במבוך הגרוטאות
ליצרניות הלוחות הסולאריים היה שפע של זמן לגבש תכנית למחזור מרצון של לוחות סולאריים שיצאו
מכלל שימוש ,אך לאחר שסוף כל סוף סוכם על תכנית למחזור מרצון ,הן גילו שהאיחוד האירופי נואש
מהן והוא נחוש להחיל עליהן את החוק למחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית ) .(WEEEהיצרניות
יצטרכו לממן את המחזור ולדווח על כל לוח שנמכר.

 2007הייתה שנת פריחה בתעשייה הסולארית .כשאנטון מילנר ,שהיה בזמנו מנכ"ל חברת 'קיו-סל' ,דיבר
בכנס מנהלי התעשייה בלייפציג על ייצור בר קיימא הייתה לדבריו השפעה מידית והיצרניות החלו לפזר
הבטחות על סטנדרטים ירוקים וייצור דל פליטות .מעל מאה חברות הצטרפו לאיגוד 'פי-וי סייקל' למחזור
לוחות סולאריים ,שהוקם כעבור חודשים ספורים במטרה לקבל אחריות על המוצרים שלהן שיהפכו
לגרוטאות בעוד  30 – 25שנה .התוכנית הייתה להתנדב לאסוף ולמחזר לוחות סולאריים שיצאו מכלל
שימוש.
למרבה הצער ,החזון הירוק דהה במהירות .במקום צמיחה בשוק הסולארי נרשמה ירידה בביקוש ,ובמקום
להשקיע במתקנים סולאריים ירוקים ,היצרנים חוסכים כסף היכן שהם יכולים ,אפילו בבטיחות.
היצרנית הסינית' ,ג'ינקו סולאר' ,נאלצה בספטמבר להשבית זמנית את המפעל שלה בעיר האייננג ,לאחר
שפלואור רעיל דלף ממתקניה לנהר סמוך .כעת מתכנן האיחוד האירופי להחיל את החוק למחזור פסולת
חשמלית ואלקטרונית ) (WEEEעל התעשייה הסולארית ,במקום להניח תת ליצרניות לגבש בעצמן את
מדיניות המחזור.
התעשייה הסולארית ניסתה להימנע בדיוק מהביורוקרטיה הזו ומסבך הניירת הכרוך בה ,אך בריסל נחושה
בדעתה שהלוחות הסולאריים יהיו כפופים לחוק למחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית .אוליבר שייפר ,מנהל
פיתוח שוק ב'סאן-פאואר' האמריקנית צופה שהתיקון לחוק יתקבל באביב  2012ושמדינות האיחוד ימהרו
לאמץ אותו.
היצרניות יחויבו לשלוח את הלוחות הסולאריים הישנים למחזור בדיוק כמו טלפונים ניידים ,טלוויזיות
ומקררים .הן יצטרכו לממן את המחזור ולדווח על כל מוצר אלקטרוני שהן מוכרות ,קטן ככל שיהיה ,לאחד
מ 27 -מרכזי הרישום באירופה .הרשויות ינצלו את הרישומים האלה לחישוב סכום הכסף שיש להקצות לכל
מוצר כיום כדי למחזרו בעתיד.
עלות המחזור נאמדת ב 2% - 1% -ממחיר המוצר .החלת החוק למחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית
תעלה לתעשייה הסולארית ביוקר רב ,לדברי וילפריד טאיטו ,נשיא איגוד 'פי-וי סייקל'.

חוק יקר
ליצרניות היה שפע של זמן להציע חלופות לחוק .האיחוד האירופי גונן על התעשייה הסולארית מפני החוק
למחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית במשך זמן רב על סמך הבטחת האיגוד לגבש מדיניות לאיסוף ומחזור
של לוחות ישנים ותוכניות למימון ולפיקוח על התהליך .האיגוד הגיש את תכניתו למועצה האירופית רק
באוקטובר  2011וגילה שאיחר את המועד כי בבריסל כבר התקבלה החלטה .חברי הפרלמנט האירופי
איבדו את האמון באיגוד וחיפשו פתרון חוקי ,לדברי אוליבר שייפר.
איגוד 'פי-וי סייקל' הגיש בדצמבר  2010למועצה האירופית הסכם סביבתי ,אבל המועצה דחתה אותו
בטענה שהוא "בלתי מפותח" ואינו כולל התחייבות של התעשייה הסולארית לממן את מחזור הלוחות שיצאו
מכלל שימוש .האיגוד היה מודע היטב לחשיבות הרבה שמייחסת מועצת האיחוד להתחייבות הזו ,וערך את
חישוביו .כדי למחזר  1.4מיליון טונות לוחות סולאריים שנמכרו ב ,2010 -בעלות של  1.75אירו למחזור
טונה אחת יידרשו מיליארדי אירו בעוד  30 – 20שנה.
האיחוד האירופי התעקש שהנטל לא ייפול על משלמי המסים .איגוד 'פי-וי סייקל' רצה להשלים את הטיפול
בנושא באספה הכללית השנתית שנערכה ב 7 -ביוני ,והייתה ההזדמנות האחרונה של האיגוד למנוע את
החלת החוק למחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית על לוחות סולאריים .כך שקשה עוד יותר להבין כיצד לא
הצליחו חבריו להגיע להסכם מרצון ולהתחייב לכסות את ההוצאות.
מהומה בהצבעה
לכישלון הזה יש שני הסברים ושניהם אינם סבירים .לדברי וילפריד טאיטו ,נשיא האיגוד ,חלק מהיצרניות
לא הבינו את השלכות חוק המחזור בעת

האספה השנתית ,אחרת הן היו מצביעות לבטח לטובת

ההתחייבות הכספית .אנדרו וייד ,מנהל הקיימות ב'פירסט סולאר' רואה את האספה השנתית באור אחר,
וטוען שלא יכול היה להסכים שהחברה שלו תממן מחזור עתידי של לוחות סולאריים העשויים משכבות
דקות שאינם קשורים אליה ,מאחר ש'פירסט סולאר' מממנת את מחזור מוצריה ואינה מוכנה להתחייב
ליותר .דבריו עוררו מהומה וחלק מהנציגים עזבו את הישיבה כך שלא ניתן היה כלל לערוך הצבעה.
כשענקית התעשייה 'סולאר-וורלד' הודיעה שהיא פורשת מהאיגוד כעבור חודש נחשף המשבר באיגוד לעין
כול .לדברי מילן ניצ'קה ,דובר 'סולאר-וורלד' ,איבדה החברה את האמון באיגוד' .סולאר-וורלד' הייתה
שחקנית מפתח באיגוד .החברה פיתחה תהליך שלדבריה ממחזר  99.9999%מהרכיבים של לוחות סיליקון
רב-גבישי .לאף אחת מהחברות האחרות באיגוד אין מומחיות כזו.
'סולאר-וורלד' משתפת בידע שלה את קבוצת 'פרייז-דיימליר מסקסוניה ,גרמניה' .סולאר-סייקל' ,המיזם
המשותף שלהן ,נמצא כעת בשלב הבנייה של מפעל למחזור בכושר של  30,000טונות בשנה בביטרפלד,
וולפן .בנוסף למחזור לוחות סולאריים ימחזר המפעל מתכות ממקורות אחרים ויעבד חומרים מורכבים.

איגוד 'פי-וי סייקל' נותר נטול מומחיות וידע במחזור ונאלץ לפרק לוחות ישנים אצל יצרני לוחות זכוכית כגון
'ריילינג' ו'מלטה' .בניגוד ל'סולאר-וורלד' ,החברות האלה אינן מציעות תהליכי הפרדה מיוחדים ולכן
ממחזרות בשיעור  80%בלבד ,כך ש'פי-וי סייקל' עומדת בדרישות חוק המחזור ,אבל היא אינה פועלת
כעסק ירוק .מחזור מסוג זה מנצל רק את הזכוכית והאלומיניום מגרוטאות הלוחות הסולאריים ומשליך
חומרים כמו כסף וסיליקון שהופכים לפסולת מסוכנת.
כשהאיגוד מסוכסך ומשותק וננטש על ידי חלק מהחברות ,אין פלא שהאיחוד האירופי איבד את הרצון לנהל
משא ומתן .אבל פרדוקסלי ככל שזה יישמע ,איגוד 'פי-וי סייקל' חשוב כעת יותר מאי פעם לתעשייה
הסולארית .החוק למחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית

) (WEEEמחייב את היצרנים להפריש כספים

ולספק תיעוד ברור .היצרניות יתאמצו לנהל זאת בעצמן ,בעיקר לנוכח הקשיים הפיננסיים.
האיגוד יכול לשחרר את החברות בו מהעול הזה .האיגוד מפתח מערכת לרישום ותקשורת לתעשייה
הסולארית ובוחן אפשרויות להקמת מערכת פיננסית משותפת .כארגון גג הוא מעוניין גם להגדיר דרישות
ותקנות .וילפריד טאיטו סבור שהמערכת תוקם עד אוקטובר  .2012החברות באיגוד יוכלו ליהנות
מהיתרונות של חלוקת הסיכונים באמצעות קרן ייעודית משותפת שכולם ישקיעו בה .המסר נקלט ככל
הנראה בקרב היצרניות ,ובספטמבר הצטרפו לאיגוד 'פי-וי סייקל' עשרות חברות חדשות.
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