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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie oleju palmowego i niszczenia lasów deszczowych  

(2016/2222(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ na lata 2015–2030, 

– uwzględniając ogólnoświatowe porozumienie w sprawie ochrony klimatu COP21, 

– uwzględniając sprawozdanie GLOBIOM: podstawa polityki w zakresie biopaliw po 

roku 2020, 

– uwzględniając sprawozdanie techniczne Komisji Europejskiej 2013-063 w sprawie 

wpływu europejskiej konsumpcji na wylesianie,  

– uwzględniając deklarację amsterdamską, w której poparto utworzenie w pełni 

zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego do 2020 r., 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,  

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(A8-0000/2016), 

A. mając na uwadze ratyfikację konwencji COP21 przez Unię Europejską i jej podstawową 

rolę w osiąganiu wyznaczonych celów w zakresie ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju; 

B. mając na uwadze, że UE odegrała ważną rolę w kształtowaniu celów zrównoważonego 

rozwoju, które blisko wiążą się z kwestią oleju palmowego (cele nr 2, 3, 6, 14, 16 i 17, a 

zwłaszcza 12, 13 i 15); 

C. mając na uwadze, że firmy handlujące olejem palmowym w większości przypadków nie 

są w stanie udowodnić z całą pewnością, że olej palmowy w ich łańcuchu dostaw nie 

ma związku z wylesianiem; 

D. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat przyczyną wylesiania była w 

20 % uprawa palmy olejowej; 

E. mając na uwadze, że bezcenne ekosystemy tropikalne, pokrywające jedynie 7 % 

powierzchni Ziemi, są coraz bardziej zagrożone wylesianiem i zakładaniem plantacji 

palmy olejowej, co skutkuje np. ogromnymi pożarami lasów, wysychaniem rzek, erozją 

gleby, utratą wód gruntowych, zanieczyszczeniem cieków wodnych, niszczeniem 

bezcennych obszarów przyrodniczych, a w związku z tym także zanikiem 

podstawowych usług ekosystemowych, co ma zasadniczy wpływ na klimat na świecie; 

F. mając na uwadze, że 30–50 % pożarów w Indonezji w 2015 r. miało miejsce na 

bogatych w węgiel torfowiskach, przez co Indonezja dołączyła do państw ponoszących 

największą odpowiedzialność za ocieplenie na świecie; 
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G. mając na uwadze, że w 2014 r. 45 % oleju palmowego importowanego do Europy 

zużyto w transporcie (wzrost o 34 % w stosunku do 2010 r.); 

H. mając na uwadze prognozy wskazujące, że do 2050 r. popyt na olej palmowy wzrośnie 

dwukrotnie; mając na uwadze, że wciąż zakładane są nowe plantacje i rozszerzane są te 

już istniejące w Indonezji, Malezji i innych państwach azjatyckich, a także w Afryce i 

Ameryce Łacińskiej; 

I. mając na uwadze, że z powodu utraty siedlisk przyrodniczych w postaci lasów 

deszczowych zagrożonych jest wiele gatunków zwierząt (np. nosorożec sumatrzański, 

tygrys sumatrzański, orangutan borneański); 

Uwagi ogólne 

 

1. w pełni uznaje złożoność tematyki oleju palmowego i zauważa, że należy działać z 

uwzględnieniem zbiorowej odpowiedzialności wielu podmiotów, w tym: UE i 

organizacji międzynarodowych, państw członkowskich, państw produkujących olej 

palmowy i rdzennych mieszkańców, firm prywatnych, konsumentów i organizacji 

pozarządowych; jest zdania, że w rozwiązaniu tego problemu muszą wziąć udział 

wszystkie te podmioty; 

2. zauważa, że olej palmowy może być produkowany odpowiedzialnie i faktycznie 

przyczyniać się do rozwoju gospodarczego danego państwa, o ile nie będzie dochodzić 

do wylesiania czy tworzenia plantacji na torfowiskach, a także o ile będą respektowane 

prawa rdzennych społeczności; 

3. przyjmuje do wiadomości istnienie różnego typu dobrowolnych systemów certyfikacji, 

jak np. RSPO, ISPO czy MPOCC, i z zadowoleniem przyjmuje ich rozwój w kierunku 

zrównoważonej produkcji oleju palmowego; 

 

Zalecenia 

 

4. wzywa firmy uprawiające palmę olejową do przestrzegania w rozwoju plantacji zasad 

HCS (High Carbon Stock); zwraca uwagę na potrzebę opracowania kompleksowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego tereny używane przez 

społeczności lokalne do uprawy żywności, torfowiska i tereny o wysokiej wartości 

ochronnej (HCV), i respektującego prawo społeczności do użytkowania gruntów na 

podstawie zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody (FPIC);  

5. wzywa UE, by nadal inicjowała dobrowolne umowy partnerskie, takie jak FLEGT; 

zauważa, że podobne podejście można by zastosować w przypadku oleju palmowego, 

by doprowadzić do lepszej kontroli przemysłu oleju palmowego w państwach 

docelowych; 

6. apeluje do UE, aby w uzupełnieniu dobrowolnych umów partnerskich w zakresie oleju 

palmowego stworzyła przepisy nawiązujące do tych umów, na wzór rozporządzenia UE 

w sprawie drewna; 

7. wzywa Komisję do inicjowania kampanii informacyjnych we współpracy z sektorem 
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niekomercyjnym, aby konsumenci mieli dostęp do pełnych informacji o skutkach 

inwazyjnej uprawy palmy olejowej; apeluje do Komisji o wprowadzenie specjalnych 

oznaczeń na produkcie, informujących konsumentów, że dany produkt nie jest 

związany z wylesianiem; 

8. ubolewa, że RSPO, ISPO, MPOCC ani żaden inny uznawany system certyfikacji nie 

zakazuje obecnie swoim członkom przekształcania lasów deszczowych i torfowisk w 

plantacje palmy olejowej oraz nie przynosi ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w 

procesie zakładania plantacji i uprawy, w związku z czym nie udało się nawet zapobiec 

ogromnym pożarom lasów deszczowych i torfowisk; apeluje do Komisji, aby wezwała 

RSPO do poprawy kryteriów certyfikacyjnych i ich dokładnego wdrożenia; wzywa 

Komisję, aby wsparła rozwój wielostronnych systemów certyfikacyjnych 

gwarantujących, że certyfikowany przez nie olej palmowy: 

– nie przyczynia się do wylesiania, niszczenia torfowisk czy innych cennych 

środowiskowo obszarów, 

– nie przyczynia się do powstawania problemów i konfliktów społecznych, 

– umożliwia członkostwo w systemie certyfikacji drobnym rolnikom uprawiającym 

palmę olejową i zapewnia im sprawiedliwy udział w zyskach; 

 

9. wzywa Komisję, aby w zawieranych umowach handlowych podniosła znaczenie 

środków ochrony środowiska przeciwdziałających wylesianiu związanemu z olejem 

palmowym; 

10. wzywa Komisję, aby podwyższyła cła przywozowe na olej palmowy bezpośrednio 

przyczyniający się do wylesiania i nie odpowiadający realnym kosztom związanym ze 

szkodami środowiskowymi, oraz zauważa, że narzędzie to wymaga zaangażowania 

systemów certyfikacji;  

11. apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby skoncentrowały się na tworzeniu 

narzędzi, dzięki którym tematyka środowiskowa będzie lepiej uwzględniana we 

współpracy na rzecz rozwoju; zauważa, że w ten sposób łatwiej będzie zapewnić, by 

działania na rzecz rozwoju nie przyczyniały się do nieprzewidzianych problemów 

ekologicznych, ale by tworzyły synergię z działaniami chroniącymi środowisko;  

12. wzywa Komisję, by kontynuowała badania nad wpływem europejskiej konsumpcji na 

proces wylesiania;  

13. apeluje do Komisji, aby rozwijała technologie i strategie ograniczające wpływ 

europejskiej konsumpcji na wylesianie w państwach trzecich;  

14. wzywa Komisję, by wspierała działania mające na celu tworzenie synergii między WPR 

a politykami mającymi na celu ograniczenie wylesiania (REDD+, wspólnotowa 

strategia ochrony różnorodności biologicznej); apeluje do Komisji, by oceniła możliwe 

konsekwencje reformy WPR w państwach spoza EU-27, mogące spowodować dalsze 

masowe wylesianie; 

15. zauważa, że państwa członkowskie mogą wesprzeć działania mające na celu 

zapewnienie zrównoważonej uprawy palmy olejowej, ratyfikując tzw. deklarację 

amsterdamską;  
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16. wzywa Komisję do kroków służących wyeliminowaniu oleju palmowego ze składu 

biodiesla najpóźniej do 2020 r.;  

17. apeluje do Komisji o wsparcie organizacji działających głównie in situ, lecz również ex 

situ na rzecz ochrony wszystkich gatunków zwierząt dotkniętych utratą siedlisk 

przyrodniczych w konsekwencji wylesiania spowodowanego uprawą palmy olejowej;  

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 

i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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UZASADNIENIE 

 

Na temat zrównoważonego rozwoju Komisja Europejska mówi: „Rozwój zrównoważony, to 

jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez 

umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Jednym z fundamentów UE jest 

wizja progresywnego i długofalowego rozwoju ludzkości i musi ona być brana pod uwagę 

przy podejmowaniu decyzji także w takich przypadkach, jak problematyka oleju 

palmowego”. 

 

Nie minęło nawet dwadzieścia lat, od kiedy olej palmowy stał się najczęściej używanym 

olejem na świecie, a także jedną z przyczyn rozległej dewastacji różnych ekosystemów strefy 

tropikalnej. Z powodu tego produktu indonezyjskie wyspy Sumatra i Borneo zapisały się w 

historii jako miejsca najszybszego wylesienia w historii ludzkości. Ponieważ ten sektor 

przemysłu rozrastał się niebywale szybko, nie przewidziano niestety wszystkich zagrożeń 

związanych z gwałtownym rozwojem monokulturowych plantacji. Czas pokazał, że nie 

doceniono ryzyka, i pojawiają się obecnie negatywne skutki nadmiernej i niemal w ogóle 

nieuregulowanej uprawy tej rośliny.  

 

Ekosystemy tropikalne, przede wszystkim lasy deszczowe, stanowią jedynie 7 % światowej 

roślinności, a znajdują się pod najsilniejszą presją w historii ludzkości; dochodzi do utraty nie 

tylko bardzo cennej roślinności, lecz także wielu gatunków zwierząt, w wielu przypadkach 

jeszcze nawet nieodkrytych. Uprawa palmy olejowej wpływa jednak nie tylko na lasy 

deszczowe. Coraz bardziej zagrożone są również pobliskie ekosystemy morskie, dochodzi do 

bezpowrotnej utraty wód gruntowych, wysychania rzek, rozległych pożarów lasów 

tropikalnych i torfowisk oraz całkowitej zmiany klimatu na omawianych obszarach, a także 

do zmian klimatu w skali świata. Zmiany te nie wpływają jedynie na tropikalną faunę i florę, 

lecz także na mieszkańców, których życie jest ściśle związane z tymi ekosystemami. Olej 

palmowy staje się więc również zarzewiem wielu konfliktów społecznych i gospodarczych. 

Zmiany te postępują w alarmującym tempie i wymagają natychmiastowej reakcji.  

 

Unia Europejska jest trzecim co do wielkości rynkiem zbytu oleju palmowego, a w związku z 

tym ma istotny udział w zjawiskach występujących w krajach tropikalnych, gdzie produkuje 

się olej palmowy. Ponadto europejskie instytucje finansowe należą do największych 

inwestorów w tym sektorze i ponoszą odpowiedzialność za to, jak wykorzystuje się ich 

środki. Należy zauważyć, że udział w tych problemach ma wiele podmiotów i wszystkie one 

ponoszą częściową odpowiedzialność. Spośród wielu podmiotów również UE i państwa 

członkowskie powinny zmierzyć się z tą odpowiedzialnością i podjąć działania zmierzające 

do poprawienia obecnej krytycznej sytuacji. 

 

ONZ stworzyła agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r., zawierającą 17 

podstawowych celów, które mają zostać spełnione do tego czasu. Problematyka oleju 

palmowego związana jest w różnym stopniu ze wszystkimi wspominanymi siedemnastoma 

celami – najbardziej z celami nr 2, 3, 6, 14, 16 i 17, a ponadto zwłaszcza z celami nr 12, 13 i 

15. Pokazuje to, jak istotnym tematem jest olej palmowy i dlaczego trzeba niezwłocznie zająć 

się tą tematyką i szukać zadowalających długofalowych rozwiązań.  


