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 Prolog

Kateřina Konečná
GUE/NGL

Téma palmového oleje mi bylo odhaleno v roce 2015. V tomto roce byly v Indonésii 
a Malajsii zaznamenány nejrozsáhlejší požáry za téměř dvě desetiletí. Příčinou těchto 
požárů byly globální změny klimatu, změny ve využívání půdy a odlesňování související 
s produkcí palmového oleje. 52% těchto požárů propuklo v rašeliništích bohatých na uhlík 
a Indonésie se tak stala jedním z největších přispěvatelů ke globálnímu oteplování na 
Zemi. V březnu roku 2016 jsem iniciovala první slyšení o palmovém oleji a odlesňování ve 
Výboru pro životní prostředí a o rok později byla přijata rezoluce. Tato poměrně unikátní 
procesní rychlost ukazuje důležitost tohoto tématu a silnou vůli Evropského parlamentu 
vzniklou situaci řešit.

Otázka palmového oleje je velmi složitá a dá se na ni nahlížet z několika hledisek. Netýká 
se jen životního prostředí, ale také rozvojové tématiky, nucené práce, práva domorodých 
komunit, sociální problematiky, eroze půdy a dalších. Proto se domnívám, že je důležité 
zdůraznit význam rozvoje globálního řešení založeného na kolektivní odpovědnosti mnoha 
různých aktérů. Chtěla jsem zahájit rozpravu se všemi zúčastněnými stranami, protože 
jsem neviděla možnost, jak by se taková složitá záležitost mohla vyřešit bez jejich zapojení. 
Moje zpráva se proto snaží být naprosto inkluzivní a vyvážená.

Moje zpráva si klade dva hlavní cíle: zajistit udržitelnou výrobu palmového oleje
a zastavit odlesňování. Na začátku jsem si položila tři důležité otázky:

1. Je možné získávat palmový olej bez odlesňování a udržitelným způsobem?
2. Jak důvěryhodné jsou stávající systémy certifi kace?
3. Je nutné mít palmový olej v biopalivech?

Odpověď na první otázku nebyla tak snadná, jak jsem doufala. Mnoho lidí mi tvrdilo, že 
neexistuje taková věc, jako je udržitelný palmový olej a že ani nikdy nebude. I když jsem 
jejich postoj pochopila, říct ne možnosti udržitelného palmového oleje znělo až příliš 
jako smíření se s požáry a odlesňováním, což jsem nemohla přijmout. Bylo mi odhaleno 
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také mnoho kontroverzí spojených s certifi kačními systémy. Kritéria udržitelnosti těchto 
schémat jsou předmětem kritiky, zejména pokud jde o ekologickou a sociální integritu. 
Já a ostatní stínoví poslanci Evropského parlamentu jsme chtěli zajistit, aby na trh EU 
vstupoval pouze palmový olej certifi kovaný systémy, které zaručí udržitelnou výrobu.
EU je proto ve zprávě vyzvána, aby zavedla minimální kritéria udržitelnosti pro palmový 
olej a produkty obsahující palmový olej, které vstupují na trh EU, a aby zajistila, že palmový 
olej vstupující do EU:

• Nebyl příčinou degradace ekosystémů ve formě odlesňování primárních a sekundárních 
lesů nebo degradace a ničení rašelinišť nebo jiných ekologicky cenných habitatů, ať 
už přímo nebo nepřímo a že nezpůsobuje ztrátu biologické rozmanitosti, především 
ohrožených živočichů a rostlin;

• nezpůsobil změny v užívání půdy, které mají negativní dopad na životní prostředí;
• nezpůsobil hospodářské, sociální a environmentální problémy a konfl ikty, včetně 
konkrétních problémů týkajících se dětské práce, nucené práce, krádeží půdy nebo 
vystěhování domorodých nebo místních komunit;

• proces jeho získání byl plně v souladu se základními lidskými a sociálními právy.
Moje třetí stěžejní otázka se týkala biopaliv. 46% celkového objemu palmového oleje 
dovezeného do EU se používá k výrobě biopaliv. To vyžaduje asi jeden milionu hektarů 
tropické půdy. Domnívám se, že je nelogické, že první generace biopaliv obsahuje palmový 
olej, zatímco výroba této komodity způsobuje značné emise CO2. Spolu s ostatními 
stínovými poslanci jsme našli vůli shodnout se na tom, že vyzýváme Komisi, aby přijala 
opatření na postupné ukončení používání rostlinných olejů v biopalivech (včetně 
palmového), které jsou příčinou odlesňování, nejlépe do roku 2020.

Evropský parlament se rozhodl zaujmout ještě silnější stanovisko a hlasoval pro odstranění 
bionafty vyrobené z palmového oleje ze seznamu biopaliv, která se můžou započítávat do 
obnovitelných zdrojů energií dle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II) od roku 
2021. Moje zpráva se stává realitou.

Boj za udržitelnost a skutečně ekologická biopaliva pokračuje. Je to stále důležitá součást 
mé práce v Evropském parlamentu a také velké téma této brožury.
Byla jsem velmi ráda, že na plenárním zasedání 640 poslanců Evropského parlamentu 
souhlasilo s tím, že EU musí přijmout naléhavé kroky k zastavení vzniku škod na životním 
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prostředí plynoucích z masové výroby palmového oleje, poháněné evropskou spotřebou, 
pokud má dodržet svůj závazek k pařížské dohodě o klimatu a cílů OSN pro udržitelný 
rozvoj.

Cesta k udržitelnému palmovému oleji bude dlouhá, sepsání zprávy však považuji za 
důležitý výchozí bod. Nemáme všechny odpovědi, ale projevili jsme politickou vůli řešit 
tuto záležitost a neodhlížet od možných nebezpečí spojených s tímto problémem. V zájmu 
evropských spotřebitelů (kteří se o tuto záležitost velmi zajímají) a občanů producentských 
zemí musíme zabránit odlesňování v důsledku výroby palmového oleje.

Upozornění

Tato brožura je souborem článků nezávislých autorů, jejichž názory a postoje se nemusí shodovat. 
Jednotlivé články jsou řazeny tak, aby vznikl ucelený útvar, ale každý autor vyjadřuje svůj vlastní 
názor nezávislý na názorech ostatních autorů. 

Kateřina Konečná
GUE/NGL
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Benedek Jávor 
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

Udržitelný rozvoj je základním cílem a klíčovou hodnotou Evropské unie po celá desetiletí. 
Je rovněž zakotven ve smlouvách EU a odráží se v politikách a právních předpisech EU. 
Stručně řečeno, chceme umožnit důstojný život všem i přes omezené zdroje naší planety 
a dosáhnout sladění ekonomické efektivnosti, sociálního začlenění a odpovědnosti za 
životní prostředí. EU také zaujala klíčovou roli při formování globálních cílů udržitelného 
rozvoje a celé agendy OSN 2030.

Pozorujeme neutuchající úsilí o začlenění tématu udržitelnosti, mimo jiné prostřednictvím 
akčních programů pro životní prostředí, strategie EU pro udržitelný rozvoj, programu 
posílení transparentnosti a dohledu pro lepší tvorbu právních předpisů EU, balíčku 
oběhového hospodářství, či programu „Další kroky pro udržitelnou evropskou budoucnost“, 
avšak tato práce není ani zdaleka dokončena.

Evropský parlament jakožto součást zákonodárného procesu, může být iniciátorem 
nových, lepších a komplexnějších právních předpisů a pomoc tak zajistit, aby zastřešující 
cíl udržitelnosti byl skutečně začleněn ve všech aspektech tvorby evropské politiky. 
To znamená, že my, poslanci Evropského parlamentu, a zejména členové Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, můžeme působit jakožto „garanti 
udržitelnosti“, kteří mají vliv nejen na práci Evropské komise, ale také jako ti, kteří 
implementují jakoukoli legislativu EU, nebo ti, kteří pociťují její výhody nebo jakékoliv jiné 
důsledky.

Způsob, jakým EU jedná, úroveň ambicí, která má nejen v oblasti politiky životního 
prostředí, to vše má obrovský dopad na volbu a chování různých zúčastněných stran po 
celém světě, tedy národních vlád a různých obchodních aktérů. Tento efekt přelévání vlivu 
na ostatní oblasti světa by neměl být podceňován.

EU je a měla by být určovatelem standardů v mnoha oblastech, zejména tam, kde 
jsou v sázce základní lidská práva, lidská důstojnost a globální výzvy, které si zasluhují 
naléhavou pozornost, jako je změna klimatu.

Nedávná zpráva EP o palmovém oleji je dobrým příkladem vlivu EU a síly konsenzu. 
Čím jednotněji parlament jedná, tím více je slyšet jeho hlas a tím spíš jsou jeho klíčové 
požadavky vyslyšeny.
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V tomto případě byla zpráva velmi jasná: musíme odstranit využívání neudržitelného 
palmového oleje a všech biopaliv, která jsou příčinou porušování základních lidských práv 
nebo jsou v rozporu s cíli udržitelného rozvoje.

V obecnější rovině vyzvali poslanci Parlamentu k většímu úsilí při řešení vlivu EU na 
lesy a boji proti celosvětovému odlesňování a navrhli konkrétní nástroje pro stanovení 
udržitelnějších postupů.

Náhled v celosvětovém měřítku byl v tomto případě skutečně důležitý. Samotná EU je na 
lesní porosty bohatá (i přesto, že kvalita lesních ekosystémů nadále klesá, což vysvětluje 
potřebu součinnosti s opatřeními na ochranu přírody). Cílem tedy je, aby se EU zasadila 
o ochranu lidí mimo EU, jejichž živobytí je závislé na lesích, tedy zejména domorodých 
komunit.

Současně je zapotřebí, aby aktivita EU byla zaměřena na odstraňování příčin odlesňování 
a znehodnocování lesů a aby byly zavedeny mechanismy, které by odstranily tyto 
příčiny z výrobních a dodavatelských řetězců zemědělských komodit a zajistily skutečně 
udržitelnou spotřebu a výrobu.

Benedek Jávor 
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
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 Nastavení evropské politiky
v oblasti ekologických paliv

Nico Muzi
ředitel pro komunikaci, Transport & Environment (T & E)

V roce 2009 přijala Evropská unie opatření s cílem nahrazení tradičních dieselových 
a benzinových paliv používaných v našich automobilech, dodávkách a nákladních 
automobilech za biopaliva.

Zdálo se, že se jedná o splněný sen a že výhody budou dalekosáhlé: snížily by se emise 
z dopravy, vytvořil by se nový trh pro evropské zemědělce, snížila by se závislost na dovozu 
ropy a zvýšila by se energetická bezpečnost. Nyní, téměř o 10 let později, pozorujeme 
tzv. efekt motýlích křídel, který biopaliva vyvolala. Místo toho, aby pomohla životnímu 
prostředí, jí v mnoha případech škodí. Jejich výroba je v mnoha případech příčinou 
zrychlení odlesňování a vysoušení rašelinišť, což v důsledku znamená, že některá bio-
paliva mají na klima větší dopad než konvenční fosilní paliva. Zvýšil se díky nim také dovoz 
rostlinných olejů, stala se příčinou ztráty biologické rozmanitosti po celém světě a byla 
také příčinou růstu ceny potravin.

1. Jak to všechno začalo? 
Podpora biopaliv na úrovni EU byla zavedena v roce 2009, kdy zákonodárci EU stanovili 
v rámci směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED) cíl 10% podílu obnovitelných paliv 
v dopravě do roku 2020 a také vznesli požadavek v rámci směrnice o kvalitě paliv (FQD), 
na snížení emisí skleníkových plynů o 6 %. V roce 2015 dosáhl podíl obnovitelných zdrojů 
v dopravě 6 %. RED reguluje množství obnovitelné energie v dopravě, zatímco FQD určuje 
trajektorii dekarbonizace pro paliva, tedy kvalitu paliv.
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Politika EU se zaměřila na dosažení velkých objemů obnovitelných paliv, ale nepodařilo 
se přijmout správné normy kvality - kritéria udržitelnosti - nespecifi kuje tedy jaké druhy 
paliv můžou přispívat k tomuto cíli. Z tohoto důvodu převládá v současnosti na trhu 
s obnovitelnými palivy v EU bionafta vyráběná ze zemědělských plodin, přičemž stále 
narůstá podíl palmového oleje na tomto objemu.

2. Když je léčba horší než nemoc
Politika EU vyvolala větší poptávku po biopalivech ze zemědělských plodin. To následně 
vedlo ke zvýšení celkové poptávky po zemědělské půdě. Využitím potravinářských plodin 
k výrobě pohonných hmot se zvyšuje potřeba úrodné zemědělské půdy, jelikož je stále 
potřeba uspokojovat i rostoucí poptávku po potravinách a krmivech. Aby byla rostoucí 
poptávka po půdě uspokojena, přeměňují se na zemědělské oblasti půdy bohaté na uhlík, 
jako jsou lesy, rašeliniště, travní porosty a další křehké ekosystémy. Tato změna využívání 
půdy má za následek ztrátu biologické rozmanitosti a podstatné zvýšení emisí skleníkových 
plynů, fenomén známý jako nepřímá změna využití půdy (ILUC). V rámci reformy politiky 
biopaliv v EU, která si kladla za cíl omezení nepřímých změn využití půdy (ILUC), byl v roce 
2015 stanoven maximální podíl biopaliv ze zemědělských plodin na 7% z celkového objemu 
paliv určených pro přepravu. Problémem je, že reforma stále nezohledňuje emise ILUC při 
posuzování hladiny skleníkových plynů pocházející z pohonných hmot.

To, že se EU přednostně zaměřila na kvantitu nad kvalitou vedlo k dnešní situaci, kdy 
přibližně 80% evropského trhu s biopalivy představuje bionafta vyrobená převážně ze 
zemědělských plodin. Na výrobu bionafty se spotřebuje 44 % všech rostlinných olejů v EU. 
Přibližně polovina objemu výroby bionafty v EU je závislá na dovozu, tedy na zemědělských 
plodinách vypěstovaných mimo EU.
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23% Palm oil 72% Biodiesel

17% Bioethanol

11% Electricity
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Source: Renewable energy progress report 2017, Oil World
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Prakticky veškerý nárůst objemu biopaliv od roku 2009 pochází z palmového oleje, který 
nyní reprezentuje zhruba třetinu veškeré bionafty v EU. Tato skutečnost učinila z evropských 
řidičů největší spotřebitele palmového oleje v rámci EU mezi lety 2014 a 2015. Palmový olej 
je pro klima průměrně třikrát horší než fosilní nafta, zatímco sójová bionafta je dvakrát 
horší. Na základě odhadovaného mixu biopaliv nazývaného Globiom, tedy zprávy Komise, 
která vypočítává emise skleníkových plynů vyplývající ze zvýšené poptávky po biopalivech 
se celkové emise z dopravy po zohlednění emisí ILUC v roce 2020 pravděpodobně ještě 
zvýší o 1,4 %. Podíl biopaliv z odpadů a zbytků se v posledních letech zvýšil, potravinářské 
plodiny však stále na trhu biopaliv dominují.
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Produkce skleníkových plynů pocházející z bionafty je v průměru o 80 % vyšší, než 
u běžných fosilních paliv, které má nahrazovat. Evropská politika čistějších přepravních 
paliv tak místo snižování emisí z přepravy má spíš opačný efekt. Kromě toho je současný 
stav také příčinou negativních sociálních a environmentálních jevů, jako je odlesňování 
a ztráta přírodního bohatství v mnoha zemích po celém světě.
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Politika EU v oblasti biopaliv má významné dopady na změnu využívání půdy. Při současném 
nastavení a zachování 7% limitu podílu biopaliv na celkovém objemu paliv určených pro 
přepravu se odhaduje, že bude příčinou přeměny zhruba 6,7 milionu hektarů půdy, tedy 
zhruba rozlohy Irska, přičemž asi 66 % se odehraje mimo území států EU. Již v roce 2015 
bylo k uspokojení poptávky po bionaftě v EU využito 0,9 milionů hektarů plantáží palmy 
olejné. „Důvěryhodnost a význam certifi kačního systému biopaliv EU pro udržitelnost jsou 
bez zahrnutí dat z ILUC podkopávány“, uvádí zpráva Evropského účetního dvora (ECA), 
nezávislého orgánu EU pověřeného kontrolou evropských veřejných výdajů.

Neduhem evropského, ale i jednotlivých národních trhů s biopalivy je bohužel nedostatek 
transparentnosti vztahující se k druhům dodávaných pohonných hmot. Některé země, 
jako je Nizozemsko a Spojené království, zveřejňují informace o profi lu emisí skleníkových 
plynů z pohonných hmot, které jsou zveřejňovány samotnými dodavateli paliva. Jiní však 
nezveřejňují žádné údaje, ať jde o typ pohonných hmot, jejich původ nebo jejich dopad 
na klima. Kromě toho chybí na úrovni EU také veřejně dostupné informace o typu surovin 
používaných pro výrobu biopaliv.

Biodiesel: lék horší než nemoc
Emise nafty z fosilních paliv v porovnání s biopalivy první generace

2.6% growht
on 2014 biodiesel level

Glabiom forecasts these biodiesels will account 57% of the total EU biofuels market in 2020
Source: Lifecycle analysis by Transport & Enviroment bases on Glabiom study (2016)

  Fossil diesel Rapeseed Soy Palm Biodiesel average
  1.0x 1.0x 2x 3x 1.8x
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4. Návrh Komise na novou směrnici o obnovitelné energii do roku 2030
V červenci 2016 se Evropská komise v rámci Evropské strategie pro nízkoemisní mobilitu 
zavázala k vyřazení biopaliv pocházejících ze zemědělských plodin pro potravinové účely. 
Tento závazek postupného vyřazování je však v nové směrnici o obnovitelných zdrojích 
energie (RED) stěží refl ektován. Záměrem Komise je udržet hranici biopaliv pocházejících 
ze zemědělských plodin na 3,8 % až do roku 2030. Tento krok v důsledku zabrání snížení 
emisí z evropské dopravy v období 2021 – 2030 o objem odpovídající veškerým emisím 
Nizozemí v roce 2014, tedy asi o 219 Mt CO2

transportenvironment.org
@transenv @transenv
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Evropská komise také navrhla nařízení o mísení paliv pro dodavatele pohonných hmot, 
které si klade za cíl zvýšení dodávek pohonných hmot nové generace na 6,8 % z veškerých 
přepravních paliv do roku 2030, přičemž 3,6 % ze zmíněných 6,8 % by pak muselo pocházet 
z biopaliv nové generace (převážně z odpadů a zbytků).

Nový návrh EU je důležitým pokusem o odklon od podpory pro biopaliva na bázi 
zemědělských plodin směrem k lepším obnovitelným pohonným hmotám, jako jsou 
biopaliva nové generace a elektřina z obnovitelných zdrojů. Bohužel má stále závažné 
nedostatky.

Za prvé, biopaliva s vysokým ILUC faktorem, tedy především ta produkovaná ze 
zemědělských plodin určených pro potraviny, lze stále započítávat do obnovitelných 
zdrojů energie, které mají naplnit cíle EU v oblasti udržitelných energií. Tato paliva jsou 
stále považována za paliva s nulovými emisemi v rámci národních cílů v oblasti klimatu 
stanovených Nařízením o Sdíleném Úsilí, což vytváří další pobídku pro jejich produkci.
Za druhé, návrh se stále zaměřuje na množství (povinnost mísení) spíše než na kvalitu 
(hranice pro skleníkové plyny). Také existuje určité nebezpečí, že se budou opakovat 
staré chyby týkající se biopaliv nové generace. Komise bohužel ani tentokrát nenavrhla 
dostatečně robustní rámec udržitelnosti pro pokročilé technologie v oblasti biopaliv 
a nových paliv.

5. Paliva nové generace
Moderní, udržitelná biopaliva vyrobená z odpadů a zbytků mohou zajistit významné 
úspory emisí skleníkových plynů ve srovnání s fosilními palivy a přispět k dekarbonizaci 
dopravy bez vyvíjení negativního tlaku na zemědělskou půdu. Návrh Komise defi nuje 
pokročilá biopaliva jako paliva vyrobená z materiálů v příloze IX (A) návrhu. Tento seznam 
by měl být vyhrazen pouze pro odpady a zbytky, avšak obsahuje suroviny, které by mohly 
představovat riziko.

Pokročilým biopalivem může být například celulózový ethanol, biometan, „drop-in“ 
nafta nebo tryskové palivo. Moderní biopaliva by mohla hrát dlouhodobou úlohu při 
dekarbonizaci, pokud bude zajištěna jejich udržitelnost od začátku. To znamená, je nutné 
mít v patrnosti jaká paliva můžou být udržitelným způsobem vyrobena. Z tohoto důvodu 
by měly být paralelně vyvíjeny a nasazovány další zdroje a způsoby výroby čistých zdrojů 
energie pro dopravu.
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Od molekul po elektrony

Existují lepší alternativy. Pro začátek, existují efektivnější způsoby využívání půdy k výrobě 
energie pro přepravu. Fotbalové hřiště oseté kukuřicí může palivem zásobovat 2,4 vozů 
ročně. Stejná plocha pozemků pokrytá solárními panely může generovat elektrickou 
energii pro 260 elektrických vozidel za rok.

V současné době je elektřina nejčistším palivem pro dopravní odvětví.  Dokonce i v zemích 
kde je elektřina vyráběna s nejvyššími emisemi, tedy v Polsku a Německu, je elektromobil 
v rámci celého svého životního cyklu (včetně emisí vyprodukovaných při výrobě baterie 
a vozidla samotného) šetrnější k životnímu prostředí než dieselová vozidla. Při použití 
polského průměru vyprodukuje elektrické vozidlo po dobu své životnosti o 25 % méně 
CO2, zatímco ve Švédsku je to dokonce o 85 % méně. Mezitím se také bude udržitelnost 
elektrických automobilů zvyšovat díky technologickým pokrokům v oblasti baterií a také se 
bude více baterií recyklovat nebo využívat opakovaně.

Je lepší auto pohánět biopalivy,
nebo obnovitelnou elektřinou?
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6. Evropský parlament chce ukončit podporu palmového oleje
V lednu roku 2018 hlasoval Evropský parlament o odstranění bionafty vyrobené 
z palmového oleje, tedy biopaliva s nejvyššími emisemi na dnešním trhu, ze seznamu 
biopaliv, která se můžou počítat do obnovitelných cílů do roku 2021. To znamená, že řidiči 
již nebudou nuceni spalovat palmový olej v jejich autech a nákladních automobilech.
Transport & Environment vítá rozhodnutí omezit využívání biopaliv na bázi potravinářksých 
plodin, litujeme však, že poslanci Evropského parlamentu nepodpořili ambicióznější cíle 
a nevyslovili se pro postupné ukončení podpory biopaliv vyráběných z potravinářských 
plodin.
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7. Co je potřeba udělat
Zatímco jde tento článek do tisku, Evropský parlament, vlády EU a Komise vyjednávají 
společnou pozici v rámci trialogů, předtím, než je nová norma RED přijata jako zákon. 
Naše doporučení k tomu, aby politika EU v oblasti čistých paliv byla stanovena jednou 
provždy, jsou:

1. Snížit strop u všech biopaliv vyráběných ze zemědělských plodin na 0 % do roku 2030. 
Biopaliva první generace, která vyžadují velké množství půdy k výrobě energie, nejsou 
škálovatelným nebo udržitelným řešením pro odstranění emisí uhlíku z dopravy. Podpora 
biopaliv vyráběných ze zemědělských plodin biopaliv by měla být zcela zrušena, zejména 
vzhledem k tomu, že politika EU nezohledňuje nepřímé emise způsobené změnami ve 
využívání půdy.

2. Úplně vyřadit bionaftu získávanou ze zemědělských plodin nejpozději do roku 2025 
a podpořit výzvu Parlamentu, aby se v roce 2021 zrušila podpora nafty s nejvyššími 
emisemi, tedy z palmového oleje.

3. Zajistit kvalitu pokročilých (biopaliv). Pokročilá (biopaliva) z odpadů a zbytků mohou 
přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v dopravě, pokud bude celý proces probíhat 
udržitelným způsobem. Iniciativy navržené orgány EU však budou vyžadovat dodatečné 
záruky kvality, které zajistí, že vyspělé palivo bude mít za následek skutečné snížení emisí.

4. Zvýšit pobídky pro obnovitelnou elektřinu v dopravě.

Nico Muzi
ředitel pro komunikaci,
Transport & Environment (T & E)
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 Vize ambiciózní evropské politiky 
v oblasti biopaliv

Jakub Kvapil
koordinátor kampaní a policy advisor, Lestari z.s.

Nedávná zpráva Evropského parlamentu o palmovém oleji je důležitým krokem v procesu 
utváření některých politik EU a to zejména politiky v oblasti životního prostředí, klimatu, 
energetiky, potravin, rozvoje venkova a dopravy.

Diskuse v EU je bohužel příliš všeobecná a nerozlišuje mezi konvenčními biopalivy. 
V současnosti se tak děje, že některá účinná a efektivní paliva, jako je ethanol vyráběný 
v EU, jsou nahlížena stejně jako bionafta z palmového oleje pocházející z tropických oblastí.
Z důvodu všeobecného nepochopení, zejména u konvenčních biopaliv, se někdy biopaliva 
obecně považují za zastaralá a neplnící své cíle. Stojí za připomenutí, jaké jsou hlavní 
cíle biopaliv a proč bylo jejich užívání vůbec zavedeno. Prioritou bylo nahradit ropu, a tím 
přispět ke zmírňování změny klimatu, zlepšení energetické nezávislosti EU a podpoření 
rozvoje venkova tím, že vzniknou nová pracovní místa ve venkovských oblastech.

Když si pozorně přečteme zprávu Globiom, tak uvidíme, že všem rostlinným olejům, 
z nichž se dnes vyrábí bionafta přiřazuje velmi vysoké úrovně emisí skleníkových plynů 
vyplývajících ze změny využívání půdy (ILUC). Analýza Globiom také ukazuje, že tento 
faktor nastává zejména s ohledem na produkci palmového oleje spojenou s vysoušením 
a vypalováním rašelinišť v Indonésii a Malajsii.

Nedojde-li k jasnému odlišení bionafty z palmového oleje od ostatních biopaliv, a nedojde-
li k jasnému odlišení hlavních typů biopaliv, je obtížné si představit koherentní politiku 
EU v oblasti bioenergie. Abychom takovou politiku mohli vytvořit, palmový olej a HVO 
z palmového oleje je nutné odlišit od jiných druhů bionafty a zejména od etanolu. 
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Pokud to s bojem proti změnám klimatu myslíme vážně, tak by logickým krokem bylo zakázat 
v EU používání palmového oleje na výrobu bionafty. Existuje celá řada alternativních 
zdrojů, které lze využít místo palmového oleje, ať už jde o palivo, ale vlastně i pro potraviny 
nebo kosmetiku.

Dokud se se v Indonésii nepodaří vyřešit problém vysoušení a vypalování rašelinišť a kácení 
lesů, zdá se být zákaz využívání palmového oleje pro výrobu biopaliv efektivním způsobem, 
jak zabránit dalším změnám klimatu a napomoct ochraně přírodní rozmanitosti.

Jakub Kvapil 
koordinátor kampaní a policy advisor, Lestari z.s.
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 Proč je udržitelný palmový olej důležitý 
Problematika palmového oleje z indonéského pohledu

Rudi Putra
aktivista v oblasti životního prostředí, biolog,
HAkA (Forest, Nature and Environment of Aceh.)

Po palmovém oleji je vysoká poptávka na celém světě, protože je klíčovou surovinou 
v mnoha výrobcích, od olejů na vaření po kosmetiku. Vysoká poptávka zvyšuje tlak na dvě 
hlavní dodavatelské země, Indonésii a Malajsii, aby tuto poptávku uspokojily. Vzhledem 
k současnému stavu trhu a rychlému krátkodobému návratu investic je palmový olej velmi 
atraktivní pro mnoho zemědělců s nízkými příjmy. Na rozdíl od Malajsie je produktivita 
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v Indonésii nízká, pravděpodobně kvůli špatnému hospodaření, což přimělo zemědělce 
a producentské společnosti, aby konvertovaly více a více lesů na plantáže palmového oleje. 
Bohužel se to děje i v chráněných lesních oblastech, kde Ministerstvo životního prostředí 
a lesnictví zakázalo přeměnu lesů na zemědělskou krajinu určenou pro rozvojové účely. 

Surový palmový olej se stal jednou z největších indonéských vývozních komodit a je hlavním 
zdrojem příjmů pro mnoho zemědělců po celé Indonésii. Palmový olej se stal řídící složkou 
ekonomiky v mnoha provinciích a poskytuje práci mnoha zemědělcům. Palmové plantáže 
také produkují více oleje na hektar než jiné plodiny. Kvůli těmto výhodám je obecné vnímání 
palmového oleje u mnoha indonésanů velmi pozitivní, zatímco vláda tento vysoce pozitivní 
obraz palmového oleje podporuje a dále se snaží veřejné mínění ovlivňovat.

Mnoho indonésanů, včetně zemědělců, nerozumí širším souvislostem spojeným s produkcí 
palmového oleje. S nárůstem poptávky se zemědělci snaží držet krok a zvyšovat své 
výnosy přeměnou dalších pozemků na palmové plantáže. Velkou míru odpovědnosti nesou 
velké společnosti, které přicházejí a ignorují komunitní pravidla držby pozemků nebo 
status ochrany životního prostředí, jen proto, aby zvýšily své již tak značné zisky. Mnoho 
komunit, s nimiž v okolí národního parku Leuser spolupracujeme, stále více rozpoznává 
negativní dopady takových ústupků na jejich životy a živobytí. Stále více pociťují negativní 
environmentální dopady palmových plantáží jako je eroze a znečištění půdy a vody, sucho, 
odlesňování a ztráta biologické rozmanitosti.

“Černá kampaň” a snahy o očištění palmového oleje
Kampaně významných společností v oblasti produkce palmového oleje v Indonésii také 
posílily pozitivní vnímání palmového oleje veřejností. V Indonésii došlo k výraznému 
propojení tématu palmového oleje s pojmem „černá kampaň“, který na sociálních 
médiích používají podporovatelé průmyslu palmového oleje, aby diskreditovali činnost 
environmentálních organizací. Tyto kampaně se snaží přesvědčit o nedůvěryhodnosti 
informací týkajících se negativních dopadů pěstování palmy olejné, které poskytují 
aktivisté, či cizí státy. Snaží se tyto informace ukázat jako čistě účelové, šířené s cílem 
destabilizovat palmový průmysl a naopak podpořit produkci konkurenčních plodin jako je 
slunečnicový olej, kukuřice nebo sója.

Tyto kampaně měly velkou odezvu, a to i u některých politiků, což nadále vylepšuje obraz 
palmového oleje tím, že jakoukoli kritiku spojují s útoky na ekonomickou suverenitu 
Indonésie. Současně probíhající kampaně rovněž zdůrazňují význam této komodity pro 
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živobytí komunit závislých na trhu palmového oleje a pro zmírnění chudoby pro národ jako 
celek. Kampaně jsou v centru pozornosti od nedávného oznámení Evropské unie, která se 
rozhodla přestat používat palmový olej v biopalivech od roku 2021.

Toto oznámení vyvolalo silný nesouhlas indonéské vlády, která označila tento zákaz 
za „diskriminační“, ale také za ohrožení indonéské „ekonomické svrchovanosti“ 
a „protekcionistickou obchodní bariéru”1. Odmítavý a hlasitý odpor vlády k tomuto 
aktu nadále podporuje obraz palmového oleje jako důležité komodity. Zároveň se také 
zpochybňování či jakákoli kritika tohoto průmyslu stává velice citlivou otázkou. 

Společenské povědomí o potřebě udržitelné produkce palmového oleje je nezbytné, pokud 
chceme vidět změnu. Témata na která upozorňují  indonéští a zahraniční aktivisté v oblasti 
životního prostředí a lidských práv jsou stále častěji součástí debaty přímo v Indonésii, 
ačkoli skutečný zájem o problematiku je stále omezen jen na menší skupinu obyvatelstva. 
Šetření nevládních organizací zjistila závažná porušení předpisů v oblasti otázek 
životního prostředí a pracovních podmínek, kterých se společnosti v oblasti palmového 
průmyslu v Indonésii dopouštěly. Indonéská vláda v mnoha případech zaujala vůči těmto 
společnostem tvrdý postoj. V jednom takovém případu byla společnost produkující 
palmový olej vlastnící koncese v Ačehu, shledána vinnou za způsobení požárů rašelinišť 
na území o rozloze 1000 hektarů v oblasti Tripa, v okrsku Nagan Raya a v části světově 
proslulého ekosystému Leuser2.

Byly zaznamenány také případy, kdy společnosti produkující palmový olej porušují hranice 
svých povolení a také pracovní práva svých zaměstnanců. Rozšiřování povědomí o těchto 
problémech a zvláště narůstající naléhavost na globální snižování emisí uhlíku vedly 
indonéskou vládu k rozvoji Indonéského udržitelného palmového oleje (ISPO). Cílem ISPO 
je prosazovat udržitelný rozvoj palmového oleje v Indonésii, aby uspokojil celosvětovou 
poptávku, a současně přispěl ke snižování emisí skleníkových plynů. Zároveň by organizace 
měla zajistit, aby nedošlo k porušování předpisů vztahujících se k životnímu prostředí. 
Zavádění principů ISPO a jejich následné dodržování na plantážích s palmovým olejem 
je však stále velmi omezené. V roce 2017 bylo certifi kováno pouze 12% z 11,9 milionů 
hektarů palmových plantáží3. Zdá se, že vláda si stojí za svým cílem prosazovat certifi kaci 
udržitelného palmového oleje pro všechny plantáže palmového oleje, avšak ve fázi 
implementace je nedůsledná.

1http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/european-ban-on-palm-oil-in-biofuels-upsets-jakarta-kl
2http://www.mongabay.co.id/2015/09/13/kasasi-ditolak-kalista-alam-harus-bayar-rp366-miliar-menteri-siti-penuhi-rasa-keadilan/
3http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/12/only-12-of-indonesias-oil-palm-plantations-ispo-certifi ed.html
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Můj osobní příběh a ekosystém Leuser
Pracuji na ochraně ekosystému Leuser, rozsáhlého území s 2,6 miliony hektary deštného 
pralesa, které se nachází v provinciích Ačeh a Severní Sumatra. Jedná se o starobylý 
ekosystém, největší souvislý lesní porost, který na Sumatře zbyl a zároveň poslední místo 
na zemi, kde najdete tygry, orangutany, nosorožce a slony žijící společně ve volné přírodě. 
Ekosystémové služby, které toto území poskytuje, slouží milionům místních obyvatel, 
například prostřednictvím zmírňování povodní a sesuvů půdy, zásobováním čistou vodou, 
rybolovem a zavlažováním. Část ekosystému Leuser je národním parkem, který je na 
seznamu světového dědictví UNESCO, jakožto Sumaterské dědictví tropických deštných 
lesů. Celý ekosystém byl indonéskou vládou označen za Národní Strategickou Oblast, 
což znamená, že má význam z důvodu bezpečnosti, hospodářského růstu, společenské 
a kulturní hodnoty nebo jako ložisko přírodních zdrojů důležitých pro Indonésii4.

Navzdory tomu, že ochrana ekosystému je ukotvena v národním právu, každodenní 
realita v terénu, se kterou se potýkají neziskové organizace a místní komunity, je boj proti 
odlesňování. Jednou z hlavních příčin odlesňování je přeměna na plantáže palmy olejné, 
zejména v oblasti bohatých nížin na severovýchodě Ačehu, což vede k dalším konfl iktům 
mezi lidmi a divokými zvířaty. Místní komunity jsou vytlačovány ze svých původních lokalit 
a divoká zvířata ztrácí svůj přirozený habitat, který je neustále narušován.
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1http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/08/leuser-ecosystem-must-be-included-in-aceh-spatial-plan-expert.html



Moje rozhodnutí stát se ochranářem ekosystému Leuser pramení již ze zážitků z dětství. 
Jako dítě jsem si každý den hrával v řekách v oblasti Aceh Tamiang. Učil jsem se rybařit 
s mým strýcem a poslouchal zpěv ptáků. V období dešťů jsme s kamarády skákali do 
hlubokých vod místních řek a hráli si. Když jsem byl starší, začaly se v okolí objevovat 
plantáže palmy olejné, které měnily ráz krajiny. Mysleli jsme, že z toho budeme mít prospěch, 
ale pomalu jsme si začali všímat, že se věci kolem nás mění. Chytali jsme méně ryb a slyšeli 
méně ptáků. Záplavy, ve kterých jsme si dříve hrávali byly najednou nebezpečné. V roce 
2006 zasáhly naši oblast dosud největší povodně, tedy kromě tsunami. Zemřelo mnoho 
lidí a škody byly velice rozsáhlé. Mělo to na mě velice silný dopad a přimělo mě to, abych 
se stal ochráncem lesů.
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Můj tým a já chráníme ekosystém Leuser, protože je životně důležitý pro náš lid a pro celý 
svět. Bez služeb poskytovaných tímto ekosystémem, jedním z posledních velkých lesů na 
světě, se stanou naše životy utrpením, kdy budeme trpět nedostatkem čisté vody a vzduchu. 
Během suchých období se dají očekávat katastrofální sucha, a naopak v období dešťů 
již dnes pozorujeme masivní povodně. Ochrana ekosystému Leuser je naprosto nezbytná 
pro úspěšný rozvoj Ačehu. Záchrana tohoto unikátního místa pro dobro místních obyvatel 
a vzácné přírodní rozmanitosti, která se zde nachází, se stala našim hlavním posláním.

Jestliže nebude Leuser v územním plánu pro Ačeh rozpoznán jako území, které je třeba 
chránit, je jeho zničení víc než jasné. Ztráta tohoto důležitého ekosystému by znamenala 
ztrátu dostupnosti velice důležitých ekosystémových služeb pro miliony lidí, kteří jsou na 
nich závislí. Vedlo by to také k vyhynutí mnoha živočišných druhů, mezi které by patřili 
například sumaterští nosorožci, orangutani, sloni nebo tygři, kteří jsou již nyní dle IUCN 
kriticky ohrožení, ale i mnoho dalších druhů, které zde žijí. Ačkoli moratorium na nové 
koncese pro tvorbu plantáží palmy olejné a těžebních povolení vítáme, vyjmutí ekosystému 
Leuser z územního plánu pro území Ačehu 2013-2033 vnímáme jako zásadní problém pro 
ochranu tohoto území. Ochránci přírody, akademici i členové místních komunit se poslední 
4 roky vytrvale zasazují o revizi tohoto plánu, tak aby obsahoval i území unikátního 
ekosystému Leuser a umožnil tak jeho efektivní ochranu.

Kromě toho, že dlouhodobě prosazujeme změny na politické úrovni, které pomáhají Ačehu 
dostat se na cestu udržitelného rozvoje, monitorujeme oblast ekosystému a nasazujeme 
do terénu týmy rangerů s cílem obnovit tento důležitý ekosystém. Spolupracujeme s vládou 
a zástupci místních komunit, abychom odstranili ilegální plantáže palmového oleje uvnitř 
ekosystému Leuser a umožnili obnovu lesa. Během posledního desetiletí jsme pomohli 
odstranit 26 ilegálních plantáží (3000 hektarů) a v současnosti pracujeme na záchraně 
a obnově dalších 10 000 hektarů lesa v oblasti Leuser. Je to práce, která nemá okamžité 
výsledky, ale je nezbytná, pokud chceme v budoucnosti vidět jakoukoli změnu.

Náš nejnovější projekt obnovy původního lesa se nachází v rezervaci Rawa Singkil Wildlife 
Reserve. Tato plocha 80 000 ha rašeliniště se nachází na jihozápadě ekosystému Leuser 
a je místem s bohatou přírodní rozmanitostí. Navzdory stavu ochrany tohoto území zde 
byla nedávno vytvořena plantáž palmy olejné o rozloze 70 ha, která se nachází celou svojí 
rozlohou uvnitř rezervace. Tuto plantáž jsme pokáceli a v blízké době začneme pracovat 
na obnově místního lesa. 
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Sodkazem na BPS - Národní Statistiky pro oblast Ačeh, je rozloha plantáží palmy olejné
v oblasti Leuser 228 230 hektarů.(Junaidi Hanafi ah/HAkA)
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Nedá se popřít, že se palmový olej stal součástí našeho života, protože se stal klíčovou 
složkou mnoha výrobků každodenního života. Zde v Ačehu, není možné vyhnout se 
konzumaci této komodity, je všude a je to nejlevnější kuchyňský olej. Je také jediným 
zdrojem příjmů pro mnoho místních obyvatel. Kdyby to nebyl palmový olej, byla by to nějaká 
jiná plodina. Proto musíme přijmout, že palmového oleje se nezbavíme, ale musíme nalézt 
udržitelné způsoby, jak ho produkovat. Nejsme proti palmovému oleji jako takovému, my 
jsme pouze proti praktikám nezákonného odlesňování, které jsou dneska běžně užívané.
Navzdory tomu, že jsou vyvíjena kritéria udržitelnosti a s nimi související instituce, jako jsou 
RSPO a ISPO, tak se zdá, že uvádění těchto principů do praxe není dostatečně důsledné 
a tudíž ani reálný efekt není takový, jaký bychom očekávali. Pro dosažení udržitelného 
pěstování, úspěšného vymáhání práva a boje s korupcí je potřeba použít metodu cukru 
a biče. Cílem všeho toho snažení je vytvoření schématu, který by umožnil udržitelné 
pěstování palmy olejné, které neničí naše životní prostředí.

Z historie známe celou řadu případů postupného ničení starobylých lesů po celém světě. 
Ať už se tak stalo přeměnou na zemědělskou půdu, těžbou nerostných surovin, narušením 
stavbou silnic, stavbou přehrad, vysušením či vylovením divokých zvířat. Společným znakem 
je nahrazení původního ekosystému lidskou zástavbou, postupnou těžbou dřeva a vytvoření 
odříznutých ostrůvků původních ekosystémů, které následně získají nějaký status ochrany. 

Projekt obnovy 70ti hektarů původní ilegální plantáže palmy olejné
v přírodní rezervaci Rawa Singkil v ekosystému Leuser



Již teď víme, že dosahujeme limitů naší planety a blížíme se bodu zlomu. Indonésie trpí 
nejrychlejším tempem odlesňování na světě, a zatímco severní cíp ekosystému Leuser byl 
doposud chráněn příkrými svahy, dochází už nyní k prolomení této bariéry a odlesňování 
se děje i na těchto místech. Leuser je stále z velké části divočina, která je v dnešním světě 
již spíše raritou a proto musíme toto unikátní místo chránit. Věříme, že když ochráníme 
unikátní ekosystém Leuser a pomůžeme v obnově místních lesů, tak že zároveň ochráníme 
i náš lid, náš národ a pomůžeme zachránit naši planetu.

Rudi Putra
aktivista v oblasti životního prostředí, biolog
HAkA (Forest, Nature and Environment of Aceh)
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 Kácení ilegální palmové plantáže v přírodní rezervaci Rawa Singkil.
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