אחריות לא מושלמת
בשל התחרות העזה בשוק הסולארי מעניקים היצרנים כתבי אחריות וערבויות ביצוע נדיבים יותר ויותר ,אך
המפעילים אינם מוגנים לחלוטין .האותיות הקטנות בכתב האחריות יוצרות לעתים קרובות פרצות המאפשרות
ליצרנים להשתחרר מאחריותם על פגמים.

יש משהו שאף משקיע אינו רוצה לחוות :הוא מוציא כסף רב על פאנלים סולאריים ומצפה לשנים של הספקת אנרגיה
יציבה ,ואז יורדת תפוקת המתקן לאחר זמן קצר בלבד .ומה כעת? במקרים כגון אלה ,תקופת אחריות בת שנתיים
המעוגנת בחוק בגרמניה )בתקופה זו יכולים הצרכנים לדרוש או את תיקון הבעיה ,או לתבוע הנחה במחיר או את
ביטול חוזה הרכישה( בדרך כלל כבר פוקעת .האם פירוש הדבר שעל המפעילים לשלם מכיסם עבור הבדיקות או
אפילו עבור התיקונים היקרים?
למרבה המזל מפעילי מתקנים פוטו-וולטאיים מוגנים טוב יותר מבעלים של מוצרים רבים אחרים .יצרני הפאנלים
הסולאריים מספקים מרצונם ערבויות )או תעודות אחריות( המכסות על פגמים במשך שנים רבות .הסיבה לכך היא
שהיצע הפאנלים בעולם גדל במהירות ,בעוד שמספר הלקוחות מוגבל .היצרנים מקווים שהערבויות הנדיבות ימצבו
אותם הרחק מהמתחרים ויגדילו את המכירות.
במסגרת חבילות הכול כלול שלהם ,מעניקות מרבית החברות בשנים האחרונות שתי ערבויות ואף מאריכות את
תוקפן .האחת היא אחריות על המוצר )הנקראת גם ערבות טיב( המכסה חומרים וייצור .כיום האחריות תקפה בדרך
כלל ל 10 -שנים ,וביסודו של דבר הינה גרסה מורחבת של תקופת האחריות בת השנתיים המעוגנת בחוק בגרמניה.
האחרת היא ערבות ביצוע לתקופה של עד  25שנים ,המבטיחה ללקוחות הספק גבוה ורצוף של  80%או 90%
מכושר הייצור הנומינאלי הרשום במפרט הטכני של המוצר.
אך החברות אינן עוצרות שם' .סאנגרין אנרג'י' משטוטגארט האריכה את תקופת האחריות על הפאנלים שלה ל15 -
שנה .אין חברה אחרת שערבה לעמידות של הפאנלים שלה לתקופה ארוכה כזו .החברה הבווארית 'אי.בי.סי .סולאר'
נתנה אחריות לכך שהפאנלים שלה יפעלו ב 100% -מכושר הייצור הנומינלי שלהם בשנה הראשונה של ההפעלה .זו
ערבות ייחודית .אפילו ספקים איכותיים כ'סולאר-וורלד' מעניקים אחריות רק על  97%מכושר הייצור הנומינאלי
בתקופה הראשונה של ההפעלה.
ביקורת על האותיות הקטנות
עם הגנה כל כך טובה ,נראה לכאורה שמפעילי המתקנים אינם צריכים לחשוש .על פניו נראית השקעה במתקני PV
כרעיון מצוין ,בשעה שהמתקנים זולים וניתן "לקצור" חשמל מהשמש ללא כל חשש .אולם הדברים אינם כה פשוטים
וברורים" .הערבויות מעניקות רק תחושה של ביטחון ,ושום דבר מעבר לכך" ,אומרת כריסטינה בונינג ,עו"ד מקרפן,
הסמוכה לקלן .הבעיה היא האותיות הקטנות שלעיתים קרובות יוצרות פרצה המאפשרת ליצרנים להשתחרר
מאחריותם על פגמים בפאנל.
לפי הניסיון של בונינג ,אחת הבעיות הגדולות ביותר היא ההרשאה שניתנת כמעט תמיד ליצרן להחליט כיצד לפצות
על הנזקים" .חברות מכסות בדרך כלל רק את הערך השיורי )ערכו של הנכס לאחר ניכוי פחת על חלק מעלותו( של
הפאנל השבור" ,אומרת בונינג .היא מסבירה שלא ניתן לעשות דבר עם ערבות הביצוע כשתפוקת המתקן נותרת
נמוכה יותר מהרגיל .משמעות הדבר היא שהמתקן יפיק פחות חשמל והכנסות המפעיל מתעריפי ההזנה יקטנו.
"הפסד זה יכול להיות גדול יותר מאשר הערך השיורי ",מזהירה בונינג .היא מאמינה שהאופציה הידידותית לצרכן
תוביל את שני הצדדים להסכמה הדדית על הפיצוי הראוי ,אך עד כה אופציה זו לא היתה כלולה בכתב האחריות.
כתוצאה מכך ,ארגוני ההגנה על הצרכן בוחנים בדקדקנות את היצרנים' .המרכז לצרכן בצפון הריין ווסטפליה' בודק
עתה את תנאי האחריות שמציעות החברות הפועלות בשוק הגרמני .הוא בחן עד עתה  30חוזים ותוצאות הבדיקה
אינן טובות .כל ההסכמים כוללים תנאים לא מקובלים ,אומר המומחה המשפטי של המרכז ,הולגר שנידווינדט,
המבהיר שהתגלו בהסכמים  17סעיפים הסותרים את חוקי הגנת הצרכן .הארגון קרא לשמונה יצרנים סולאריים
גדולים להסיר סעיפים אלה מכל החוזים החדשים ולהימנע משימוש בהם בחוזים הקיימים.
ארגוני הגנת הצרכן מצאו שהעברת העלויות לצרכן מרגיזה במיוחד כאשר אירוע הנזק מאושר .לפי מרבית כתבי
האחריות על המפעילים לשלם עבור פירוק ,הובלה ,בדיקת מעבדה והתקנה חוזרת של הפאנלים ,למרות שהיצרנים
אחראים למעשה על הוצאות אלו.
תקנות הערבות מספקות גם הן סיבות לביקורת .בנוסף לקביעה המפורשת של כמה מהנזק יפוצה ,היצרנים גם
שומרים לעצמם לעיתים קרובות את הזכות להחליט אם הנזק נגרם באחריותם" .זה נותן להם יד חופשית ",אומר

שנידווינדט ,ומסביר שהמפעילים מוכרחים להוכיח את תביעתם לפיצוי במקום שיש ספק ,ואם הוכח נזק על היצרנים
להכיר בתביעה כחוקית ואין להם זכות וטו.
בהתחשב במצב הנוכחי בשוק ,החברות מאוד להוטות להימנע מלהרגיז את הלקוחות ולקבל עיתונות רעה .ארבע
משמונה החברות שננזפו על ידי 'המרכז לצרכן בצפון הריין ווסטפליה'' :בוש סולאר'' ,סולארוורלד'' ,טרינה' ו'אינגלי',
הצהירו שהן לא יעשו יותר שימוש בסעיפים הנידונים ושהם ימנעו משימוש בהם בערבויות הקיימות.
המרכז לצרכן השיג גם ניצחון חלקי חשוב :ארבע החברות התחייבו לכסות את הוצאות ההובלה של הפאנלים.
"הפסקה על אי הכללת ההוצאות נמחקה ולא הוחלפה בפסקה אחרת" ,הצהיר דובר 'בוש סולאר' .החברה גם הציעה
למפעילים פיצוי עבור אובדן הכנסות כתחליף להחלפה או לתיקון הפאנלים הפגומים.
למרות זאת ,הארגונים להגנת הצרכן עדיין מאמינים שבעלי הפאנלים נמצאים בסיכון" .השאלה בדבר זהות המשלם
עבור בדיקת הפאנל לא נפתרה" ,אומר שנידווינדט .להבהרת העניין ,הגישה האגודה שלו תביעה משפטית נגד תנאי
האחריות של אחד הספקים הסולאריים הגדולים" .אנו רוצים לדעת איזה הוצאות היצרנים חייבים לכסות ואיזה לא".
המרכז לצרכן גם אינו מרוצה מכך ש 25 -יצרנים אחרים שנבדקו אינם מוכנים לתקן את תנאי האחריות שלהם.
חשיבות נושא הביטחון גדלה יותר ויותר אצל הלקוחות .יש סימנים רבים לכך שמספר התביעות למימוש האחריות של
היצרן יעלה בעתיד הקרוב בצורה חדה .הגידול במספר ההתקנות מגדיל את הסבירות לתביעות על נזקים לפאנלים,
אך הלחץ החזק על המחיר מאלץ את היצרנים לייצר פאנלים בצורה הרבה יותר חסכונית .כמה מהארגונים להגנת
הצרכן חוששים שהיצרנים ישתמשו בחומרים זולים יותר ובעלי איכות נמוכה יותר ,או יפחיתו את ההוצאה על נושא
ניהול איכות.
האם ביטוח נגד פשיטת רגל הוא הדבר הבא?
חברות צריכות לחשוב גם על מסר אחר ללקוחותיהן .בתקופות של תחרות קשה פשיטת רגל הינה איום מאוד ממשי.
היצרנים הגרמניים נמצאים במיוחד בסיכון ,כאשר הם מאבדים לקוחות רבים לטובת היצרנים הסיניים ,המייצרים
פאנלים בעלות נמוכה יותר ולכן יכולים למכור אותם במחיר זול יותר .נשאלת השאלה מי אחראי על מימוש האחריות
אם החברה כבר לא קיימת?
כדי להרגיע את המשקיעים ,היצרנים הגרמניים חושבים כעת על פוליסות ביטוח שיענו על תביעות נגד החברה
במסגרת אחריותה למוצר גם אם החברה הינה פושטת רגל.
'קונרגי' מהמבורג כבר משווקת פוליסות מסוג זה ,המגנות על  90%מההכנסות .אם המתקן מייצר מעט מדי חשמל
ונגרמים ללקוח הפסדים ,הביטוח יכסה את ההפרש .הפוליסה מגנה על המפעילים מפני הפסדים במשך חמש שנים,
עבור מתקנים בהיקפים גדולים התקופה גדלה לעשר שנים .אולם ההשלכות השליליות של פתרונות אלו הן עלייה
במחירי הפאנלים .השאלה היא האם הלקוחות מוכנים לספוג את ההוצאות הנוספות .תיאורטית ,הם יוכלו לבחור
לקנות פאנלים מיצרן חזק ויציב מבחינה פיננסית שאינו צריך להציע ביטוח יקר.
הפתרון ההוגן והטוב ביותר ,לפי שנידווינדט ,הוא קיצור תקופת הערבות  .לדעתו ,איש אינו יודע מה יקרה במשך 25
שנה ,וערבות ביצוע לתקופה של עשר שנים הכוללת תנאים ידידותיים לצרכן תהיה הכי הגיונית.
עליך לבדוק את הפאנלים שלך על ידי מומחה זמן קצר לפני שהאחריות פוקעת ,מציע כריסטיאן שטיינברג
מ'סולארפריקס' ,ספק שירות בינלאומי מברלין .אם המומחה יגלה ליקויים ,המפעילים יכולים להיות בטוחים
שהפאנלים יתוקנו ללא קשיים .בתום תקופת האחריות הדבר יהיה הרבה יותר מסובך.
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