ג'ונגל האישורים הירוקים
שבעה מוסדות רישוי מוסמכים על ידי האיחוד האירופי להעניק אישורים לתקינות הסביבתית של ביו-דלק .מספר
הגופים המעניקים אישורים צפוי לגדול ,אך המבקרים טוענים שהמדדים למתן אישורים אינם אחידים ושהקשר
עם היצרניות מעמיד את עצמאות הגופים האלו בספק.
הגידולים האורגניים והביומסה המשמשים לייצור ביו-דלק או חשמל באיחוד האירופי חייבים לעמוד בדרישות
הדירקטיבה לקידום השימוש באנרגיה מתחדשת ) (RENואינם יכולים להגיע ממקורות עתירי פחמן או מאזורי מחיה
עתירי זנים )ראו מסגרת( .הדלק המופק מהם חייב להוכיח חיסכון בפחמן בהשוואה לדלק פחמימני.
חקלאים ,סוחרים ויצרנים זקוקים לאישורים כדי להוכיח שהם עומדים בקריטריונים .למעלה מ 2,000 -עסקים ברחבי
העולם כבר רשומים ,רובם בגרמניה .יצרנים וסוחרים בייתר מדינות האיחוד ובמדינות שבהן מגדלים את היבולים ,כגון
מלזיה ,אינדונזיה וברזיל ,הולכים בעקבותיהם .גרמניה היא הראשונה מבין  27מדינות האיחוד האירופי שיישמה את
הדירקטיבה לאנרגיה מתחדשת ב 1 -בינואר .2011
הקריטריונים לקיימות אמנם מוגדרים בדירקטיבה ,אך אופן היישום והבקרה נתון בידי בוחנים המפקחים על מערכות
הרישוי המעניקות את האישורים .מערכות הרישוי החולשות על השוק בגרמניה הן  ISCCו .Redcert -שתיהן פותחו
בגרמניה והן מוכרות רשמית על ידי משרד החקלאות והמזון של גרמניה ) ,(BLEהרשות המוסמכת בתחום.
משרד החקלאות והמזון מכיר גם במערכות רישוי אחרות הבודקות ומעניקות אישורים לעסקים באמצעות מערכת כ-
 .ISCCבסך הכול קיימים  28גופים ,כולל  TUV Nordו DEKRA-שקיבלו המסכה רלוונטית .לאישורים שמנפיקות
מערכות הרישוי יש תוקף רשמי ,והדלק המאושר יכול להיכלל במכסת הביו-דלק למהילה וזכאי להחזרי מס .בגרמניה
ניתן למצוא את המסמכים הרלוונטיים במאגר המידע הלאומי לביומסה בת קיימא באתר של משרד החקלאות והמזון
)(Nabisy
מדינות נוספות באיחוד האירופי מפתחות גם הן מערכות רישוי ,למשל 2BSvs ,בצרפת ו Greenergy-בבריטניה .אם
רשויות המדינה מכירות באחת ממערכות הרישוי האלה ,האישורים שהן מנפיקות תקפים אך ורק באותה המדינה .כדי
שיקבלו תוקף במדינות אחרות באיחוד צריכה מערכת הרישוי לקבל את אישור הנציבות האירופית .עד כה הכירה
הנציבות בשבע מערכות הסמכה )ראו טבלה(.
מי בודק מה?
המערכות שונות זו מזו מבחינות רבות בפרטים קטנים ,כגון אורך הקורסים להכשרת הבוחנים או גובה האגרות .גם
היקף הבדיקות שעורכים הבוחנים במפעלים ובעסקים אינו אחיד ,מציין פטר ביהם מחברת הרישוי  .GUTלדוגמה ,ב-
 ISCCנדרשים הבוחנים למלא בבדיקה מסמך בן  47עמודים ,בעוד הבדיקה של  Redcertנפרשת על פני  9עמודים
בלבד .זאת מפני ש ISCC -מתמקדת במישור הבינלאומי ומאשרת עסקים מתחילתם.

קיימות :מה הדרישות?
הקריטריונים לקיימות מתייחסים לדלק בצורת נוזל או גז ולביו דלק ממקור נוזלי במגזר
החשמל .פליטות גזי חממה מביו דלק חייבות להיות נמוכות ב 35% -בהשוואה לדלק
קונבנציונלי .החל ב 2017 -יגדל השיעור ל ,50% -ול 60% -במפעלים חדשים .המדדים
לחישוב הפליטות הם אחידים .בנוסף צריכים הגידולים האורגניים להגיע מאזורים
שהוגדרו עד  1בינואר  2008כעתירי זנים או עתירי פחמן ,כגון ביצות ויערות גשם.
האישורים מוכיחים עמידה בדרישות אלו .המערכת עדיין אינה מביאה בחשבון שינויים
בשימושי קרקע.
אחד ההבדלים העיקריים בין מערכות הרישוי השונות הוא הכללת מדדים סוציאליים.
ביקורת חריפה של ארגונים לא ממשלתיים ,לדוגמה ,נמתחת לעתים קרובות על תנאי העבודה במטעי הדקלים
באינדונזיה ובמלזיה .מדדים סוציאליים נכללים בסעיפי הבדיקה של  ,ISCCומחייבים עסקים להימנע מהעסקת ילדים.
ניטרליות בספק
חשוד למדי שלכמה ממערכות הרישוי יש קשר הדוק ליצרניות ולחברות הסחר בביו -דלק .מערכת הרישוי RBSA
פותחה על ידי יצרנית הביו אתנול הספרדית .Abengoa
ל Greenergy -הטוענת שהיא ספקית הביו דלק הגדולה בבריטניה יש גם מערכת לרישוי אתנול מברזיל .את מערכת
הרישוי של צרפת ,2BSvs ,אפשר לקשר ישירות לאיגוד מגדלי התירס במדינה.

כדי שמערכות רישוי יהיו אמינות עליהן להיות בלתי תלויות ,סבור פיטר ביהם ,מהחברה למתן היתרים  .GUTיש
אפילו דיווחים שהנציבות האירופית מעודדת סוחרים חקלאיים לפתח מערכות רישוי משלהם .מתעוררת השאלה עד
כמה ניטרלית תהיה עבודת הבוחנים במערכות רישוי שנוצרו על ידי המגזר עצמו.
הנציבות האירופית מצדה משוכנעת כמובן כי אין אישורים מפוקפקים .בנציבות מתעקשים שהכרה במערכת רישוי
תלויה ביכולתם של הבוחנים לעבוד באופן עצמאי .הבוחנים ומערכות הרישוי צריכים גם לקבל הכרה ממוסדות
בינלאומיים ,כגון פורום הרישוי הבינלאומי .International Accreditation Forum ,לנציבות אין כוח אדם או ניסיון
הדרושים לבדיקה מדוקדקת של מערכות הרישוי ,טוענים המבקרים.
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בעוד בריסל טוענת שאין מידע על הונאות בביו-דלק ,חשף משרד החקלאות והמזון בבון אישורים מזויפים .החלפת
מידע בין הרשויות הרלוונטיות במדינות האיחוד היא מכריעה ,אך עדיין לא ברור אם מדינות האיחוד יזדרזו לקדם
חילופי מידע בין הרשויות .עד כה הן אינן מזדרזות להטמיע את תקני האנרגיה המתחדשת בחוקי המדינה .היעילות
המהוללת של גרמניה שבאה לידי ביטוי בציות לדרישות האיחוד אינה אופיינית לשאר המדינות.
)(New Energy, 2/2012

