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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 

за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва повишеното използване на палмово масло както като биогориво, така и в 

преработените храни, където неговата употреба е нараснала в сравнение с тази на 

други растителни масла, като понастоящем около 50% от опакованите стоки 

съдържат палмово масло; 

2. отбелязва, че палмовото масло представлява около една трета от общото световно 

потребление на растително масло, както и около 60% от общата световна търговия 

на растителни масла; 

3. изразява загриженост относно потенциалния риск, който представлява за околната 

среда и обществото очакваното утрояване на световното търсене на палмово масло 

през идните десетилетия; 

Използване на други мазнини и масла 

4. отбелязва, че палмовото масло се използва като съставка и/или заместител от 

хранително-вкусовата промишленост поради неговата продуктивност и 

химическите му свойства, например лесното му съхранение, точката му на топене и 

по-ниската цена като суровина;  

5. отбелязва също така, че експелерът от палмова ядка се използва в ЕС за фураж, по-

специално за угояване на животни за добив на мляко и месо;  

6. отбелязва, че кюспето от рапица или вторичните продукти от рапица могат да бъдат 

използвани и като богат на протеини фураж, който може да намали зависимостта от 

световния внос на соя; 

7. в този контекст подчертава, че социалните, здравните и екологичните стандарти са 

по-строги в ЕС;  

8. призовава Комисията и държавите членки да въведат политика за по-широко 

използване на големите количества краве масло, произвеждано в ЕС, за да се 

намали зависимостта от палмовото масло, внасяно от трети държави; 

Етикетиране 

9. приветства разпоредбата от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на 

информация за храните на потребителите за задължително етикетиране на видовете 

растителни масла, включително палмовото масло, в списъка на съставките на 

опакованите храни;  

10. настоява за прилагането на това задължително етикетиране от страна на държавите 

членки и преработвателите, за да се даде възможност за  проследяване и вземане на 

информирани решения за покупка;  



 

PE592.126v02-00 4/13 AD\1113944BG.docx 

BG 

11. отбелязва големия потенциал на използването на цифрови средства за предоставяне 

на информация на потребителите относно устойчивостта на палмовото масло, 

съдържащо се в преработените храни, например чрез приложения за сканиране на 

баркодове; 

12. призовава Комисията да предостави пълни данни относно употребата и 

потреблението на палмово масло в Европа и вноса му в ЕС; 

Здравеопазване 

13. подчертава заключенията в изследването на Европейския орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ)1 и други изследвания, според които преработените растителни 

масла, по-специално палмовото масло, съдържат генотоксични и канцерогенни 

замърсители, образуващи се в процеса на рафиниране или при високи температури, 

с потенциално въздействие върху здравето;  

14. настоятелно призовава държавите членки да продължат да гарантират спазването на 

законодателството относно безопасността на храните и етикетирането на продукти, 

в производството на които се използват растителни мазнини, включително палмово 

масло; 

15. отбелязва със загриженост, че в някои държави членки палмовото масло 

продължава да се използва в производството на млечни продукти, например сирене, 

без това да бъде посочено върху продукта, което е подвеждащо за потребителите; 

16. призовава Комисията и държавите членки да провеждат кампании за информиране 

на потребителите относно специфичните характеристики на палмовото масло, за да 

се гарантира тяхното здраве и да се насърчи информираното потребление; 

Причини за обезлесяване и географски мащаб/обхват 

17. отбелязва, че производството на палмово масло е основна причина за достигащото 

тревожни мащаби обезлесяване  в тропическите гори;  

18. отбелязва, че 73% от световното обезлесяване е причинено от разчистването на 

земята от дървета с цел производство на селскостопански стоки, като 40% от 

световното обезлесяване се дължи на преобразуване в широкомащабни 

монокултурни насаждения от маслодайни палми2;  

19. отбелязва, че по-голямата част от палмовото масло се произвежда в Малайзия и 

Индонезия, като заедно двете държави съставляват 85% от световното 

производство, а производството е значително или нараства също в Папуа Нова 

Гвинея, Либерия, Демократична република Конго, Колумбия и Перу;  

                                                 
1 EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(5):4426 [159 стр.], 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426 
2 Въздействието на потреблението на ЕС върху обезлесяването: Всеобхватен анализ на въздействието на 

потреблението на ЕС върху обезлесяването, 2013 г., Европейска комисия, 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (стр. 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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20. отбелязва също така бързото разрастване и ускоряване на тази промяна, като в тези 

седем основни държави износителки за едно или две десетилетия  земите, 

преобразувани с цел производство на палмово масло, са се  удвоили или утроили и 

едва за десетилетие е регистрирана загуба на до 15% от горското покритие;  

21. отбелязва сложността на факторите, които причиняват световното обезлесяване, 

например разчистването на земите за отглеждане на едър рогат добитък или полски 

култури, по-специално за производство на соеви фуражи за селскостопанските 

животни в ЕС, както и палмовото масло, разрастването на градските зони, 

дърводобива и други интензивни селскостопански дейности;  

22. признава, че е необходим цялостен подход, който да отчита всички причини за 

обезлесяването и предвижда действия и сътрудничество както в държавите 

производителки, така и в държавите потребителки; 

Въздействие върху околната среда  

23. признава значението на опазването на тропическите гори и биологичното 

разнообразие; изразява дълбока загриженост от преобразуването на тропическите 

гори с изключително биологично разнообразие в монокултурни насаждения за 

добив на палмово масло за сметка на незаменими естествени местообитания и 

екосистеми, в които живеят голям брой критично застрашени и ендемични видове;  

24. отбелязва въздействието на големите монокултури от маслодайни палми, които 

повишават наличието на вредители, замърсяването на водата от агрохимикали и 

ерозията на почвата, както и въздействието върху въглеродното поглъщане и 

екологията на целия регион, което пречи на миграцията на животинските видове;  

25. отбелязва, че изгарянето на тропически гори и торфени почви, наред с другото с цел 

преобразуване на земи за суровини за агрохранителната и енергийната система, е 

свързано със сериозни щети за околната среда, включително отделяне на голям 

обем парникови газове; 

Въздействие върху местните общности, заграбване на земя и дребни земеделски 

стопани 

26. отбелязва изключително отрицателното въздействие на преобразуването в 

монокултурни насаждения за добив на палмово масло върху живеещите в горите, 

включително дребните земеделски стопани, чиято земя се отнема  или се измества в 

по-малко плодородните райони;  

27. отбелязва с тревога честите случаи на изсичане на дървета, заграбване на земя и 

незаконно или принудително придобиване на земя за насаждения; освен това 

отбелязва, че унищожаването на тропическите гори унищожава също така поминъка 

на онези общности, които зависят от тях; 

28. отбелязва социалната несправедливост и лошите условия на труд, които 

преобладават в някои стопанства; 

29. следователно призовава съответните органи в държавите на произход да спазват 
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правата на човека, включително правата върху земята на живеещите в горите, както 

и да засилят ангажиментите, свързани с околната среда, социалната сфера и 

здравеопазването, като вземат предвид доброволните насоки на Организацията на 

ООН за прехрана и земеделие (ФАО) относно владението на земи1; 

Развитие на селските райони и агроекологични практики 

30. счита, че опазването на тропическите гори следва да бъде комбинирано с устойчиво 

развитие на селските райони с цел предотвратяване на бедността и насърчаване на 

заетостта в съответните райони, и призовава Комисията и държавите членки да 

допринасят за регионалното социално-икономическо развитие по този начин; 

31. признава ролята на маслодайните палми като част от разнообразните системи за 

междинни култури за гарантирането на ценни източници на доходи за дребните 

селскостопански производители; 

32. счита, че усилията за спиране на обезлесяването трябва да включват изграждане на 

капацитет на местно равнище, технологическа помощ, споделяне на най-добри 

практики между общностите и подпомагане на дребните селскостопански 

производители да използват по най-ефективен начин своите обработваеми земи, без 

да прибягват до допълнително преобразуване на гори; в този контекст подчертава 

големия потенциал на агроекологичните практики за максимално увеличаване на 

екосистемните функции чрез смесени и многообразни техники на засаждане, 

агролесовъдство и пермакултура, избягвайки зависимостта от суровини или 

отглеждането на монокултури; 

Биогорива 

Производство на палмово масло като биогориво 

33. отбелязва, че в Европа търсенето на палмово масло се дължи най-вече на 

използването му като биогориво;  

34. отбелязва, че 70% от консумираните в ЕС биогорива се добиват/произвеждат в ЕС, 

23% от внасяните в ЕС биогорива са от палмово масло с произход Индонезия и още 

6% от внасяните в ЕС биогорива са от соя2; 

35. отбелязва, макар и количествата да варират в държавите членки, огромното 

нарастване на използването на палмово масло като биодизел от първо поколение, 

което се е увеличило с 2,6 милиона тона между 2010 г. и 2014 г., т.е. нарастване от 

606%, докато общият дял на палмовото масло от потреблението на биодизел в ЕС се 

е увеличил от 6% през 2010 г. до почти една трета (31%) през 2014 г., като почти 

половината от използваното в ЕС палмово масло се използва като транспортно 

                                                 
1 Доброволни насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, 

рибарството и горите в контекста на националната продоволствена сигурност, Рим, 2012 г., 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf  
2 Евростат – Доставка, преобразуване и потребление на енергия от възобновяеми източници; годишни 

данни (nrg_107a), изследване Globiom „Въздействие на консумираните в ЕС биогорива върху промените 

в земеползването“, 2015 г., и http://www.fediol.be/ 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fediol.be/
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гориво1; 

Непряко въздействие, включително непреки промени в земеползването 

36. отбелязва непреките последици от търсенето на биогорива в ЕС във връзка с 

унищожаването на тропическите гори;  

37. отбелязва, че определени начини на производство на биогорива увеличават общите 

емисии на парникови газове, ако бъдат отчетени емисиите от непреки промени в 

земеползването2, като биодизелът от палмово масло е биогоривото с най-високи 

емисии3; 

38. следователно изисква при анализа на биодизела като алтернативно гориво да бъде 

взет предвид целият енергиен разход за отглеждането на култури за производство 

на биогорива, а в Директивата за възобновяемите енергийни източници да бъдат 

отчетени в пълна степен емисиите от непреки промени в земеползването в резултат 

от производството на биогорива;  

39. счита, в съответствие с принципа на съгласуваност на политиките в интерес на 

развитието, че биогоривата не следва да причиняват обезлесяване и да оказват 

въздействие върху продоволствената сигурност и правото на прехрана на трети 

държави, като се цели постепенно прекратяване на публичната подкрепа за 

биогоривата, произвеждани от палмово масло; 

Биогорива от първо и второ поколение 

40. отбелязва доминиращото положение на биогоривата от първо поколение и липсата 

на търговска наличност на биогорива от второ поколение; призовава Комисията и 

държавите членки да продължат да подкрепят разработването на биогорива от 

следващо поколение, за да се избегне обезлесяването; 

41. призовава за ускорено, но постепенно премахване на всички стимули за биогорива с 

произход от палмово масло, тъй като те водят до конкуренция за придобиване на 

земя в ущърб на производството на храни, резултатът от което е обезлесяване, като 

следователно значително допринасят за емисиите на парникови газове;  

42. посочва изследването Globiom, което показва удивително високото равнище на 

емисиите на парникови газове, дължащи се на палмовото масло;  

43. призовава за създаване на система за задължително обозначаване на произхода на 

съставките на биогоривата; 

Прозрачност на веригата на доставките   

44. счита, че проследяемостта на веригата за доставки на храни е от основно значение 

                                                 
1 Пак там. 
2 Доклад на Комисията относно напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници, 

(SWD(2015)0117). 
3 Изследване Globiom „Въздействие на консумираните в ЕС биогорива върху промените в 

земеползването“, 2015 г. 
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за вносителите и потребителите, по-специално за да могат те да направят 

разграничение дали палмовото масло и неговите вторични продукти са законно или 

незаконно произведени, както и дали техният произход е от устойчиви или 

неустойчиви източници;  

45. отбелязва, че прозрачната верига на доставките позволява достъп до информация за 

палмовото масло с произход от високорискови райони; 

Сертифициране 

46. признава важната роля и потенциала на различните видове системи за доброволно 

сертифициране на устойчивостта на продуктите от палмово масло и счита, че тези 

схеми трябва да вземат предвид екологичното и социалното въздействие на 

производството на палмово масло;  

47. отбелязва заключението на Европейската сметна палата1, че някои от системите за 

сертифициране не гарантират действителна устойчивост на палмовото масло, като 

по този начин не са ефективни в осигуряването и спазването на съответните 

стандарти;  

48. отбелязва по-специално, че Сметната палата счита, че някои системи са 

недостатъчно прозрачни или имат необективна структура на управление, което 

поражда риск от конфликти на интереси и неефективна комуникация, че Сметната 

палата критикува стандартите за критериите за устойчивост, позовавайки се на 

конфликти за земеползване, принудителен/детски труд и лоши условия на труд за 

земеделските стопани, както и че според нея тези пропуски са довели до 

ненадеждни статистически данни и надценяване на обема биогориво, 

сертифицирано като устойчиво; 

49. поради това изразява загриженост, че системата на ЕС за сертифициране на 

устойчивостта на биогоривата не е напълно надеждна, и счита, че системите за 

сертифициране следва да бъдат развивани допълнително и постоянно подобрявани, 

за да може да се гарантира, че палмовото масло действително се произвежда по 

устойчив начин и че действително отговаря на съответните стандарти;  

50. призовава за изпълнението на съответните препоръки на Сметната палата, одобрени 

от Комисията; 

51. призовава Комисията да осигури надеждни стандарти и да работи за установяването 

на силни и обвързващи рамки, за да се гарантира устойчивостта на палмовото 

масло;  

52. призовава използваните в ЕС странични продукти на палмовото масло (брашното от 

ядките или експелерът) също да подлежат на сертифициране; 

Инициативи 

                                                 
1 Специален доклад на Европейската сметна палата № 18/2016 (процедура по освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.): Системата на ЕС за сертифициране на 

устойчиви биогорива: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_BG.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_BG.pdf
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53. приветства всяка инициатива с участието на множество заинтересовани страни, 

която има за цел да създаде и прилага амбициозни стандарти за устойчиво 

производство на палмово масло, включващи правата на човека, правата върху 

земята и трудовите права;  

54. подкрепя целите, поставени в рамките на инициативата на ООН за устойчиво 

палмово масло и в Декларацията от Амстердам от 2015 г. за постигане до 2020 г. на 

верига на доставки без обезлесяване и конфликти; 

55. отбелязва потенциала на инициативи като Декларацията от Ню Йорк относно 

горите1 за подпомагане на частния сектор в постигането на целите за прекратяване 

до 2020 г. на обезлесяването в резултат на производството на селскостопански 

стоки като продукти от палмово масло, соя, хартия и говеждо месо; отбелязва, че 

някои дружества имат по-амбициозни цели, но въпреки че 60% от предприятията в 

областта на палмовото масло са поели ангажимент за такива инициативи, досега 

едва 2% са в състояние да проследят търгуваното от тях палмово масло до неговия 

източник2; 

56. призовава Комисията, държавите членки и промишлеността да подкрепят 

инициативи като подхода „високи въглеродни запаси“, който определя областите, 

подходящи за създаването на насаждения от маслодайна палма, например земи с 

влошено качество, които са с ниска стойност на съхранение на въглероден диоксид 

и  ниска екологична стойност, като по този начин се насърчи действително 

устойчивото производство на палмово масло без преобразуване на горите и при 

опазване на екосистемите с висока консервационна стойност; 

Диалог за по-добро управление в държавите производителки  

57. призовава Комисията да започне диалог, когато това е целесъобразно, с 

правителствата на държавите и дружествата, които произвеждат палмово масло, 

включително чрез двустранни споразумения с държавите производителки, с цел 

насърчаване на ефективното законодателство в областта на околната среда, което да 

възпрепятства вредните промени в земеползването и да повиши стандартите, 

свързани с околната среда, опазването на биологичното разнообразие, правата на 

човека, социалните права и правата върху земята, трудовото законодателство, 

прозрачността относно владението на земи и собствеността на дружества, както и 

консултирането с местните общности, за да се избегне заграбването на земя; 

Правна рамка на ЕС, включително призиви към Комисията 

58. е наясно, че ЕС е третият по големина вносител на палмово масло и палмови ядки в 

света, и подчертава необходимостта да се въведат правила за гарантиране на 

действителната устойчивост на производството на палмово масло; 

59. призовава Комисията и държавите членки да укрепят съществуващите инструменти 

за контрол и да използват всички необходими мерки за предотвратяване на вноса в 

ЕС на палмово масло, произведено в резултат на обезлесяване, да установят 

                                                 
1 Среща на високо равнище на ООН по въпросите на климата през 2014 г. 
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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регулаторна рамка от твърди и приложими мерки, за да се гарантира, че всички 

участници от цялата верига на доставките, включително европейските финансови 

институции и инвестициите и заемите, които те предоставят, участват единствено в 

устойчиво производство на палмово масло, за да се осигурят опазването на горите и 

защитата на живеещите в горите и на биологичното разнообразие; 

60. призовава Комисията ясно да определи санкции за нарушения, като същевременно 

поддържа търговски отношения с трети държави; 

Предишно и действащо законодателство  

61. вижда в сектора на какаото модел за установяване на международни стандарти за 

устойчиво производство на палмово масло и отбелязва, че механизми, подобни на 

Регламента на ЕС относно дървения материал, могат да помогнат да се гарантира, 

че единствено законно произведени продукти се пускат пазара на ЕС; 

62. призовава в политиката на ЕС за биогоривата да бъдат включени ефективни 

критерии за устойчивост, които да опазват земите с богато биологично 

разнообразие, високи въглеродни запаси и торфищата и  да включват социални 

критерии; 

Двустранни споразумения и търговия  

63. отбелязва, че механизми като споразуменията за доброволно партньорство могат да 

помогнат за изясняване на проблемите относно законосъобразността, свързани със 

заграбването на земя и преобразуването на гори, чрез задействане на национални 

аграрни реформи и установяване на прозрачност по отношение на владението на 

земи;  

64. призовава двустранните споразумения да бъдат използвани като катализатор за 

ефективно опазване на околната среда, включително чрез прилагане на 

диверсифицирани тарифни схеми в зависимост от това дали палмовото масло е 

устойчиво или не или чрез изключване на неустойчивото палмово масло и неговите 

производни продукти от споразуменията за свободна търговия;  

65. призовава Комисията да включи гаранция срещу обезлесяването и необходимостта 

от спазване на правата на общностите в преговорите за търговски споразумения с 

държавите производителки на палмово масло;  

Подкрепа и изграждане на капацитет 

66. настоява, че е важно да се подкрепят развиващите се държави с необходимите 

средства за подобряване на управлението, правоприлагането и съдебните процедури 

на местно, регионално и национално равнище, с цел опазване на горите и 

торфищата и развитие на агроекологичните селскостопански практики;  

67. призовава Комисията да насърчава обмена на най-добри практики относно 

прозрачността и сътрудничеството между правителствата и дружествата, които 

използват палмово масло, както и, заедно с държавите членки, да работи с трети 

държави за разработване и прилагане на национални закони и да зачита обичайните 
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права на общностите върху земята, които гарантират, че горите, живеещите в горите 

и техният поминък за защитени; 

Съществуващи ангажименти на ЕС и план за действие 

68. призовава Комисията да изпълни международните ангажименти на ЕС, наред с 

другото онези, поети в рамките на Парижката конференция по въпросите на 

климата (COP21), Форума на ООН относно горите1, Конвенцията на ООН за 

биологичното разнообразие2, Декларацията от Ню Йорк относно горите, Целта за 

устойчиво развитие за спиране на обезлесяването до 2020 г.3 и Плана за действие за 

прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия 

(FLEGT); призовава Комисията също така да увеличи усилията си за изготвяне на 

подробен план за действие на ЕС за ясна и категорична защита на горите и правата 

на живеещите в горите, както и да направи конкретни предложения за прекратяване 

на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите, които да включват 

разпоредби относно търговията със селскостопански стоки, по-специално 

палмовото масло, и относно предотвратяването на класифицирането на 

монокултурните насаждения като повторно залесяване; 

69. подчертава необходимостта от въвеждане на социални и екологични критерии, 

включително правото на достъп до земя, които да надхвърлят логиката на чистата 

финансова печалба при оценяването на различните стратегии за горите; 

70. призовава да бъдат извършени повече изследвания на равнище ЕС относно 

устойчивия фураж, за да могат да бъдат разработени алтернативи на палмовото 

масло за европейското селско стопанство. 

  

                                                 
1 Заключения на Форума на ООН относно горите. 
2 Конвенция на ООН за биологичното разнообразие, цели от Аичи: https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Цели за устойчиво развитие, член 15.2, цел за спиране на обезлесяването: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

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