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Copa-Cogeca zaslala 18. února letošního roku členům Evropského parlamentu dopis,
v němž varuje před neuváženými škrty při hlasování o budoucí politice v oblasti
biopaliv v EU.
Před hlasování dne 24. února v Evropském parlamentu, Copa - Cogeca, společně se zástupci
průmyslu biopaliv v EU zaslala dopis poslancům Evropského parlamentu, ve kterém
zdůraznila, že biopaliva takzvané první generace, která jsou vyráběná z plodin orné půdy,
nejenže snižují emise skleníkových plynů v Evropě, ale také vytvářejí pracovní místa, snižují
deficit proteinů v krmivech pro zvířata a zlepšují energetickou bezpečnost zemí. Nyní není
vhodná doba omezování těchto přínosů.
Copa Cogeca, společně s dalšími Evropskými asociacemi, dále vyzvala členy evropského
parlamentu, aby schválili, že v roce 2020 bude alespoň 8 % pohonných hmot pocházejících
z biopaliv vyrobených z plodin na orné půdě.
„Jakékoliv škrty podpory na využívání biopaliv vyrobených z plodin orné půdy by uškodily
růstu, zaměstnanosti, energetice, klimatu i dodávce krmiv pro zemědělce“, varoval generální
tajemník Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.
Dle COPA-COGECA je stabilní definovaná politika na snižování stavu uhlíku podporu
prostřednictvím biopaliv, včetně biopaliv vyrobených z plodin orné půdy, potřebná i
pro období po roce 2020. Samostatný závazný cíl pro pokročilá biopaliva druhé generace je
součástí dlouhodobé strategie a v první řadě musejí být umožněny investice a posílení
obchodního rozvoje tohoto odvětví, to vše ovšem souběžně s běžnými biopalivy vyráběnými z
plodin na orné půdě.
Copa Cogeca je také proti takzvaným nepřímým změnám ve využívání půdy (ILUC), které
byly zahrnuty v ustanovení právních předpisů jako základní modely pro dodavatele paliva
jednotlivých členských států. Tyto modely jsou podle COPA-COGECA nepřijatelné, vědecky
nepodložené a nebyly rovněž domluveny na mezinárodní úrovni. Není totiž možné přesně
odhadnout, jak se k těmto změnám ve využívání půdy postaví ve státech, které nejsou členy
EU, a není také jasné, jestli výsledné emise skleníkových plynů nebudou kvůli kritickým
chybám ve sběru dat a metodickým problémům nakonec ještě vyšší.
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