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Komunikat prasowy
Copa i Cogeca wzywają eurodeputowanych do
odrzucenia rozporządzenia delegowanego Komisji
dotyczącego biopaliw o niskim ryzyku ILUC
W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawiła rozporządzenie delegowane
ustanawiające ramy dla wykorzystywania na terenie Europy oleju palmowego
przez najb liższe 10 lat. Mimo wysłuchania ob aw wyrażanych w ostatnich
tygodniach przez wiele zainteresowanych stron, ostatecznie przedstawiona
propozycja nie wypełniła luki, która niewątpliwie doprowadzi do zwiększenia
wykorzystywania oleju palmowego, co na dłuższą metę będzie stać w sprzeczności
z nową dyrektywą o odnawialnych źródłach energii (OZE II).
Upublicznione dziś przez Komisję rozporządzenie delegowane klasyfikuje olej palmowy jako
surowiec o wysokim ryzyku ILUC, którego poziom - zgodnie z OZE II -powinien być utrzymany
na poziomie konsumpcji w 2019 r. Jednak Komisja pozostawiła możliwość wykorzystywania
oleju palmowego na potrzeby produkcji energii, który będzie sklasyfikowany jako surowiec o
niskim ryzyku I LUC. Mimo wprowadzenia pewnych technicznych zmian w stosunku do
pierwszej propozycji, definicja niskiego ryzyka I LUC dla paliw, którą zaproponowała Komisja
jest pełna braków, co mocno niepokoi europejską społeczność rolniczą.
Pierwsze wątpliwości mają związek z określeniem oleju palmowego jako jedynego surowca z
palm o wysokim ryzyku I LUC, co prowadzi do wykluczenia z tej klasyfikacji wszystkich
pozostałych produktów z palmowców. Jeszcze gorszym jest to, że obecna propozycja zapewnia
także wyłączenie z tej klasyfikacji oleju palmowego wytwarzanego przez drobnych plantatorów. Z
punktu widzenia Copa i Cogeca takie podejście jest bardzo kontrowersyjne, ponieważ nie ma
gwarancji, że drobni plantatorzy nie przyczyniają się do wycinki lasów, co było najważniejszym
celem rozporządzenia.
W związku z takimi zapisami istnieje poważne zagrożenie, że wykorzystywanie oleju palmowego
do produkcji energii będzie wzrastać, a tymczasem europejscy rolnicy, którzy muszą spełniać
wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, będą mierzyć się z ograniczeniami
dotyczącymi unijnych biopaliw wyprodukowanych z roślin. W perspektywie długofalowej
przyczyni się to do obniżenia wartości i znaczenia OZEI I nie tylko w oczach europejskich
rolników.
W reakcji na przedstawioną propozycję Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca,
powiedział: Brak jest brakiem bez względu na to, czy jest duży czy mały. Mimo pewnych
technicznych poprawek, ostateczna propozycja Komisji nie daje wystarczają cych gwarancji,
że olej palmowy z certyfikatem niskiego ryzyka ILUC będzie mieć niewielki wpływ na
wycinanie lasów w państwach trzecich. Dlatego wzywamy Parlament Europejskich oraz
państwa członkowskie do odrzucenia przedstawionej im propozycji rozporzą dzenia
delegowanego. Zwracamy się też do Komisji Europejskiej, aby przygotowała nowy projekt,
który będzie zgodny z pierwotnym celem OZE II”.
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