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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

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

návrhy: 

1. připomíná, že palmový olej tvoří zhruba 40 % světového obchodu s rostlinnými oleji a že 

přibližně 7 milionů tun ročně řadí EU na druhé místo mezi největšími světovými dovozci; 

vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se členskými státy omezila a lépe kontrolovala objem 

neudržitelně vyrobeného palmového oleje dováženého ze zemí mimo EU vytvořením 

odlišného systému celních poplatků pro certifikované produkty z udržitelně vyrobených 

rostlinných olejů včetně palmového, a to nad rámec certifikačních systémů, jako jsou 

RSPO (Kulatý stůl o udržitelném palmovém oleji) a RSPO Next, a v souladu s požadavky 

na udržitelnost stanovenými Skupinou pro inovaci produkce palmového oleje (POIG); 

zároveň Komisi žádá, aby zemím vyrábějícím palmový olej pomáhala při vytváření 

a provádění příslušných pobídkových politik a regulačních rámců pro obchodování, které 

umožní minimalizovat dopad průmyslu na odlesňování, úbytek biologické rozmanitosti, 

neudržitelné využívání půdy, výrazné používání chemických látek a změnu klimatu; 

2. je velmi znepokojen skutečností, že přibližně polovina plochy nelegálně vykácených lesů 

se využívá na produkci palmového oleje pro trh EU a že 18 % veškerého nelegálně 

vyprodukovaného palmového oleje se dostává na trh EU; konstatuje, že otázku 

udržitelnosti v odvětví palmového oleje nelze řešit pouze dobrovolnými opatřeními 

a politikami, ale že jsou nezbytná rovněž závazná pravidla a vymahatelné certifikační 

systémy pro společnosti vyrábějící palmový olej; vyzývá Komisi, aby vypracovala právní 

předpis podobný akčnímu plánu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti 

lesnictví (FLEGT) a nařízení o konfliktních minerálech; 

3. vyzývá v této souvislosti Komisi, aby zahájila reformu nomenklatury harmonizovaného 

systému Světové celní organizace, která by umožnila rozlišovat mezi certifikovaným 

udržitelným a neudržitelným palmovým olejem a jejich deriváty; 

4. připomíná, že hlavními producenty palmového oleje jsou Malajsie a Indonésie, které 

pokrývají odhadem 85 – 90 % světové produkce, a že vzrůstající poptávka po této 

komoditě vytváří tlak na využívání půdy a má výrazný dopad na místní obyvatelstvo, 

zdraví a změnu klimatu; v tomto kontextu také zdůrazňuje, že při vyjednávání dohod 

o volném obchodu mezi EU a Indonésií a EU a Malajsií i jiných dohod o volném obchodu 

je třeba zabývat se problematikou neudržitelně vyrobených rostlinných olejů včetně 

palmového oleje a jejich derivátů a zaměřit se také na závazné a vymahatelné kapitoly 

o udržitelném rozvoji pokrývající odlesňování, životní prostředí, porušování lidských 

práv, dětskou a nucenou práci (zejména žen), nucené vystěhovávání a diskriminaci 

domorodých společenství, hlavní úmluvy MOP a jejich provádění; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že pěstování mnoha náhrad palmového oleje by mohlo mít za následek vyšší 

emise skleníkových plynů i rychlejší odlesňování ve větším měřítku; 

5. připomíná, že Indonésie se nedávno stala třetím největším producentem emisí CO2 

na světě a trpí úbytkem biologické rozmanitosti, přičemž několik ohrožených volně 

žijících druhů je na pokraji vyhynutí; 
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6. vítá, že množství původních lesů v Malajsii se od roku 1990 zvýšilo, ale je nadále 

znepokojen tím, že odlesňování v Indonésii v současnosti probíhá tempem -0,5 % celkové 

ztráty každých pět let; 

7. kromě toho zdůrazňuje význam a nezbytnou potřebu dalších doplňujících opatření 

na úrovni více zúčastněných stran a mnohostranných, evropských či vnitrostátních 

iniciativ, jejichž cílem je postupné ukončení obchodování s neudržitelně vyrobeným 

palmovým olejem, v souladu s normami a předpisy Světové obchodní organizace (WTO); 

opakuje, že v zájmu zajištění nejvyšší míry účinnosti při hodnocení míry 

socioekonomických a environmentálních obav by tyto iniciativy měly zohledňovat různé 

systémy produkce a faktory specifické pro jednotlivé země; 

8. proto naléhavě vyzývá finanční odvětví, aby do svých investičních a úvěrových operací 

zahrnulo aspekty udržitelnosti; 

9. zdůrazňuje, že je důležité zlepšit stávající situaci zavedením řádné certifikace, která by 

pro drobné zemědělce a malé a střední podniky byla snadno dostupná a nediskriminační 

a spotřebitelům by srozumitelně dokládala, že konkrétní palmový olej byl skutečně 

vyroben v souladu s pokyny týkajícími se udržitelnosti a s celosvětově přijímanými 

osvědčenými normami a postupy, a že při jeho výrobě nebyla životnímu prostředí, 

biologické rozmanitosti, místním společenstvím, domorodému obyvatelstvu ani 

společnosti způsobena újma a že lze transparentně sledovat cestu výrobku 

v dodavatelském řetězci; je přesvědčen, že dobrovolné systémy certifikace by mohly 

fungovat lépe, pokud budou posíleny, a to zavedením přísnějších kritérií, než mají 

stávající normy, a pokud budou součástí opatření náležité péče zúčastněných stran, a dále 

je přesvědčen, že proti nelegálním postupům jsou přijímána zákonná opatření a 

informování spotřebitelů se podstatně zlepšilo; vyzývá Komisi, aby zahájila informační 

kampaně a poskytla spotřebitelům komplexní informace o důsledcích neudržitelné výroby 

palmového oleje; 

10. zdůrazňuje, že aby se zabránilo rozkladnému dopadu na mezinárodní obchod, měly by být 

tyto systémy certifikace vytvořeny prostřednictvím inkluzivního participativního procesu, 

jehož se zúčastní všichni příslušní aktéři v celém dodavatelském řetězci ze všech 

zúčastněných zemí; 

11. v tomto ohledu velmi vítá – vedle jiných iniciativ – Kulatý stůl o udržitelném palmovém 

oleji, nicméně zdůrazňuje, že je nutno jej trvale posilovat mimo jiné rozšiřováním 

zastoupení zúčastněných stran prostřednictvím lepšího začlenění malých a středních 

podniků a zvyšováním kapacity pro kontrolu a vymáhání; 

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby nadále zkoumaly vhodné alternativy k bionaftě 

vyrobené z palmového oleje; 

13. domnívá se, že udržitelná výroba palmového oleje je právně definována pro biokapaliny 

ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie a pro biopaliva ve směrnici o jakosti paliv, 

ale neexistují žádná právní kritéria pro používání palmového oleje ani žádného jiného 

rostlinného oleje, včetně řepkového a slunečnicového, v potravinářském průmyslu; 

vyzývá proto k vytvoření takové definice a žádá Komisi, aby prozkoumala možnost 

rozšíření kritérií udržitelnosti na další použití této plodiny v souladu s pravidly a předpisy 

WTO a pokyny OECD;  



 

AD\1114794CS.docx 5/6 PE592.301v02-00 

 CS 

14. konstatuje, že je nezbytné, aby certifikační systémy zaručovaly skutečně udržitelný 

palmový olej podle protokolů, které účinně ochrání biologickou rozmanitost i pracovní 

podmínky a zároveň takřka zcela omezí odlesňování; 

15. zdůrazňuje, že v souladu s akčním plánem pro vymahatelnost práva, správu a obchod 

v lesnictví a s podmínkami dobrovolných dohod o partnerství mezi EU a zeměmi 

produkujícími dřevo byl k 15. listopadu 2016 zaveden první plně funkční režim licencí, 

a to s Indonésií; vyzývá EU, aby dodržela závazky v rámci dobrovolných dohod 

o partnerství FLEGT a aby zajistila, že se budou vztahovat na dřevo pocházející 

z přeměny lesů na plantáže pro výrobu palmového oleje; navrhuje, aby se politika EU 

v oblasti výroby palmového oleje poučila ze zásad FLEGT uplatňovaných v rámci 

vícestranného dialogu a při řešení základních problémů v oblasti řádného řízení v zemích 

pěstujících palmu olejnou, a také z podpůrné politiky v oblasti dovozu; pokračuje 

v iniciaci dobrovolných partnerských dohod, jako je FLEGT; poznamenává, že podobný 

přístup by mohl být přijat rovněž s ohledem na palmový olej a že by to mohlo vést k lepší 

kontrole palmového průmyslu v zemích určení; 

16. domnívá se, že takové iniciativy jsou velmi prospěšné, a vyzývá k jejich další podpoře 

a rovněž rozšiřování na další komodity. 
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