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NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. poukazuje na zvýšené využívání palmového oleje jako biopaliva a ve zpracovaných 

potravinách, kde jeho využití ve srovnání s jinými rostlinnými oleji vzrostlo, přičemž 

přibližně 50 % baleného zboží nyní obsahuje palmový olej; 

2. konstatuje, že palmový olej představuje přibližně třetinu celkové celosvětové spotřeby 

rostlinných olejů a přibližně 60 % světového obchodu s rostlinnými oleji; 

3. je znepokojen možným rizikem, které pro životní prostřední a společnost představuje 

předpokládané ztrojnásobení celosvětové poptávky po palmovém oleji v příštích 

desetiletích; 

Používání jiných tuků a olejů 

4. konstatuje, že zemědělsko-potravinářský průmysl používá palmový olej jako přísadu nebo 

náhražku, a to vzhledem k jeho produktivitě a chemickým vlastnostem, jako je např. 

snadnost skladování, bod tání a nižší nákupní cena jako suroviny;  

5. rovněž konstatuje, že pokrutiny z palmových jader jsou v EU využívány jako krmivo pro 

zvířata, zvláště pak na výkrm skotu chovaného na mléko a na maso;  

6. konstatuje, že řepkové pokrutiny/vedlejší produkty mohou být také využívány jako 

krmivo bohaté na bílkoviny pro hospodářská zvířata, což může v celosvětovém měřítku 

snížit závislost na dovozu sóji; 

7. v této souvislosti zdůrazňuje, že sociální, zdravotní a environmentální normy jsou v EU 

přísnější;  

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly politiku s cílem namísto toho lépe využívat 

bohatých zásob mléčného tuku vyrobeného v EU, aby se snížila závislost na palmovém 

oleji dováženém ze třetích zemí; 

Označování 

9. vítá ustanovení týkající se povinného označování druhů rostlinných olejů, včetně 

palmového oleje, v seznamu složek balených potravin podle nařízení (EU) č. 1169/2011 

o poskytování informací o potravinách spotřebitelům;  

10. trvá na tom, aby členské státy a zpracovatelé prováděli toto povinné označování, aby byla 

zajištěna sledovatelnost výrobků a aby spotřebitelé mohli při nákupu činit informovaná 

rozhodnutí;  

11. bere na vědomí velký potenciál využívání digitálních prostředků k poskytování informací 

spotřebitelům o udržitelnosti palmového oleje obsaženého ve zpracovaných výrobcích, 

např. prostřednictvím aplikací pro snímání čárových kódů; 
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12. vyzývá Komisi, aby předložila komplexní údaje o využívání a spotřebě palmového oleje 

v Evropě a jeho dovozu do EU; 

Zdraví 

13. poukazuje na zjištění studie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)1 a dalších 

studií, které uvedly, že zpracované rostlinné oleje, a zejména palmový olej, obsahují 

genotoxické a karcinogenní kontaminující látky, které vznikají během rafinačního procesu 

nebo při vysokých teplotách, s možnými zdravotními důsledky;  

14. naléhavě vyzývá členské státy, aby i nadále zajišťovaly dodržování právních předpisů 

v oblasti bezpečnosti potravin a označování výrobků, které jsou vyráběny za použití 

rostlinných tuků, včetně palmového oleje; 

15. se znepokojením konstatuje, že v některých členských státech je palmový olej nadále 

využíván při výrobě mléčných výrobků, jako je sýr, aniž by to bylo na výrobku uvedeno, 

což je pro spotřebitele zavádějící; 

16. vyzývá Komisi a členské státy k provedení kampaní informujících spotřebitele 

o specifikách palmového oleje, aby bylo chráněno jejich zdraví a mohli činit o své 

spotřebě informovaná rozhodnutí; 

 Faktory přispívající k odlesňování a zeměpisný rozsah 

17. poukazuje na to, že výroba palmového oleje je hlavním faktorem přispívajícím 

k alarmujícímu rozsahu odlesňování v tropických oblastech;  

18. konstatuje, že k 73 % veškerého odlesňování dochází z důvodu získávání půdy pro 

produkci zemědělských komodit, přičemž k 40 % veškerého odlesňování dochází 

v důsledku přeměny lesů na rozsáhlé monokulturní plantáže palmy olejné2;  

19. poznamenává, že většina výroby palmového oleje probíhá v Malajsii a Indonésii, které 

představují dohromady přibližně 85 % světové produkce, přičemž v Papui-Nové Guineji, 

Libérii, Demokratické republice Kongo, Kolumbii a Peru je objem výroby rovněž 

významný či narůstající;  

20. bere rovněž na vědomí rostoucí rozsah a rychlost změn, jejichž důsledkem se oblasti 

přeměněné na plantáže palmového oleje během jednoho či dvou desetiletí v těchto sedmi 

zásadních vyvážejících zemí zdvojnásobily či ztrojnásobily, přičemž až 15% úbytek 

lesního porostu nastal jen za poslední desetiletí;  

21. bere na vědomí složitost faktorů, které přispívají k celosvětovému odlesňování, jako je 

získávání půdy na pěstování plodin pro dobytek či na pěstování plodin na orné půdě, 

zejména s cílem vyrábět krmení ze sojových bobů pro hospodářská zvířata v EU, a také na 

výrobu palmového oleje, rozšiřování městských oblastí, těžbu a na jiné intenzivní 

                                                 
1 EFSA Journal 2016; 14(5):4426 [159 s.], http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf. 
2 Dopad evropské spotřeby na odlesňování: Komplexní analýza dopadu evropské spotřeby na odlesňování, 2013, 

Evropská komise, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf 

(s. 56). 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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zemědělské činnosti;  

22. uznává, že je zapotřebí ucelený přístup, v němž budou zváženy všechny faktory 

přispívající k odlesňování a zahrnuta též opatření a spolupráce týkající se jak 

producentských, tak spotřebitelských zemí; 

Dopady na životní prostředí  

23. uznává význam zachování deštného pralesa a biologické rozmanitosti; je hluboce 

znepokojen přeměnou extrémně biologicky rozmanitých tropických lesů na monokulturní 

plantáže palmy olejné na úkor nenahraditelných přírodních stanovišť a ekosystémů, 

v kterých se nachází nespočetné množství kriticky ohrožených a endemických druhů;  

24. poukazuje na dopady velkých monokultur palmy olejné, které zvyšují přítomnost škůdců, 

znečišťování vod zemědělskými chemickými přípravky a erozi půdy, a na dopady 

ukládání uhlíku a na dopady na životní prostředí v celém regionu, které brání migraci 

živočišných druhů;  

25. poukazuje na to, že spalování tropických lesů a rašelinných půd mj. za účelem přeměny 

půdy pro zemědělsko-potravinářské a energetické systémy je spojeno s vážným 

poškozováním životního prostředí, včetně uvolňování velkého množství skleníkových 

plynů; 

Dopady na místní komunity, zabírání půdy a drobné zemědělce 

26. poukazuje na velmi negativní dopady přeměny lesů na monokulturní plantáže palmy 

olejné na obyvatele lesů, včetně drobných zemědělců, kteří jsou stále více zbavováni 

pozemku nebo přesunováni do nejméně úrodných oblastí;  

27. se znepokojením poukazuje na rozšířené provádění těžby, zabírání půdy a nelegální nebo 

nucené získávání půdy pro účely zřizování plantáží; dále poukazuje na skutečnost, 

že ničení deštných pralesů rovněž ničí živobytí těchto původních obyvatel, jejichž 

existence na nich závisí; 

28. poukazuje na sociální nespravedlnost a špatné pracovní podmínky, které na některých 

plantážích převládají; 

29. vyzývá tedy příslušné orgány zemí, v nichž k těmto aktivitám dochází, aby dodržovaly 

lidská práva, včetně pozemkových práv obyvatel lesů, a posílily environmentální, sociální 

a zdravotnické závazky a braly přitom v potaz nezávazné pokyny Organizace OSN pro 

výživu a zemědělství týkající se držby půdy1; 

Rozvoj venkova a agroekologické postupy 

30. domnívá se, že zachování deštného pralesa by mělo být spojeno s udržitelným rozvojem 

venkova s cílem zabránit chudobě a podporovat zaměstnanost v dotčených oblastech, 

a vyzývá Komisi a členské státy, aby tímto způsobem přispěly k regionálnímu sociálně-

                                                 
1 Dobrovolné pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro odpovědnou správu půdy, rybolovu 

a lesů v souvislosti s vnitrostátním potravinovým zabezpečením, Řím 2012, 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf.  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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ekonomickému rozvoji; 

31. uznává úlohu palmy olejné jako součásti systémů pěstování rozmanitých meziplodin 

v souvislosti se zajišťováním cenných příjmů pro drobné zemědělce; 

32. domnívá se, že úsilí o zastavení odlesňování musí zahrnovat budování kapacit na místní 

úrovni, pomoc v oblasti technologií, sdílení osvědčených postupů mezi komunitami 

a podporu drobným zemědělcům s cílem pomoci jim co nejúčinněji využívat jejich již 

existující orné půdy, aniž by se museli uchylovat k další přeměně lesů; zdůrazňuje v této 

souvislosti silný potenciál agroekologických postupů pro maximalizaci funkcí ekosystému 

prostřednictvím kombinovaných technik pěstování rozmanitých plodin, agrolesnictví 

a permakultur, aniž by došlo k závislosti na vstupech nebo k pěstování monokultur; 

Biopaliva 

Nárůst využívání palmového oleje jako biopaliva 

33. konstatuje, že poptávka po palmovém oleji v Evropě je způsobena převážně jeho využitím 

jako biopaliva;  

34. konstatuje, že 70 % biopaliv spotřebovávaných v EU se v EU též pěstuje/vyrábí, a 23 % 

biopaliv dovážených do EU tvoří palmový olej, původem především z Indonésie, a dalších 

6 % tvoří sója1; 

35. všímá si obrovského nárůstu využití palmového oleje v bionaftě první generace – i když 

jeho míra využívání se mezi členskými státy liší –, a to o 2,6 milionu tun od roku 2010 do 

roku 2014, což představuje nárůst o 606 %, přičemž celkový podíl spotřeby palmového 

oleje v bionaftě vzrostl v EU z 6 % v roce 2010 na téměř jednu třetinu v roce 2014 (31 %), 

přičemž skoro polovina palmového oleje používaného v EU se používá jako pohonná 

hmota2; 

Nepřímé dopady, včetně nepřímých změn ve využívání půdy 

36. bere na vědomí nepřímé dopady poptávky EU po biopalivech v souvislosti s ničením 

tropického lesa;  

37. konstatuje, že určité způsoby výroby biopaliv zvyšují celkové emise skleníkových plynů, 

když se zohlední emise v důsledku nepřímé změny ve využívání půdy3, přičemž bionafta 

z palmového oleje je biopalivem s největšími emisemi4; 

38. žádá proto, aby byly při analýze bionafty jakožto alternativního paliva vzaty v úvahu 

celkové energetické náklady na pěstování plodin využívaných k výrobě biopaliv 

a aby emise v důsledku nepřímé změny ve využívání půdy na výrobu biopaliv byly 

v plném rozsahu zohledněny v rámci směrnice o obnovitelných zdrojích energie;  

                                                 
1 EUROSTAT – Nabídka, přeměna a spotřeba energií z obnovitelných zdrojů; roční údaje (nrg_107a), studie 

Globiom z roku 2015 s názvem „Vliv biopaliv na změny ve využití půdy v EU“, http://www.fediol.be/ 
2 Totéž. 
3 Zpráva Komise o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (SWD(2015)0117). 
4 Studie Globiom z roku 2015 s názvem „Vliv biopaliv na změny ve využití půdy v EU“. 

http://www.fediol.be/
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39. domnívá se, že biopaliva by neměla v souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch 

rozvoje vést k odlesňování a neměla mít ani dopad na bezpečnost potravin a na právo 

na potraviny ve třetích zemích, s cílem postupně zrušit veřejnou podporu biopaliv 

vyráběných z palmového oleje; 

Biopaliva první a druhé generace 

40. konstatuje, že převažují biopaliva první generace a že biopaliva druhé generace nejsou 

dostatečně komerčně dostupná; žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly další rozvoj 

biopaliv příštích generací s cílem předcházet odlesňování; 

41. vyžaduje rychlé ukončení všech pobídek pro biopaliva vyráběná z palmového oleje, neboť 

přispívají ke konkurenčnímu boji o půdu na úkor produkce potravin, zapříčiňují 

odlesňování a významně tak přispívají k emisím skleníkových plynů;  

42. odkazuje na studii GLOBIOM, která ukazuje překvapivě vysoké míry emisí skleníkových 

plynů z palmového oleje;  

43. žádá zavedení systému povinného označování původu složek biopaliv; 

Transparentnost dodavatelských řetězců  

44. domnívá se, že sledovatelnost má v rámci potravinového řetězce zásadní význam pro 

dovozce a spotřebitele, zejména aby byli schopni rozlišit, pokud jde o palmový olej a jeho 

vedlejší produkty, zda byl vyroben legálně nebo nelegálně a zda byl získán udržitelným 

nebo neudržitelným způsobem;  

45. konstatuje, že transparentnost dodavatelského řetězce umožňuje získat přístup 

k informacím o palmovém oleji, který pochází z vysoce rizikových oblastí; 

Certifikace 

46. uznává významnou úlohu a potenciál různých typů dobrovolných systémů pro certifikaci 

udržitelných výrobků z palmového oleje, a domnívá se, že v rámci těchto programů musí 

být vzaty v potaz environmentální a sociální dopady výroby palmového oleje;  

47. bere na vědomí, že Evropský účetní dvůr dospěl k závěru1, že některé systémy pro 

certifikaci nezajišťují skutečně udržitelné pěstování palmového oleje, a nejsou proto při 

zajišťování příslušných norem a jejich dodržování účinné;  

48. bere na vědomí zejména skutečnost, že Účetní dvůr zjistil, že některé systémy nejsou 

dostatečně transparentní nebo že nemají nestrannou strukturu řízení, což vyvolává riziko 

střetu zájmů a neefektivní komunikaci, kritizoval normy pro kritéria udržitelnosti, včetně 

sporů týkajících se pozemkového vlastnictví, nucené/dětské práce a špatných pracovních 

podmínek pro zemědělce, a rovněž zjistil, že tyto nedostatky vedou k nespolehlivým 

statistikám a nadhodnocení objemu biopaliv, která byla certifikována jako udržitelná; 

                                                 
1 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 18/2016 (udělení absolutoria za rok 2015): Systém EU pro 

certifikaci udržitelných biopaliv: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_CS.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_CS.pdf
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49. je proto rovněž znepokojen tím, že systém EU pro certifikaci udržitelných biopaliv není 

zcela spolehlivý, a domnívá se, že je třeba dále rozvíjet a neustále zlepšovat certifikační 

systémy, aby byl palmový olej vyráběn skutečně udržitelně a aby bylo zajištěno účinné 

dodržování příslušných norem;  

50. vyzývá k provedení příslušných doporučení Účetního dvora, na kterých se Komise 

dohodla; 

51. žádá Komisi, aby zajistila spolehlivé normy a pracovala na zavedení solidního 

a závazného rámce k zajištění udržitelnosti palmového oleje;  

52. požaduje, aby se certifikace vztahovala i na vedlejší produkty palmy olejné (moučka 

a pokrutiny z palmových jader) používané v EU; 

Iniciativy 

53. vítá každou iniciativu více zúčastněných stran, která má za cíl stanovit a provést 

ambiciózní normy pro udržitelnou výrobu palmového oleje, jakož i zajistit dodržování 

lidských práv, vlastnických práv k půdě a pracovních práv;  

54. podporuje cíle vytyčené v iniciativě OSN pro udržitelný palmový olej a amsterdamském 

prohlášení z roku 2015, jež mají zabránit odlesňování a zajistit do roku 2020 bezkonfliktní 

dodavatelský řetězec; 

55. bere na vědomí potenciál iniciativ, jako je např. newyorská deklarace o lesích1, která má 

pomoci dosáhnout cílů soukromého sektoru, pokud jde o zamezení odlesňování při výrobě 

zemědělských komodit, jako je palmový olej, sója, papír nebo výrobky z hovězího masa, 

nejpozději do roku 2020; konstatuje, že některé společnosti mají ambicióznější cíle, ale 

ačkoliv více než 60 % společností působících v odvětví palmového oleje se zavázalo 

provádět iniciativy tohoto druhu, v současnosti pouze 2 % společností v rámci 

dodavatelského řetězce dokážou vysledovat palmový olej, s nímž obchodují, až ke zdroji2; 

56. vyzývá Komisi, členské státy a průmyslové odvětví, aby podporovaly iniciativy, jako je 

např. přístup „High Carbon Stock“ (HCS), který určuje oblasti vhodné pro výsadbu palmy 

olejné, tj. degradovanou půdu s nízkou hodnotou ukládání uhlíku a nízkou 

environmentální hodnotou, čímž dojde k podpoře skutečně udržitelného palmového oleje, 

který lze produkovat, aniž by se měnilo využití lesů či bylo zasahováno do ekosystémů 

s vysokou konzervační hodnotou; 

Dialog pro lepší správu v zemích vyrábějících palmový olej  

57. vyzývá Komisi, aby posílila, bude-li to vhodné, dialog s vládami zemí a společnostmi, 

které produkují palmový olej, včetně dvoustranných dohod s producentskými zeměmi, 

s cílem podpořit účinné právní předpisy v oblasti životního prostředí, které zabrání 

škodlivým změnám ve využívání půdy a zlepší normy v oblasti životního prostředí, 

ochranu biologické rozmanitosti, lidských, sociálních, pozemkových a pracovních práv, 

transparentnost vlastnických vztahů k půdě a vlastnictví společností, a také konzultace 

                                                 
1 Summit OSN o klimatu 2014. 
2 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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s místními komunitami s cílem zabránit zabírání půdy; 

Právní rámec EU, včetně výzev Komisi 

58. je si vědom skutečnosti, že EU je třetím největším dovozcem palmového oleje 

a palmových jader na světě, a zdůrazňuje, že je třeba zavést pravidla, která zajistí 

skutečnou udržitelnost produkce palmového oleje; 

59. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily stávající kontrolní nástroje a aby využily 

veškeré prostředky potřebné k tomu, aby se zabránilo dovozu palmového oleje do EU, 

jehož produkce vedla k odlesnění, aby stanovily regulační rámec solidních 

a vymahatelných opatření s cílem zajistit, aby byly všechny subjekty v celém 

dodavatelském řetězci, včetně evropských finančních institucí a investic a půjček, které 

poskytují, zapojeny pouze do skutečně udržitelné produkce palmového oleje, která zaručí 

ochranu lesů, jejich obyvatel a biologické rozmanitosti; 

60. vyzývá Komisi, aby jasně vymezila sankce za nedodržování právních předpisů a zároveň 

udržovala obchodní vztahy se třetími zeměmi; 

Precedenty a stávající právní předpisy  

61. považuje model odvětví kakaa za základ pro zavedení mezinárodních norem pro 

udržitelnou výrobu palmového oleje a konstatuje, že mechanismy podobné nařízení EU 

o dřevu mohou přispět k tomu, že na trh EU budou uváděny pouze legálně vyrobené 

výrobky; 

62. požaduje, aby byla do politiky EU v oblasti biopaliv začleněna účinná kritéria 

udržitelnosti, která mají chránit půdu s vysokou hodnotou z hlediska biologické 

rozmanitosti, s vysokými zásobami uhlíku a rašeliniště, a také sociální kritéria; 

Využití dvoustranných dohod a obchod  

63. konstatuje, že mechanismy, jako jsou např. dobrovolné partnerské dohody, mohou přispět 

k vyjasnění problémů v oblasti zákonnosti souvisejících se zabíráním půdy a přeměnou 

lesů, a to tak, že se nastartují vnitrostátní pozemkové reformy a přispějí k transparentnosti 

vlastnických vztahů k půdě;  

64. vyzývá k využívání dvoustranných dohod jakožto katalyzátoru pro účinnou ochranu 

životního prostředí, včetně zavedení rozdílných sazeb v závislosti na tom, zda je produkce 

palmového oleje udržitelná či nikoli, nebo k vyřazení neudržitelné produkce palmového 

oleje a jeho derivátů z dohod o volném obchodu;  

65. vyzývá Komisi, aby do jednání o obchodních dohodách se zeměmi, které produkují 

palmový olej, zahrnula záruku proti odlesňování a potřebu respektovat práva komunit;  

Poskytování pomoci a budování kapacit 

66. trvá na tom, že je důležité podporovat rozvojové země nezbytnými prostředky s cílem 

zlepšit správu věcí veřejných, vymáhání a soudní postupy na místní, regionální 

a celostátní úrovni, aby byly ochráněny lesy a rašeliniště a rozšířeny agroekologické 

zemědělské postupy;  



 

PE592.126v02-00 10/12 AD\1113944CS.docx 

CS 

67. vyzývá Komisi, aby podporovala výměnu osvědčených postupů týkajících se 

transparentnosti a spolupráce mezi vládami a společnostmi, které využívají palmový olej, 

a aby spolu s členskými státy spolupracovala se třetími zeměmi na vypracování 

a provádění vnitrostátních právních předpisů a dodržování zvykových 

práv společenství k půdě zajišťujících, aby byly lesy, obyvatelé lesů a jejich živobytí 

chráněny; 

Stávající závazky EU a akční plán 

68. vyzývá Komisi, aby splnila mezinárodní závazky EU, mj. ty, které byly stanoveny v rámci 

pařížské konference o klimatu (COP 21), Fóra OSN pro lesy (UNFF)1, Úmluvy OSN 

o biologické rozmanitosti (UNCBD)2, newyorské deklarace o lesích, cíle udržitelného 

rozvoje pro zastavení odlesňování do roku 20203 a akčního plánu FLEGT, a aby zvýšila 

úsilí při vytváření podrobného akčního plánu EU s cílem viditelně a jednoznačně chránit 

lesy a práva jejich obyvatel a aby předložila konkrétní návrhy, jak zastavit odlesňování 

a znehodnocování lesů, které zahrnují ustanovení o obchodu se zemědělskými surovinami, 

zejména palmovým olejem, a ustanovení zamezující, aby se monokulturní plantáže 

považovaly za opětovné zalesňování; 

69. zdůrazňuje, že při hodnocení jednotlivých strategií pro lesnictví je nutno upřednostňovat 

sociální a environmentální kritéria a práva na přístup k půdě před pouhou logikou 

finančního zisku; 

70. požaduje, aby byl na úrovni EU proveden rozsáhlejší výzkum udržitelných krmiv s cílem 

vyvinout pro evropské zemědělství alternativu k produktům z palmy olejné. 

                                                 
1 Závěry Fóra OSN pro lesy. 
2 Úmluva OSN o biologické rozmanitosti, cíle z Aiči: https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Cíle udržitelného rozvoje, bod 15.2, cíl zastavit odlesňování: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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