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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. želi spomniti, da palmovo olje predstavlja približno 40 % svetovne trgovine z vsemi 

rastlinskimi olji in da je EU s približno sedmimi milijoni ton letno druga največja 

svetovna uvoznica; poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami zmanjša 

in bolje nadzira količino netrajnostno proizvedenega palmovega olja, uvoženega iz 

tretjih držav, tako da za certificirane, trajnostno pridobljene proizvode iz rastlinskega 

olja, tudi za proizvode iz palmovega olja, uporabi drugačne carinske sheme, ter naj v 

skladu z zahtevami v zvezi s trajnostjo, ki jih je določila Inovacijska skupina za 

palmovo olje (POIG) preseže sisteme certificiranja, kot je sistem okrogle mize o 

trajnostnem palmovem olju (RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil) RSPO Next; 

Komisijo poziva tudi, naj državam, ki proizvajajo palmovo olje, pomaga pri 

oblikovanju in izvajanju ustreznih spodbujevalnih politik in regulativnih tržnih okvirov, 

ki bi kar najbolj zmanjšali učinek industrije na krčenje gozdov, izgubo biotske 

raznovrstnosti, netrajnostno rabo zemljišč, veliko uporabo kemikalij in podnebne 

spremembe; 

2. je zaskrbljen, ker je približno polovica zemljišč, kjer je bil gozd nelegalno posekan, 

uporabljenih za proizvodnjo palmovega olja za EU in ker 18 % vsega nezakonito 

pridelanega palmovega olja vstopi na trg EU; ugotavlja, da težav v zvezi s trajnostjo v 

sektorju palmovega olja ne moremo obravnavati le s prostovoljnimi ukrepi in 

politikami, ampak da so za podjetja, ki proizvajajo palmovo olje, potrebna zavezujoča 

pravila in obvezno certificiranje; poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajo po vzoru 

sporazuma FLEGT in uredbe o konfliktnih mineralih; 

3. poziva Komisijo, naj v zvezi s tem začne izvajati reformo nomenklature 

harmoniziranega sistema Svetovne carinske organizacije, ki bo omogočila razlikovanje 

med certificiranim trajnostnim in netrajnostnim palmovim oljem ter njunimi derivati;  

4. opozarja, da sta Malezija in Indonezija glavni proizvajalki palmovega olja, ki pokrivata 

približno 85–90 % svetovne proizvodnje, in da vse večje povpraševanje po tem 

proizvodu ustvarja pritisk v zvezi z rabo zemljišč in močno vpliva na lokalne skupnosti, 

zdravje in podnebne spremembe; v zvezi s tem poudarja, da bi morala prostotrgovinska 

sporazuma med EU in Indonezijo ter med EU in Malezijo ter drugi prostotrgovinski 

sporazumi obravnavati vprašanja glede netrajnostno proizvedenih rastlinskih olj, tudi 

palmovega olja, in njihovih derivatov v okviru pogajanj, skupaj z zavezujočimi in 

izvršljivimi poglavji o trajnostnem razvoju na področju krčenja gozdov, okolja, kršenja 

človekovih pravic, dela otrok in prisilnega dela, predvsem žensk, prisilnih izselitev in 

diskriminacije avtohtonih skupnosti, temeljnih konvencij MOD in njihovega izvajanja; 

v zvezi s tem poudarja, da bi pri gojenju številnih nadomestil za palmovo olje nastale še 

večje količine emisij toplogrednih plinov in da bi se postopek krčenja gozdov 

nadaljeval, oziroma bi bil še hitrejši; 

5. opozarja, da je Indonezija nedavno postala tretja največja onesnaževalka z ogljikovim 

dioksidom na svetu in da se sooča z upadom biotske raznovrstnosti, saj je več ogroženih 

prostoživečih vrst na robu izumrtja; 
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6. pozdravlja dejstvo, da se je obseg malezijskih pragozdov od leta 1990 povečal, vendar 

izraža zaskrbljenost, ker se gozdovi v Indoneziji vsakih pet let skrčijo za 0,5 %; 

7. poleg tega poudarja, da so pomembni in zelo potrebni dodatni dopolnilni ukrepi, pri 

katerih bo sodelovalo več zainteresiranih strani, ter večstranske pobude, na ravni EU ali 

na nacionalni ravni, namenjeni postopni opustitvi trgovine z netrajnostno pridobljenim 

palmovim oljem v skladu z normami in pravili Svetovne trgovinske organizacije; 

poudarja, da je treba pri teh pobudah upoštevati različne proizvodne sisteme in 

dejavnike za oceno družbenogospodarskih in okoljskih vprašanj, ki obstajajo v različnih 

državah, če želimo zagotoviti največjo možno učinkovitost; 

8. v skaldu s tem poziva finančni sektor, naj v svoje naložbene in posojilne dejavnosti 

vključi vidik trajnosti; 

9. poudarja, kako pomembno bi bilo to stanje izboljšati z ustreznim potrdilom, ki bi bilo 

lahko dostopno in nediskriminatorno za male pridelovalce ter mala in srednja podjetja, 

razumljivo za potrošnike ter ki bi potrjevalo, da je bilo dano palmovo olje dejansko 

proizvedeno v skladu s smernicami za trajnost ter splošno sprejetimi najboljšimi 

standardi in praksami, brez škodljivih učinkov na okolje, biotsko raznovrstnost, lokalne 

skupnosti, avtohtona ljudstva in družbo, ter da je pomembno, da je proizvod na 

učinkovit in pregleden način sledljiv skozi vso dobavno verigo; je prepričan, da bi 

sheme za prostovoljno certificiranje lahko bolje delovale, če bi jih še bolj okrepili, in 

sicer z uporabo meril, ki bodo strožja kot sedanji standardi in bodo del postopkov, ki jih 

bodo ustrezni deležniki izvajali s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovili pravno ukrepanje 

proti nelegalnim praksam in bistveno izboljšanje obveščanja potrošnikov; poziva 

Komisijo, naj začne informacijske kampanje ter tako potrošnike celovito informira o 

posledicah netrajnostne proizvodnje palmovega olja; 

10. poudarja, da bi morali, če želimo preprečiti izkrivljanje mednarodne trgovine, te sheme 

certificiranja razviti v postopku, ki bi vključeval vse zadevne akterje v oskrbovalni 

verigi iz vseh udeleženih držav;  

11. v zvezi s tem med drugim toplo pozdravlja RSPO, vendar podarja, da je treba pobudo 

ves čas krepiti, med drugim z razširitvijo zastopanosti deležnikov z boljšo vključenostjo 

malih in srednjih podjetij ter z večjo zmogljivostjo na področju revidiranja in 

izvrševanja; 

12. poziva Komisijo in države članice, naj še naprej raziskujejo ustrezne alternative za 

biogorivo iz palmovega olja; 

13. meni, da čeprav ni pravnih meril za palmovo olje ter za druga rastlinska olja, vključno z 

repičnim in sončničnim, ki se uporabljajo v živilski industriji, je trajnost palmovega olja 

pravno opredeljena v direktivi o obnovljivih virih energije v zvezi s tekočimi biogorivi 

in v direktivi o kakovosti goriv v zvezi z biogorivi; zato poziva k oblikovanju 

opredelitve, Komisijo pa naproša, naj preuči možnosti za druge načine uporabe iste 

poljščine v skladu s pravili in predpisi Svetovne trgovinske organizacije ter smernicami 

OECD;  

14. meni, da morajo sheme certificiranja jamčiti za resnično trajnostno palmovo olje, in 

sicer s sprejetjem učinkovitih protokolov za zaščito biotske raznovrstnosti in 
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spoštovanje delovnih pogojev ter za zagotavljanje, da je stopnja krčenja gozdov skoraj 

enaka nič; 

15. poudarja, da je od 15. novembra 2016 v okviru uredbe o izvrševanju zakonodaje, 

upravljanju in trgovanju na področju gozdov in prostovoljnih sporazumov o partnerstvu 

med EU in državami proizvajalkami lesa v celoti operativna prva shema izdajanja 

dovoljenj, sklenjena z Indonezijo; poziva, naj EU še naprej ostane zavezana 

prostovoljnim sporazumom o partnerstvu FLEGT in naj zagotovi, da bodo ti sporazumi 

obravnavali les od proizvodnje palmovega olja; predlaga, naj politike EU za palmovo 

olje temeljijo na načelih FLEGT glede dialoga z več deležniki ter naj obravnavajo 

globoko zakoreninjene težave v zvezi z upravljanjem v državah proizvajalkah ter na 

podpornih uvoznih politikah EU; poziva EU, naj še naprej uvaja prostovoljne partnerske 

sporazume, kot je FLEGT; ugotavlja, da bi lahko podoben pristop uporabili tudi za 

palmovo olje in da bi to lahko privedlo do boljšega nadzora nad to panogo v 

namembnih državah; 

16. meni, da so takšne pobude zelo koristne in poziva k njihovemu dodatnemu spodbujanju 

in razširitvi na druge primarne proizvode. 
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