 1/3 z Bliskiego Wschodu. Spalanie
ropy dla celów transportu doprowadziło do sytuacji, w której to on jest największym emitentem CO 2 w
Europie – w 2012 roku udział  transportu,  włączając  transport  lotniczy i  morski,  wynosił  31%. Jednak
strategie  ograniczania  emisji  z  samochodów zaczynają  działać. Stały  wzrost  emisji  CO2 z  transportu
zakończył się w 2007 roku, a od tamtej pory emisje CO2 i zużycie ropy spadły o blisko 10%. Z analiz
wynika, że nie jest to jedynie skutkiem kryzysu.

Skierowanie Europy na tory wskazane w białej księdze transportu wymaga ograniczenia emisji CO 2 o 60%
do  2050  roku,  a  prawie  o  70%  licząc  od  dzisiejszego  poziomu  – czyli  redukcji  rzędu  3%  rocznie.
Zwiększenie efektywności pojazdów to jeden z kluczowych mechanizmów umożliwiających osiągnięcie
tego  celu,  pod  warunkiem,  że  towarzyszyć  mu  będzie  wszechstronna  strategia  zrównoważonej  e-
mobilności.

Dlaczego elektryczność, a nie neutralność technologiczna?
Unia  Europejska  od  dłuższego  czasu  popiera  neutralność  technologiczną  w dążeniu  do  zmniejszenia
zużycia energii i emisji CO2 z transportu. Koncepcja ta nie zdała jednak egzaminu – co opisuje niniejszy
dokument – i powinna zostać zastąpiona wspólnymi wysiłkami na rzecz rozwoju e-mobilności.

Po  pierwsze,  neutralna  technologicznie  polityka  paliwowa  nie  przyniosła  spodziewanych  rezultatów.
Dyrektywy ws. energii odnawialnej i jakości paliw nie zachęcają do stosowania paliw niskoemisyjnych.
Przemysłowe lobby poddało w wątpliwość niezaprzeczalną z naukowego punktu widzenia klasyfkację
śladu  węglowego  paliw,  w  szczególności  wyższe  wartości  gazów  cieplarnianych  dla  benzyny  i  oleju
napędowego wytworzonych z ropy z niekonwencjonalnych źródeł oraz emisje spowodowane pośrednią
zmianą użytkowania gruntów (ILUC) w przypadku biopaliw.

Po drugie, strategie neutralności technologicznej nie staną się motorem transformacji całego systemu –
mogą jedynie doprowadzić do stopniowych zmian. Nie są one w stanie przełamać obecnego monopolu na
stosowanie  w  transporcie  płynnych  paliw  zawierających  węgiel. Bariery  dla  wejścia  na  rynek
alternatywnych  rozwiązań,  negatywny  efekt  skali  i  dylemat,  czy  pierwsze  powinny  być  pojazdy  czy
infrastruktura  do  uzupełniania  paliw/ładowania  uniemożliwiają  konkurencję  i  stworzenie  możliwości
wyboru. Niezbędne są proaktywne strategie, przełamujące monopol na rzecz czystszych alternatyw.



Jest pięć powodów, dla których Europa powinna postawić na przyspieszenie przejścia na zrównoważony
transport elektryczny (e-mobilność):

1. Środowisko: Elektryfkacja  to  jedyna  wiarygodna  możliwość  zdecydowanego  obniżenia
emisyjności transportu lądowego. Elektryczność już jest znacznie czystszym źródłem energii niż
ropa, a w nadchodzących dziesięcioleciach ta tendencja tylko się pogłębi. W ostatnich latach
około 70% dodatkowych mocy wytwórczych energii  elektrycznej stanowiły energia słoneczna i
wiatrowa. Dzięki zrównoważonej e-mobilności, która zapewni możliwości magazynowania energii i
stabilizacji  sieci,  możemy sprawić, że energia elektryczna będzie bardziej  ekologiczna. Z kolei
duża część inwestycji  przemysłu naftowego dotyczy coraz  bardziej  ryzykownych i  emisyjnych
projektów, takich jak odwierty głębinowe, eksploatacja arktycznych rezerw ropy czy pozyskiwanie
ropy z niekonwencjonalnych źródeł, np. piasków bitumicznych;

2. Kwestie energetyczne: Trakcja elektryczna jest z założenia bardziej energooszczędna niż
pozostałe  rozwiązania. Z  perspektywy dywersyfkacji  źródeł  energii  i  likwidowania  zależności,
elektryczność jest lepsza od ropy, gazu czy biopaliw, które w dużym stopniu pochodzą z importu.
Elektryczność  można  wytwarzać  w różny  sposób,  wykorzystując  potencjał  produkcji  krajowej,
zwłaszcza w przypadku energii słonecznej i wiatrowej;1

3. Alternatywne  rozwiązania  straciły  wiarygodność: Gaz  ziemny  nie  jest
rozwiązaniem niskoemisyjnym i wydaje się mało trafnym wyborem z perspektywy bezpieczeństwa
energetycznego.  Z  biopaliwami  wiążą  się  poważne  i  wciąż  nierozwiązane  problemy
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza jeśli do ich produkcji trzeba wykorzystywać tereny rolnicze,
stanowiące coraz rzadsze zasoby. Rola biopaliw najprawdopodobniej ograniczy się do niszowego
zastosowania w sektorach, w których najtrudniej będzie doprowadzić do obniżenia emisji. Wodór
może być w przyszłości stanowić istotny element e-mobilności, ale przedtem należy rozwiązać
problemy związane z efektywnością tego rozwiązania.

4. Trendy: E-mobilność  może  doprowadzić  do  wzmocnienia  trendu  na  rzecz  zrównoważonego
transportu. Ekonomia pojazdów elektrycznych  – wysokie koszty stałe, niskie koszty zmienne  –
sprzyja wspólnemu użytkowaniu pojazdów (vehicle sharing). Elektryfkacja zawiera w sobie także
działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności  kolei. Po trzecie, trakcja elektryczna jest  dobrym
rozwiązaniem dla małych i lekkich pojazdów, takich jak rowery i skutery elektryczne oraz małe
kwadrycykle, które szybko zyskują na popularności;

5. Innowacyjność  i  konkurencyjność: W  globalnym  wyścigu  elektryfkacji  transportu
Europa pozostaje daleko w tyle za Japonią i  Koreą,  którym po piętach depczą Chiny.  Również
Stany Zjednoczone poczyniły poważne inwestycje w tym kierunku. Te kraje stawiają na pojazdy
hybrydowe,  pojazdy  z  napędem  elektrycznym,  a  wreszcie  pojazdy  w  pełni  elektryczne. Jeśli
Europa ograniczy się głównie do oleju napędowego, europejski przemysł motoryzacyjny stanie
przed realnym ryzykiem spadku swojej globalnej konkurencyjności.

Elektryfkacja transportu to odważna i atrakcyjna  wizja transportu w unii energetycznej.  Z jednej
strony  odchodzi  on  od  wysokoemisyjnej  ropy  z  importu  na  rzecz  czystej,  generowanej  krajowo
elektryczności,  a z  drugiej  stymuluje tworzenie  nowych miejsc pracy, rozwój i  zrównoważone decyzje
transportowe. Podczas gdy unia energetyczna nabiera kształtu, Komisja ma szansę wzmocnić swoją rolę
w realizacji  tych celów. Mobilność elektryczna została  określona jako priorytetowe obszar  przez Radę
Europejską w październiku 2014 r., jest też kluczowa dla postulowanej „odnowy przemysłu w Europie”, a
problematykę tę podjęły różne Dyrekcje Generalne i inne organy UE.2 Ich działania jednak były jak dotąd
fragmentaryczne, często źle skoordynowane i brakowało im transparentności. Skoordynowane działania
wielu Dyrekcji Generalnych (z których większość podpada pod postulowanego wiceprzewodniczącego unii
energetycznej) wymaga strategii, która powinna obejmować poniższe składniki:



Składniki strategii elektryfikacji transportu

1. Wyjście  poza  transport w  celu  integracji  unijnego  zapotrzebowania  na  energię  w
transporcie  z  zapotrzebowaniem  w  przemyśle.  Konkretnie  do  zapewnienia,  by  e-mobilność
stanowiła  uzupełnienie  zrównoważonego  wytwarzania  energii  i  inteligentnych  sieci
energetycznych poprzez zachęcanie m.in. do ładowania akumulatorów poza godzinami szczytu,
stosowania  inteligentnych  czujników  energii  na  pokładzie  i  powtórnego  wykorzystania
akumulatorów.

2. Wyjście poza samochody  i stymulacja rynku dla mniejszych i lżejszych elektropojazdów:
od rowerów elektrycznych po kwadrycykle takie jak Twizy. Rynek rowerów elektrycznych przeżywa
intensywny wzrost, a poziom sprzedaży w UE sięga około 1,5 mln – czyli około 30 razy więcej niż
sprzedaż samochodów elektrycznych. Można by osiągnąć więcej poprzez utworzenie jednolitego
rynku i usprawnienie ram przyznawania świadectw homologacji.

3. Wyjście poza spalanie  przez  ustanowienie  na  2025  rok  norm  CO2  dla  samochodów,
furgonetek i  ciężarówek,  które  stymulowałyby e-mobilność,  przy  założeniu rocznych celów od
2025 roku naprzód. Dla samochodów wymagałoby to ustanowienia na 2025 rok celu wynoszącego
ok. 70g/km w oparciu o aktualny test. Regulacje powinny zawierać również elastyczne wymogi,
które powinny zostać spełnione przez wszystkich producentów w zakresie sprzedaży pojazdów z
napędem elektrycznym. Uprawnienia takie mogłyby być przedmiotem obrotu, co zachęcałoby do
przekraczania celów minimalnych narzuconych przez ustawodawcę. Z kolei frmy, które ich nie
spełniają, musiałyby wykazać większe udoskonalenia pojazdów konwencjonalnych. Przypomina to
system kalifornijski (Zero Emission Vehicle – ZEV), która łączy elastyczność i skuteczność.3

4. Zelektryfkowany transport nie może być ograniczony do miast, musi wychodzić  poza obszary
miejskie, aby zmniejszyć emisyjność transportu. Istotną szansę stanowi tu elektryfkacja kolei
podmiejskich, czemu przypisano także kluczową rolę w osiągnięciu celów zmiany modalności i
obniżenia  emisyjności,  zapisanych  w  białej  księdze  z  2011  roku. Międzynarodowy  transport
kolejowy poza systemem KDP jest obecnie „ubogą krewną” Kolei Dużych Prędkości i przewozu
towarów  transportem  kolejowym  – wymaga  wzmocnienia. Kluczowe  inicjatywy  powinny
obejmować  nową  dyrektywę  Eurotoll,  która  ułatwiłaby  pobieranie  opłat  drogowych,  dalszą
harmonizację techniczną kolei, wzmocnienie niezależnych administratorów infrastruktury w celu
uniknięcia  ukrytej  dyskryminacji  oraz  zachęty  do  wdrażania  coraz  bardziej  zaawansowanych
systemów planowania, rezerwacji i biletowania w różnych krajach i spółkach.

5. Kluczowym  składnikiem  strategii  elektryfkacji  musi  być  wyjście  poza  własność. W  ciągu
ostatniej  dekady  współużytkowanie  samochodów  (car-sharing)  wzrosło  ponad  20-krotnie;
aktualnie w różnych programach uczestniczy ponad 2 mln Europejczyków. Ekonomia pojazdów
elektrycznych  (przewaga  kosztów  stałych  nad  zmiennymi)  sprzyja  wspólnemu  użytkowaniu.
Odpowiada także na wyzwanie,  jakim jest  zakup przez  konsumentów aut,  które  spełniają  ich
najbardziej  wygórowane  wymagania. Komisja  Europejska  powinna  konkretnie  starać  się
promować zarówno elektryfkację w ramach 50% nowych samochodów kupowanych przez foty,
jak  i  wśród  prywatnych  konsumentów, pozwalając  użytkownikom  istniejących  programów
carsharingowych  na  płynne  przesiadanie  się  do  innych  usługodawców  podczas  podróży
(„roaming”  samochodowy). Powinno  to  być  aktywnie  promowane  przez  KE  i  rozwijane  przez
branżę. Projekty demonstracyjne byłyby szczególnie korzystne w tym obszarze.4

6. Komisja  Europejska  skupiała  się  na  wyzwaniu,  jakie  stanowi  infrastruktura  do  uzupełniania
paliwa/doładowania,  jednak  nie  udało  jej  się  przekonać  państw  członkowskich  do  swojego
rozwiązania. Musi  wyjść  poza  koncepcję  uniwersalnej  wtyczki,  ustanawiając  standardy
europejskie,  która  ułatwią  dostęp  do  stacji  ładowania  w  całej  UE,  wspierając  infrastrukturę
„roamingową” oraz inteligentne systemy pobierania opłat i rozliczania. KE powinna też wspierać
sieć stacji ładowania wzdłuż całej sieci TEN-T. Kluczową zaletą paliw płynnych jest to, że można je
zatankować w dowolnym miejscu w Europie. Inaczej prezentuje się sytuacja elektrycznych stacji
ładowania, gdzie wytworzyła się cała siatka różnych opatentowanych systemów. Działania UE w



tych  obszarach  pozwoliłyby  zlikwidować  obawy  związane  z  niekompatybilnością  systemów  w
różnych krajach i zapewnić intensywniejsze wykorzystanie dostępnych stacji ładowania.

7. Obecna  strategia  musi  wreszcie  umożliwić  czerpanie  większej  wartości  z  programu Horyzont
2020, poprzez wyjście poza projekty demonstracyjne. Wydatki na badania i rozwój muszą być
zintensyfkowane, a ich optyka  – zmieniona. Zbyt wiele dotychczasowych działań badawczych
Komisji  było  źle  skoordynowanych  i  mało  wartościowych. Projekty  demonstracyjne  były  mało
ambitne i w większości przypadków nie udało im się zintegrować e-mobilności z multimodalnymi
rozwiązaniami transportowymi. Działania R&D muszą skupiać się na kluczowych wyzwaniach, w
szczególności  doprowadzić  do  wynalezienia  w  UE  nowoczesnej,  energooszczędnej  technologii
akumulatorowej oraz innych sposobów zaopatrywania pojazdu w elektryczność.

Podsumowanie

Elektryfkacja  transportu  daje Unii  Europejskiej  niepowtarzalną okazję do jednoczesnego zmniejszenia
emisyjności transportu, zakończenia uzależnienia od importowanej ropy, tworzenia nowych miejsc pracy i
rozwoju,  jak tez wspierania innowacyjności  przemysłu. W tym celu Europa powinna za podstawę unii
energetycznej przyjąć strategię elektryfkacji transportu w oparciu o różne pojazdy i środki transportu.
Jeśli  zostanie ona przeprowadzona w poprawny sposób, ułatwi też osiągnięcie celów dot.  zwiększenia
multimodalności,  bardziej  zrównoważonych systemów współużytkowania samochodów oraz lżejszych i
mniejszych pojazdów, zapisanych w białej księdze transportu. Europa musi przestać promować stopniowe
zmiany,  stając  się  motorem  transformacji  foty  pojazdów. Na  początku  nowego,  pięcioletniego  cyklu
politycznego UE ma niesamowitą okazję, której nie powinna zmarnować.
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1 http://www.eutransportghg2050.eu/cms/assets/Uploads/Reports/EU-Transport-GHG-2050-II-Task-l-FINAL-12Jul12.pdf
2 MOVE, ENER, CLIMA, ENTR, REGIO, ENV, RTD, JRC, TAXUD, EIB
3 Najnowsza  poprawka  do  programu  ZEV kalifornijskiej  Rady  ds.  Zasobów Powietrza  (CARB)  daje  dodatkowe
uprawnienia  za  pojazdy  ZEV  wprowadzone  do  systemów  transportowych,  w  zależności  od  liczby
współużytkowanych samochodów w użytku i związków z transportem publicznym.
4 Minister Transportu RFN, Alexander Dobrindt, ostatnio usunął tę przeszkodę legislacyjną, pozwalając miastom
udostępniać miejsca parkingowe dostawcom usług car-sharing.
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