ביו -דלק ירוק עוד יותר
אירופה שואפת לדלק ירוק עוד יותר ובוחנת מחדש את השלכות השימוש בביו -דלק על הפחתת פליטות גזי
החממה ושימושי הקרקע .המדיניות לקידום ביו דלק נועדה גם להבטיח את האספקה .תקנים חדשים יגדירו
מחדש את סוגי הביו -דלק שייחשבו כמקור אנרגיה מתחדשת התורם להשגת היעדים
המדיניות לקידום ביו-דלק בשוק התחבורה שאימץ האיחוד האירופי ב 2003 -נועדה לקדם את השימוש בביו דלק
ובאנרגיות מתחדשות אחרות ,במטרה להחליף את הסולר והבנזין בכל מדינות האיחוד כדי לתרום להשגת יעדי
האקלים ,איכות הסביבה ,אבטחת האספקה וקידום מקורות אנרגיה מתחדשת.
היעד שקבע האיחוד האירופי היה להחליף  2%מהצריכה בביו דלק עד  ,2005ו 5.7% -עד  .2010עד כה הושגה
מעט התקדמות .היעד של  2005לא הושג ,ומנתוני  2009עולה שגם היעד של  2010לא יושג ,אם כי יש כמה מדינות
שהשיגו את יעדי .2010
סך הפליטות ב 27 -מדינות האיחוד ירד ב 7.9% -בשנים  ,2005 -1990אך באותה התקופה עלו הפליטות מתחבורה
ב ,27% -בעיקר בגלל הזינוק בכמות כלי רכב בכבישים ,האחראיים על יותר מ 20% -מפליטות גזי החממה באיחוד.
מלבד השאיפה להפחתת הפליטות ,המדיניות לקידום ביו דלק נועדה גם להבטיח את האספקה .האיחוד האירופי
נשען על יבוא לאספקת הדלק לתחבורה ולכן חשוף מאוד לתנודות בשוקי הנפט .ביו דלק מתוצרת מקומית יעניק רמה
מסוימת של עצמאות.
הפחתת הפליטות ,צמצום התלות בייבוא נפט והחטאת יעדי הביו דלק הם המניעים להצעת החוק החדשה והמקיפה
לשימוש באנרגיה מתחדשת בכל המגזרים ,כולל תחבורה.
חוק האנרגיה המתחדשת מ(The 2009 Renewable Energy Directive – RED) 2009 -קבע יעד כולל של 20%
אנרגיה מתחדשת עד  ,2020מביומסה ,רוח ,שמש ,אנרגיה הידרואלקטרית וביו דלק ,ויעד של  10%אנרגיה
מתחדשת בתחבורה עד  ,2020כולל מכוניות חשמליות ,טכנולוגיות מימן וביו דלק.
 27המדינות החברות באיחוד נדרשו להגדיל את נתח האנרגיה המתחדשת ב 5.5% -לעומת רמתן ב,2005 -
ולהגיש תכניות חקיקה להשגת היעדים .יעדי הפחתת הפחמן הדו-חמצני נעים מ 35% -עד דצמבר  2010ועד ל-
 50%לכל הפחות ב ,2017 -ו 60% -לביו-דלק ממטעים חדשים ב.2018 -
להשגת היעד של  10%מקורות מתחדשים בתחבורה באמצעות ביו דלק בלבד נדרשים כ 50-מיליון דונם קרקע.
מועצת האיחוד סבורה שניתן לנצל למטרה זו אדמות חקלאיות שאינן ראויות עוד לעיבוד ברחבי אירופה ,ושבמקומות
אחרים בעולם ניתן לנצל שטחי יערות שנכרתו .באינדונזיה ,לדוגמה ,ניתן להשתמש ב 120 - 30 -מיליוני דונם שכבר
בוראו מיערות ונהפכו לשממה.
למרות הזמינות הגבוהה לכאורה של שטחי גידול ,חוששת הנציבות לנוכח האזהרה מפני הרחבת "חקלאות הדלק"
לשם השגת היעד .ההרחבה עלולה להאיץ את כריתת היערות ולהחריף את הקונפליקט בין גידולי מזון לגידולי דלק.
במענה לכך מציעה הנציבות האירופית לאסור על השימוש בביו דלק שהפקתו פוגעת בבתי גידול למגוון בעלי חיים או
בשטחים הירוקים או באדמות הכבול ,וקובעת יעד פליטות גזי חממה לביו דלק של  35%ב ,2010 -בהשוואה לדלק
מאובנים.
על מנת ליישם את הדרישות ולהשיג את היעדים מעודדת הנציבות את התעשייה ,הממשלות והארגונים הלא
ממשלתיים ,לנסח תקנים לכל סוגי הביו דלק ,כולל אלו המיובאים .התקנים הם חלק מחבילת ההנחיות ליישום חוק
האנרגיה המתחדשת ) (REDבמדינות השונות .הקווים המנחים אומצו ביוני  2010וכוללים:
תקנים לביו דלק יעיל
הנציבות קוראת לתעשייה ,לממשלות ולארגונים לא-ממשלתיים ליזום תקנים לביו דלק יעיל בהתאם לדרישות התקן
המחייב באיחוד .הדרישה העיקרית היא לפיקוח ובקרה אמינים על כל שרשרת הייצור ,החל במגדלים ,דרך המפיקים
והסוחרים ועד להפצה ולתחנות התדלוק.

הגנה על הטבע
אין לייצר ביו-דלק מגידולים בשטחי יערות גשם ,או בשטחי יערות שנכרתו לאחרונה ,בבתי גידול למגוון בעלי חיים או
באדמות כבול או ביצות .ברור בעליל שנטיעת דקלי שמן במקום יער מזיקה לסביבה יותר מאשר מועילה.
קידום ביו דלק דל פליטות
השגת יעדי הפליטות במדינות השונות תוכר רק בשימוש בביו דלק דל פליטות גזי חממה.
שימושי קרקע עקיפים
מועצת האיחוד פרסמה בדצמבר  2010דוח על שינוי בשימושי קרקע עקיפים המיוחסים לביו -דלק .הכוונה היא
לאפשרות להסב כל קרקע ישירות לגידולי דלק .על פליטת פחמן כתוצאה משינוי השימוש בקרקע להיכלל בחישוב
הפליטות מביו-דלק מסוים ,על מנת לקבוע אם הוא עומד בתקן .עם זאת ,אפשר להסב גם קרקע חקלאית קיימת
לגידולי דלק ולדחוק גידולי מזון ,מה שעשוי להוביל להסבת שטחים נוספים לשימושים חקלאיים.
מחברי הדוח מכירים בפגיעה של ביו דלק בהפחתת פליטות גזי החממה ,ומזהים אי ודאויות במודלים הקיימים.
הנציבות האירופית תעריך מחדש את ההשלכות ותשקול שינויים בחקיקה .במקביל תמשיך הנציבות לדאוג שהחלטות
מדיניות מתבססות על מיטב הנתונים המדעיים הקיימים.
הדור השני של ביו-דלק
כיצד ישפיעו השינויים בשימושי הקרקע ואומדני הפליטות על בחירת הגידולים בעתיד? האם הם יאיצו סוף כל סוף את
פיתוח הדור השני של ביו-דלק ,במיוחד לאור יעדי השימוש בביו-דלק בתחבורה?
אחת הדרכים לענות על הצורך האירופי באבטחת האספקה ,ביצירת מקומות עבודה ובהפחתת פליטות גזי החממה
עשויה להיות הפקת דלק באמצעות הפיכת ביומאסה לנוזל )" .(BTLנסטה אויל" היא החברה היחידה שפרצה לשוק
ה BTL -עם טכנולוגיה להוספת מימן )הידרוגנציה( לשומן צמחי עם מפעלים בפינלנד וברוטרדם .חברות אחרות
לייצור  BTLמשתמשות בגזיפיקציה של הביומסה.
כדי להשיג את יעדי  2020של האיחוד האירופי דרושים בין  10ל 50 -מפעלי  BTLבאיחוד האירופי ,בנוסף למפעלי
הביו-דיזל הקיימים .נראה שבשוק ה BTL -חסרות השקעות גדולות פי  40מההשקעות הנוכחיות.
חברת "אינפיניום" מקדמת את הדור השני של הביו-דלק כדי לסייע בהשגת יעדי הביו-דלק וכדי לבדל בין סוגי הדלק.
עוד נותר לראות אם אפשר יהיה להתגבר על המכשולים הטכניים והכלכליים בדרך למסחור הדור השני לפני .2020

המדינה
אוסטריה
בולגריה
צ'כוסלובקיה
צרפת
גרמניה
הונגריה
אירלנד
איטליה
לטביה )מ"ק(
ליטא

ביודיזל 2009
מכירות דיזל )בטונות
אלא אם צוין אחרת(
5,952,125
211,800
4,098,000
לא דווח
28,660,000
291,900
2,493,000
25,418,000
737,653
786,700

 %ביו דלק בסולר
6.52
לא דווח
לא דווח
6.27
4.20
4.11
לא דווח
לא דווח
לא דווח
לא דווח

 %ביו דלק בדלק
לתחבורה
7.00
0.18
2.70
6.04
5.50
3.75
1.70
3.47
0.48
5.60

מלטה )ליטר(
הולנד
פולין
פורטוגל
רומניה
סלובקיה
ספרד
בריטניה )ליטר(

99,667,528
6,599,640
10,387,000
5,170,886
4,060,697
1,248,690
23,785,000
25,084,000,000

לא דווח
4.22
לא דווח
4.28
לא דווח
3.80
3.82
לא דווח

0.37
3.75
4.63
3.32
4.10
3.40
3.55
2.48
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