Revisió de la Directiva d'Energia Renovables

L'Institut Agrícola recolza la iniciativa del CEPF
(Confederació Europea de Propietaris Forestals), de
la qual n'és membre, en relació a la Directiva sobre
la promoció de l'ús de l'energia a partir de fonts renovables. En particular l'enfoc basat en el risc (no ha
de ser obligatori realitzar avaluacions d'impacte ambiental cada cop que es vol executar una actuació),
si ja es parteix d'un marc regulatori de bones pràctiques, com ara les ja incloses sota el paraigües de
la gestió forestal sostenible de l'actual legislació.
És necessari insistir en la necessitat de dotar de flexibilitat al aprofitament, a fi de facilitar la gestió i
sostenibilitat econòmica dels mateixos i evitar l'abandonament de les masses forestals.

En aquest sentit imposicions com "l'ús en cascada"
que obligaria a que la fusta apte per biomassa hagi
tingut prèviament d'altres "usos", només ignora la realitat del mercat i les demandes de matèria primera,
provocant una acumulació letal de biomassa als boscos que deriva en un risc inassumible, al temps que
alteraria greument les normes de la competència.
Possiblement el futur desenvolupament de la Bioeconomia que incorporarà els bioplàstics degradables o
els biocombustibles de darrera generació esdevingui
el desenvolupament amb valor afegit que l'activitat
forestal requereix, però això únicament serà possible
si el marc normatiu n'afavoreix el seu desenvolupament i viabilitat, fet que ara es negocia a Europa.
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Cal més treball en matèria forestal en la Directiva sobre l'energia renovable (refosa)
després del vot del Comitè de Medi Ambient del Parlament Europeu
Després de la votació del Comitè de Medi Ambient del Parla-ment Europeu sobre la Directiva sobre la promoció de l'ús de
l'energia a partir de fonts renovables (redimensionament de RED) el 23 d'octubre, els propietaris i gestors forestals consideren un pas positiu l'enfocament de la sostenibilitat de la biomassa forestal, ja que recolza la proposta de la Comissió Europea.
Concretament, els propietaris i gestors forestals reconeixen els esforços realitzats pels diputats per establir un sistema
adequat per a la verificació de l'abastament sostenible de biomassa forestal (art. 26). Això es va aconseguir rebutjant el
devastador "compromís" proposat pel relator Bas Eickhout. L'enfocament "basat en el risc", que es va recolzar en la votació,
té en compte la legislació i els sistemes existents sobre la sostenibilitat de la gestió forestal. Tanmateix, la formulació de
certs requisits de sostenibilitat encara necessita millores.
Un altre punt crític és la introducció del text que podria conduir a la imposició del principi d'ús en cascada. Ha estat reiterat
diverses vegades, també per la Comissió, que el principi no s'adapta a la legislació comunitària. Per tant, aquestes formulacions s'han d'eliminar durant els propers passos del procés legislatiu.
A més, la Comissió de Medi Ambient va adoptar una postura crítica sobre biocombustibles avançats basats en els boscos.
L'opinió limita el desenvolupament de biocombustibles avançats restringint l'abast de les matèries primeres aptes per a la
comptabilitat cap a l’objectiu. El desenvolupament de biocombustibles avançats és una de les solucions per assegurar un
sector del transport més respectuós amb el clima i contribuirà a un sector forestal sostenible, així com a un creixement verd
i llocs de treball a les zones rurals de la UE.
En conclusió, els propietaris i gestors forestals fan que els responsables polítics milloren encara més l'enfocament basat en
el risc per a la sostenibilitat de la biomassa forestal i eliminen referències a l'ús en cascada. També cal revisar les disposicions relatives als biocombustibles avançats abans de definir la posició del Parlament Europeu.
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