Vláda by se
o biopalivech

měla

konečně

připravit

na

bruselské

jednání

Praha, 18. 9. 2012 – V posledních letech byla zpochybněna celá řada předpokladů, které
stály u zrodu koncepce biopaliv. Množí se hlasy, že biopaliva mnohem více škodí, než
prospívají. Minulý týden se Evropská unie nechala slyšet, že nejspíše omezí používání
biopaliv založených na zemědělských plodinách a zastaví dotace.
EU se obává, že tato paliva jsou k životnímu prostředí méně šetrná, než se předpokládalo, a že jejich
masivní podpora má negativní dopad na produkci a cenu potravin. Podle plánu EU by měly být
odstraněny veškeré státní dotace na biopaliva vyráběná ze zemědělských produktů jako pšenice či
cukr. Dojít by k tomu mělo po vypršení současné legislativy v roce 2020. Pár dní po unii vytáhla do
boje s biopalivy i francouzská vláda, která hodlá vyzvat svět k zastavení růstu jejich produkce.
Obecně prospěšná organizace Acta non verba (ANV) už před půl rokem dopisem vyzvala předsedu
vlády Nečase, aby vláda ČR nechala vypracovat komplexní studii na téma užitečnosti biopaliv. ANV
tehdy s týmem spolupracovníků vypracovala zadání takové studie a formulovala otázky, na které by
veřejnost měla znát odpovědi. Premiér a ministři průmyslu, životního prostředí a dopravy tehdy

odpověděli, že žádnou studii nepotřebují, protože biopaliva nařídil Brusel, a tak se nedá nic dělat. Nyní
se situace radikálně změnila, a ANV proto dnes znovu vyzvala premiéra Nečase, aby se vláda začala
biopalivy seriózně zabývat.
Ředitel obecně prospěšné organizace Acta non verba, Vojtěch Razima, dodává: „ČR propásla šanci stát
se lídrem jednání o biopalivech. Nyní se situace změnila. Doufáme, že ČR nebude zase jen reagovat na
cizí návrhy, že zase jenom nepočkáme, co nám nařídí z Bruselu. To by byl ten nejhorší přístup. Proto
jsme dnes znovu vyzvali premiéra, aby vláda nechala vypracovat komplexní studii na téma užitečnosti
a budoucnosti biopaliv. Následně by měla proběhnout veřejná a odborná diskuze a potom bychom se
měli dohodnout, co a jak s biopalivy v ČR dál. Měli bychom vědět, co by asi bylo nejlepší pro náš malý
český rybníček. Nikoliv nejlepší pro pana Babiše nebo pro, jistě neméně roztomilé, lední medvědy. A to
bychom pak měli prosazovat v Bruselu. Co si nerozhodneme sami, rozhodnou za nás jiní.“
Acta non verba již prokázala, že je respektovaným hybatelem veřejného života. Po tříleté kampani
proti billboardů se jí podařilo prosadit přijetí zákona proti billboardům. A ještě jeden příklad. Před
čtrnácti dny vyzvala Acta non verba Ministerstvo dopravy k omezení LED billboardů zákonem. Již druhý
den Ministerstvo uvedlo, že má v plánu svolat pracovní skupinu a spolu s ostatními ministerstvy
pracovat na změně právních předpisů s cílem omezit nejen LED billboardy.
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