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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 

Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 

li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Ifakkar li ż-żejt tal-palm jammonta għal madwar 40 % tal-kummerċ globali taż-żjut 

veġetali u li l-UE hija t-tieni l-akbar importatur dinji, b'madwar 7 miljun tunnellata fis-

sena; jistieden lill-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tnaqqas u 

tikkontrolla aħjar l-ammont ta' żejt tal-palm prodott b'mod mhux sostenibbli importat 

minn pajjiżi terzi, billi tapplika skemi ta' dazju doganali differenti għall-prodotti taż-żejt 

veġetali ċertifikati sostenibbli, inklużi prodotti taż-żejt tal-palm, billi tmur lil hinn minn 

sistemi ta' ċertifikazzjoni bħall-RSPO-Next tar-Roundtable on Sustainable Palm Oil 

(RSPO - Roundtable dwar iż-Żejt tal-Palm Sostenibbli)), f'konformità mar-rekwiżiti ta' 

sostenibbiltà stabbiliti mill-Palm Oil Innovation Group (POIG, Grupp ta' Innovazzjoni 

taż-Żejt tal-Palm); jitlob lill-Kummissjoni wkoll tassisti lill-pajjiżi li jipproduċu ż-żejt tal-

palm fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki ta' inċentivi relevanti u l-oqfsa 

kummerċjali regolatorji li jwasslu biex jimminizzaw l-impatt tal-industrija fuq id-

deforestazzjoni, it-telf tal-bijodiversità, l-użu mhux sostenibbli tal-art, il-livell ta' 

applikazzjoni għoli tas-sustanzi kimiċi u t-tibdil fil-klima; 

2. Jinsab allarmat mill-fatt li madwar nofs iż-żoni forestali maqtugħin b'mod illegali 

jintużaw għall-produzzjoni taż-żejt tal-palm għas-suq tal-UE, u li 18 % taż-żejt tal-palm 

minn produzzjoni illegali jispiċċa fis-suq tal-UE; jinnota li l-kwistjoni ta' sostenibilità fis-

settur taż-żejt tal-palm ma tistax tiġi indirizzata minn miżuri u politiki volontarji 

waħedhom, iżda hemm bżonn regoli vinkolanti u skemi ta' ċertifikazzjoni li jiġu infurzati 

anke għall-impriżi taż-żejt tal-palm; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni 

simili għal FLEGT u r-Regolament dwar il-Minerali li joriġinaw f'żoni affettwati minn 

kunflitti; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tibda riforma tan-Nomenklatura tas-Sistema 

Armonizzata (SA) fl-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO) li tippermetti distinzjoni 

bejn iż-żejt tal-palm ċertifikat sostenibbli u ż-żejt tal-palm mhux sostenibbli u d-

derivattivi tagħhom; 

4. Ifakkar li l-Malasja u l-Indoneżja huma l-produtturi ewlenin taż-żejt tal-palm, b'madwar 

85-90 % tal-produzzjoni globali, u li d-domanda li dejjem qiegħda tikber għal dan il-

prodott bażiku titfa' pressjoni fuq l-użu tal-art u għandha effetti sinifikanti fuq il-

komunitajiet lokali, is-saħħa u t-tibdil fil-klima; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-Ftehim ta' 

Kummerċ Ħieles UE-Indoneżja, il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Malasja, kif ukoll 

Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles oħrajn għandhom jindirizzaw it-tħassib rigward prodotti 

minn żjut veġetali mhux sostenibbli, inkluż iż-żejt tal-palm, u d-derivattivi tagħhom fi 

ħdan in-negozjati, flimkien ma' kapitoli vinkolanti u infurzabbli dwar l-iżvilupp 

sostenibbli li jkopru d-deforestazzjoni, l-ambjent, l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, ix-

xogħol tat-tfal u x-xogħol furzat, speċjalment in-nisa, it-tkeċċija furzata u d-

diskriminazzjoni tal-komunitajiet indiġeni, il-konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO u l-

implimentazzjoni tagħhom; f'dan ir-rigward, jenfasizza li l-kultivazzjoni ta' bosta sostituti 

taż-żejt tal-palm tista' tiġġenera livell ogħla ta' gassijiet b'effett ta' serra u tikkawża proċess 

ta' deforestazzjoni akbar u aktar rapidu; 
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5. Ifakkar li l-Indoneżja dan l-aħħar saret it-tielet l-ikbar inkwinant ta' CO2 fid-dinja u qed 

tbati minn bijodiversità dejjem tonqos, b'bosta speċi ta' fawna selvaġġa fil-periklu li 

jinsabu fix-xifer tal-estinzjoni; 

6. Jilqa' l-fatt li sa mill-1990, kien hemm żieda fil-livelli ta' foresta primarja fil-Malasja, iżda 

jibqa' kkonċernat li l-livelli ta' deforestazzjoni fl-Indoneżja attwalment miexja b'rata ta' -

0.5% f'telf globali kull ħames snin; 

7. Barra minn hekk jenfasizza l-importanza u l-bżonn urġenti għal aktar azzjonijiet 

komplementari bejn bosta partijiet interessati u inizjattivi multilaterali, fil-livell tal-UE 

jew nazzjonali li jkollhom l-għan li jeliminaw b'mod gradwali l-kummerċ taż-żejt tal-palm 

mhux sostenibbli, f'konformità mal-istandards u r-regolamenti tad-WTO; itenni li, sabiex 

ikun żgurat l-ogħla grad ta' effikaċja, dawn l-inizjattivi għandhom jikkunsidraw is-sistemi 

ta' produzzjoni differenti u l-fatturi speċifiċi għal kull pajjiż fl-evalwazzjoni tal-grad ta' 

tħassib soċjoekonomiku u ambjentali; 

8. Għaldaqstant, iħeġġeġ lis-settur finanzjarju jinkludi kunsiderazzjonijiet dwar is-

sostenibbiltà fl-operazzjonijiet ta' investiment u ta' self tiegħu; 

9. Jenfasizza l-importanza li s-sitwazzjoni tittejjeb permezz ta' ċertifikazzjoni adegwata, li 

tkun aċċessibbli faċilment għall-kultivaturi fuq skala żgħira u l-SMEs u li ma 

tiddiskriminax kontrihom, u tinftiehem mill-konsumaturi, u li tikkonferma li ż-żejt tal-

palm inkwistjoni jkun ġie prodott b'mod ġenwin, b'konformità ma' linji gwida dwar is-

sostenibbiltà u l-aħjar standards u prattiki adottati globalment, mingħajr ħsara għall-

ambjent, il-bijodiversità, il-komunitajiet lokali, il-popli u s-soċjetajiet indiġeni u li l-

prodott ikun traċabbli b'mod effettiv u trasparenti tul il-katina tal-provvista kollha; jinsab 

konvint li l-iskemi ta' ċertifikazzjoni volontarja jistgħu jaħdmu aħjar, jekk dawn jissaħħu 

aktar, bl-użu ta' kriterji aktar stretti mill-istandards attwali, li jkunu inkorporati fl-azzjoni 

tad-diliġenza dovuta tal-partijiet interessati rilevanti, billi tittieħed azzjoni legali kontra 

prattiki illegali u billi l-informazzjoni dwar il-konsumatur tittejjeb b'mod sostanzjali; 

jistieden lill-Kummissjoni tniedi kampanji ta' informazzjoni u tipprovdi lill-konsumaturi 

b'informazzjoni komprensiva dwar il-konsegwenzi tal-produzzjoni mhux sostenibbli taż-

żejt tal-palm; 

10. Jenfasizza li, sabiex jiġi evitat l-impatt ta' taqlib fuq il-kummerċ internazzjonali, dawn l-

iskemi ta' ċertifikazzjoni għandhom jiġu żviluppati permezz ta' proċess ta' parteċipazzjoni 

inklużiv flimkien mal-atturi relevanti kollha tul il-katina tal-provvista mill-pajjiżi kollha 

involuti; 

11. F'dan ir-rigward, jilqa' bil-qawwa, l-RSPO, fost inizjattivi oħra, iżda jenfasizza l-bżonn li 

din tissaħħaħ kontinwament, permezz ta', iżda mhux limitat biss, it-twessigħ tar-

rappreżentanza tal-partijiet interessati bl-inklużjoni aħjar tal-SMEs u wkoll b'awditu u 

b'kapaċità ta' infurzar msaħħa; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu r-riċerka f'alternattivi adegwati 

għall-bijodiżil derivat miż-żejt tal-palm; 

13. Iqis li d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli għall-bijolikwidi u d-Direttiva dwar il-

Kwalità tal-Fjuwil għall-bijokarburanti jiddefinixxu b'mod legali s-sostenibilita taż-żejt 

tal-palm, filwaqt li ma jeżisti l-ebda kriterju legali għaż-żejt tal-palm, kif ukoll għaż-żjut 
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veġetali l-oħra, inklużi dawk tal-kolza u tal-ġirasol, li jintużaw fl-industrija tal-ikel; 

għalhekk jappella biex ikun hemm definizzjoni ta' dan it-tip u jitlob lill-Kummissjoni 

tistudja l-possibilità li testendi l-kriterju ta' sostenibilità għal użi oħra tal-istess prodott tar-

raba', f'konformità mar-regoli u r-regolamenti tad-WTO u mal-linji gwida tal-OECD;  

14. Jindika l-bżonn li jiġi żgurat li l-iskemi ta' ċertifikazzjoni jiggarantixxu żejt tal-palm 

realment sostenibbli skont protokolli li jipproteġu b'mod effettiv il-bijodiversità u li 

jissalvagwardjaw il-kondizzjonijiet tax-xogħol, filwaqt li jgħinu biex il-livelli ta' 

deforestazzjoni jinżammu qrib iż-żero; 

15. Jenfasizza li, fl-ambitu tar-Regolament dwar l-Infurzar tal-Liġi, it-Tmexxija u il-Kummerċ 

fis-Settur Forestali u tal-ftehimiet ta' sħubija volontarji bejn l-UE u l-pajjiżi li jipproduċu 

l-injam, l-ewwel skema ta' awtorizzazzjoni kompletament operattiva hija mal-Indoneżja, 

b'seħħ mill-15 ta' Novembru 2016. jistieden lill-UE issostni l-impenn favur il-ftehimiet ta' 

sħubija volontarji tal-FLEGT u tiżgura li dawn ikunu jkopru l-injam ta' konverżjoni mill-

iżvilupp taż-żejt tal-palm; jissuġġerixxi li l-politiki tal-UE għas-settur taż-żejt tal-palm 

jitgħallmu mill-prinċipji tal-FLEGT li jkun hemm djalogu ma' partijiet interessati multipli 

u li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ta' governanza b'għeruq fil-fond fil-pajjiżi produtturi, kif 

ukoll il-politiki ta' appoġġ għall-importazzjoni tal-UE; jitlob li jkomplu jitniedu ftehimiet 

ta' sħubija volontarji, bħal pereżempju l-FLEGT; jinnota li jista' wkoll jittieħed approċċ 

simili fir-rigward taż-żejt tal-palm, u li dan jista' jwassal għal kontrolli mtejba fuq l-

industrija tal-palm fil-pajjiżi ta' destinazzjoni; 

16. Iqis li inizjattivi bħal dawn huma ta' benefiċċju kbir u jitlob li dawn l-inizjattivi jiġu 

ulterjoment promossi u estiżi anke għal prodotti bażiċi oħrajn. 
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