החזון האירופי של מכוניות ירוקות
מדיניות הדלק הנקי של נציבות האיחוד האירופי היא קרש הקפיצה של שוק המכוניות החשמליות ,שצפוי לזנק
עם קביעת תקן אחיד לתשתיות טעינה .בנוסף מתכננת בריסל להקים רשת תחנות תדלוק במימן ,בגז טבעי
נוזלי ובגז טבעי דחוס למכוניות ,משאיות וספינות .שוק הביו-דלק ניצב בפני חוסר ודאות בעקבות היוזמה
הירוקה.
הנתח של מקורות מתחדשים בדלק לתחבורה באיחוד האירופי נאמד עתה ב ,4.7% -פחות ממחצית השיעור הנדרש
בחוק האנרגיה המתחדשת מ ,2009 -הקובע יעד של  10%אנרגיה מתחדשת עד  .2020כמעט כל האנרגיה
המתחדשת הזו ) (4.4%מגיעה למעשה מביו-דלק .מקורות מתחדשים אחרים ,כגון מכוניות חשמליות ומכוניות מימן,
לא רשמו עד כה התקדמות.
מדינות האיחוד שעד לאחרונה תכננו להגיע ליעד של  10%בעזרת ביו-דלק ,מתמודדות עם סוגיית השינוי בשימושי
הקרקע ,כלומר העדפת גידולי דלק על חשבון טיפוח יערות ,שעשויה לדברי מומחים להפוך את השימוש בביו-דלק
למזיק לסביבה יותר מאשר דלק מאובנים.
באוקטובר אשתקד חשפה הנציבות האירופית הצעות לפתרון הבעיה ,בעיקר באמצעות קביעת מכסות בשיעור 5%
לביו-דלק המבוסס על גידולי מזון )למעשה כל סוגי הביו-דלק( .במכסה כזו תומכות גרמניה ,צרפת ,פינלנד ,שוודיה,
סלובניה וקפריסין .מדינות אחרות הרוצות להחמיר ולכלול גם את גורם השינוי בשימושי קרקע הן בלגיה ,דנמרק,
בריטניה והולנד.
דיון מקדים בנושא נערך ב 20 -בפברואר והסוגיה המרכזית בפגישת שרי האנרגיה בבריסל הייתה השינוי בשימושי
קרקע .בלי קשר לפתרון שיימצא לסוגיה ,נראה שהנתח של ביו-דלק מהדור הראשון בשוק התחבורה האירופי ב-
 2020יהיה קטן מהצפוי.
גישור על הפער
השאלה היא מה יגשר על הפער .הנציבות הבהירה שנפט אינו התשובה .באסטרטגיה החדשה לדלק חלופי הנקראת
'חבילת דלק נקי לתחבורה' ,שהוצגה ב 24 -בינואר ,מציינת הנציבות כי אירופה מייבאת  84%מהנפט לתחבורה
ושילמה על כך עד  1מיליארד אירו ביום ב .2011 -ההשלכות על אבטחת האספקה ועל הכלכלה ברורות.
הנציבות מצטטת מחקרים הקובעים כי כניסת מכוניות ירוקות לשוק תוביל ליצירת  700,000מקומות עבודה חדשים
ב .2025 -מרבית הטכנולוגיות שהופכות מכוניות לירוקות הן מתוצרת אירופה .וקיים גם היעד להפחית את פליטות גזי
החממה מתחבורה ב 60% -עד  ,2050שנקבע ב'נייר הלבן לתחבורה' מ ,2011 -וכן היעד להפחית את זיהום האוויר
ואת הרעש.
המרכיב המרכזי בחבילה החדשה הוא דירקטיבה המחייבת הקמת תחנות טעינה למכוניות חשמליות .ההיגיון פשוט:
תחנות טעינה אינן מוקמות כי אין מספיק מכוניות ,מכוניות אינן נמכרות במחיר תחרותי כי אין די ביקוש ,וצרכנים אינם
קונים מכוניות חשמליות כי הן יקרות וכי אין תחנות טעינה .עם מיקוד המדיניות בדלק ובכלי רכב ,החליטה הנציבות
שהגיעה העת לשבור את מעגל הקסמים וליזום הקמת תשתיות.
בדירקטיבה החדשה 'על פריסת תשתיות לדלק חלופי' מציעה הנציבות להקים מספר מסוים של תחנות טעינה
אחידות בכל אחת מ 27 -מדינות האיחוד ב .2020 -המספרים נעים בין  150,000בגרמניה ל 1,000 -במלטה.
החישוב מבוסס על החלק היחסי של המדינות בצי הרכב האירופי ,רמת העיור )כי מקובל לקשר מכוניות חשמליות
לשימוש עירוני( וכפליים מספר המכוניות החשמליות הצפוי באירופה ב ,2020 -מתוך הנחה שכל מכונית תזדקק
לשתי תחנות טעינה .הנציבות אינה מבחינה בין מדינות עם או בלי תכניות למכוניות חשמליות ,וכן אינה מביאה
בחשבון את רמת הפיתוח הנוכחית של התשתיות 10% .מתחנות הטעינה יצטרכו להיות נגישות לציבור.
בנוסף לחובה להקים תשתיות מציעה הנציבות לקבוע לתקעי הטעינה תקן אחיד ,בהתאם לתקע 'סוג  '2הנפוץ ברחבי
אירופה .צרפת היא המדינה היחידה שמשתמשת בתקע מסוג אחר.
ההשקעה הנדרשת נאמדת ב 8 -מיליארד אירו מתוך  10מיליארד אירו המיועדים לתשתיות דלק חלופי עד .2020
אבל ההצעה אינה מזניחה סוגי דלק אחרים .הנציבות מציעה תכנית פעולה ייעודית לפיתוח גז טבעי נוזלי )(LNG
להובלה ימית .היעד הוא הקמת תחנות לתדלוק בגז נוזלי בכל  139הנמלים הגדולים באיחוד האירופי עד .2025
תחנות לתדלוק משאיות ב LNG -יוקמו גם לאורך כבישי אירופה במרווחים של  400ק"מ.

את התחנות לתדלוק בגז טבעי דחוס ) (CNGשכבר מניע  1מיליון כלי רכב ,יצטרכו להקים במרחק שלא יעלה על
 150ק"מ בין התחנות .הנציבות מציעה לדרוש מ 14 -המדינות שיש בהן כבר תחנות תדלוק להקים תחנות נוספות,
במרווחים שלא יעלו על  300ק"מ כדי ליצור רשת תחנות תדלוק בתקן אחיד.
ביו-דלק ,גז פחמימני מעובה )גפ"מ( ודלק סינתטי אינם מושפעים מההצעה ,כי הם אינם מצריכים תשתיות חדשות.
הנציבות סבורה שמדינות האיחוד יכולות להשיג כל זאת בלי השקעה של כספי ציבור .במקום זאת עליהן לשלב את
התשתיות בתקני בנייה ,בתנאי הרישוי של מגרשי חניה ,בתנאי זיכיונות לתחנות תדלוק ,בתקנות רכש ובתנאי רישוי
עסקים ,בהתאם לביצועים סביבתיים ובאמצעות חקיקה מתאימה .מדינות האיחוד מתבקשות לפתח אסטרטגיה
לאומית לתיאור תכניותיהן לדלק חלופי.
קצב גובר
שוחרי המכוניות החשמליות ומכוניות המימן והגז קיבלו בברכה את הבשורה .פייר-אטין פרנק ,יו"ר מועצת המנהלים
של האיגוד התעשייתי  NEW-IGלקידום תאי דלק ומימן ,סבור שההצעה מתייחסת לחסם העיקרי בשוק והוא היעדר
תשתיות לרשת תדלוק כלל-אירופית .מתיאס מיאדג' ,מנהל ענייני האיחוד ומשרדי האיגוד לרכבי גז טבעי וביו-גז
בבריסל ,סבור שמדובר בפתיחת צוואר הבקבוק של התעשייה .יעדי ה LNG -וה CNG -יושגו לדבריו עוד לפני יישום
ההצעות במדינות השונות כי כעת נמצא הגיבוי הפוליטי הדרוש.
מהם ממדי האתגר? תשתיות הגז הטבעי הדחוס מפותחות למדי בחלקים מאירופה .צריך כנראה להוסיף תחנות
תדלוק באיטליה ,גרמניה ,אוסטריה ,שוויץ ,הולנד ושוודיה .במדינות אחרות כגון צרפת וספרד מוקמות תשתיות.
מיאדג' מסביר שמדובר בתוספות ,ולא בהכרח בהקמת כמה מאות תחנות תדלוק חדשות.
תשתיות ה LNG -לעומת זאת נמצאות בשלבי פיתוח מוקדמים ,עם  38תחנות תדלוק בלבד בכבישי אירופה .מיאדג'
סבור שגם כאן ניתן להשיג בקלות את היעדים בגלל היתרון העסקי מעצם ייעוד הגז הטבעי הנוזלי לתדלוק משאיות
החוצות את כבישי אירופה.
הצעת הנציבות בעניין המכוניות החשמליות היא המקיפה ביותר שהוצגה עד כה ,לדברי רון ואן ארק ,מנהל יחסי
הציבור של מומחית התשתיות' ,בטר פלייס' .ואן ארק מקדם בברכה את האחדת התקן לתקעי הטעינה ואת הרעיון
להפריד את חשבון החשמל לטעינת מכוניות מחשבון החשמל למשקי בית .כך יתאפשר לחברות כמו 'בטר פלייס'
לתת שירות חשמלי מלא ולהיכנס לזירת הנסיעות למרחקים ,שהיא הרווחית ביותר בשוק .לאור ההתמקדות בנסיעות
למרחקים מציעה 'בטר פלייס' להדגים כיצד שיטות טעינה שונות  -טעינה אטית ,מהירה או החלפת סוללות ,תורמות
להשגת היעדים בהתאם לכושר הטעינה שלהן.

לפחות שתי מחלוקות צפויות להתעורר .האחת בנושא האחדת התקן לתקעי טעינה והאחרת בנושא המימון
הציבורי .צרפת צפויה להתנגד ולטעון שחובה לכבד את הבחירה של כל מדינה ושיש בה כבר רשת טעינה.
מחלוקת נוספת צפויה בנושא המימון הציבורי ,למרות עמדת הנציבות שהוא אינו הכרחי .בתעשיית הרכב
החשמלי לא בטוחים בכך .מקור פוטנציאלי למימון הוא מיזם 'חיבורי תשתיות באירופה' שנפגע מקיצוצים
בתקציב האיחוד ל .2020 -2014 -נותר להמתין ולראות אילו משאבים יופנו לנושא.
לחץ על הנפט
גורם נוסף שמשפיע על תמהיל הדלק של האיחוד האירופי הוא הדירקטיבה לאיכות הדלק הדורשת להפחית
את פליטות גזי החממה מדלק ב 6% -עד  ,2020בהשוואה ל.2010 -
מחלוקת הביו-דלק הייתה אמורה להיטיב עם מגזר הנפט ,אך ההפך הוא הנכון ,והלחץ להפחית את
הפליטות מנפט התגבר .לדברי נואה אורבנסיק מהארגון הלא-ממשלתי 'תחבורה וסביבה' ,ביו-דלק לא
יעמוד במשימה ולכן יש לעשות יותר בגזרת דלק המאובנים.
ההשפעה העיקרית היא על נפט המופק מחולות נפט ,שצפוי להגיע מקנדה .נפט מסוג זה מעורר מחלוקת
נוספת בבריסל .עוד באוקטובר  2011הציעה הנציבות להגדיל את מכסת הפליטות מנפט מחולות זפת או
נפט לא-קונבנציונאלי אחר ,אבל הוויכוח בין המדינות הגיע כעבור שנה למבוי סתום .הנושא הוקפא
והנציבות הודיעה שתבחן מחדש את ההשלכות .המסקנות אמורות להתפרסם בקרוב ,אבל יש באוויר
שמועות על עיכובים חדשים.
מה חושבים על תכנית הדלק החלופי בתעשיית הנפט? נציגי חברות באירופה ,כולל 'יורופיאה' ,עדיין
מנסחים את התגובות .חברות שמפיקות נפט וגז יבחנו את פוטנציאל הערך המוסף הטמון בתשתיות גז

חדשות .חברות הנפט עורכות חישובי עלות למקרה שתישקל התקנת נקודות טעינה בתחנות תדלוק,
למשל.
כעת צריך האיחוד האירופי להתחיל לראות בחיוב דלק חלופי ,טוענים המצדדים .התפקיד של האיחוד
האירופי הוא לספר על היתרונות הנלווים :עצמאות אנרגטית ,חדשנות ,מקומות עבודה .המסר עדיין לא
הופץ ובלי הסברה הולמת יש סכנה שהציבור יירתע בגלל הפחד מפני הבלתי מוכר.
הנהגים בגרמניה דוחים את תערובת הבנזין והביו-דלק  E10מחשש לפגיעה במנועים .המניע העיקרי של
מדיניות צד הביקוש הוא הצעת הנציבות להגביל את פליטות הפחמן הדו-חמצני ממכוניות ומטנדרים ב-
 .2020גם אם הקיצוץ הגדול ביותר בפליטות יגיע בטווח הקרוב משיפור במנועי בעירה פנימית ומיותר
מכוניות היברידיות ,היעדים האלה מניחים בסופו של דבר את היסודות לתחבורה שתלויה פחות בנפט,
ולאירופה תחרותית ונקייה יותר.
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אוסטריה
בלגיה
גרמניה
איטליה
שוודיה
בריטניה

תחנות טעינה /מכוניות חשמליות
בכמה ממדינות האיחוד אירופי

תשתית קיימת
)תחנות טעינה (2011
489
188
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1,350
703

תשתיות נגישות
לציבור ב2020 -
12,000
21,000
150,000
125,000
14,000
122,000

צפי למספר המכוניות
החשמליות ב2020 -
250,000
1,000,000
) 130,000עד (2015
600,000
1,550,000

