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SUGESTII 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. ia act de creșterea gradului de utilizare a uleiului de palmier atât ca biocombustibil, cât și 

în alimentele prelucrate, unde utilizarea sa a crescut comparativ cu alte uleiuri vegetale, 

aproximativ 50 % din produsele ambalate conținând în prezent ulei de palmier; 

2. constată că uleiul de palmier reprezintă aproximativ o treime din consumul total la nivel 

mondial de ulei vegetal și aproximativ 60 % din comerțul mondial cu uleiuri vegetale; 

3. este preocupat de riscurile potențiale pentru mediu și societate legate de triplarea estimată 

a cererii de ulei de palmier la nivel mondial în următoarele decenii; 

Utilizarea altor grăsimi și uleiuri 

4. ia act de faptul că uleiul de palmier este utilizat ca ingredient și/sau substitut în industria 

agroalimentară datorită productivității și proprietăților sale chimice, de exemplu ușurința 

cu care este stocat, punctul de topire și prețul mai mic ca materie primă;  

5. constată că turtele din sâmburi de fructe de palmier sunt folosite în UE ca hrană pentru 

animale, în special pentru îngrășarea vitelor de lapte și carne;  

6. ia act de faptul că turtele din semințe de rapiță și produsele secundare pot fi utilizate ca 

hrană de animale bogată în proteine, care pot reduce dependența de importurile de boabe 

de soia la nivel mondial; 

7. subliniază, în acest context, că standardele sociale, sanitare și de mediu sunt mai stricte în 

UE;  

8. invită Comisia și statele membre să pună în aplicare politici pentru a se utiliza în mai mare 

măsură cantitățile mari de materii grase din unt produse în UE, pentru a reduce 

dependența de ulei de palmier importat din țări terțe;  

Etichetare 

9. apreciază dispoziția din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare care prevăd obligația de a menționa 

tipurile de uleiuri vegetale, inclusiv uleiul de palmier, în lista de ingrediente a produselor 

alimentare ambalate;  

10. insistă asupra punerii în aplicare a acestei etichetări obligatorii de către statele membre și 

întreprinderile prelucrătoare, pentru a permite trasabilitatea și luarea de decizii de 

cumpărare în cunoștință de cauză;  

11. ia act de potențialul major de a utiliza mijloace digitale pentru a oferi consumatorilor 

informații cu privire la sustenabilitatea uleiului de palmier conținut în produsele 

prelucrate, de exemplu prin aplicații de scanare a codurilor de bare; 
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12. invită Comisia să furnizeze informații complete privind utilizarea și consumul de ulei de 

palmier în Europa și importul acestuia în UE; 

Sănătate 

13. atrage atenția asupra constatărilor din studiul Autorității Europene pentru Siguranța 

Alimentară (EFSA)1 și alte studii care arată că uleiurile vegetale procesate, în special 

uleiul de palmier, conțin contaminanți genotoxici și cancerigeni formați în timpul 

procesului de rafinare sau la temperaturi mari, cu posibile implicații asupra sănătății;  

14. îndeamnă statele membre să continue să asigure respectarea legislației privind siguranța 

alimentară și etichetarea produselor care sunt fabricate utilizând grăsimi vegetale, inclusiv 

uleiul de palmier; 

15. constată cu îngrijorare că în anumite state membre uleiul de palmier continuă să fie 

utilizat în fabricarea produselor lactate, cum ar fi brânza, fără ca acest lucru să fie indicat 

pe produs, ceea ce induce consumatorii în eroare; 

16. invită Comisia și statele membre să efectueze campanii de informare a consumatorilor cu 

privire la caracteristicile specifice ale uleiului de palmier, pentru a le proteja sănătatea și a 

încuraja consumul în cunoștință de cauză; 

Cauzale defrișărilor și scara/amploarea geografică 

17. ia act de faptul că producția de ulei de palmier este o cauză importantă a defrișărilor la o 

scară alarmantă în zonele tropicale;  

18. remarcă faptul că 73 % din despăduririlor la nivel mondial sunt cauzate de defrișarea 

terenurilor pentru produse agricole de bază, iar 40 % din toate despăduririle sunt cauzate 

de conversia la plantații de monoculturi de palmier la scară largă2;  

19. constată că cea mai mare parte a producției de ulei de palmier se realizează în Malaiezia și 

Indonezia, care reprezintă împreună aproximativ 85 % din producția mondială, cu o 

producție, de asemenea, semnificativă sau în creștere în Papua Noua Guinee, Liberia, 

Republica Democratică Congo, Columbia și Peru;  

20. ia act, de asemenea, că schimbarea se amplifică rapid și accelerează, cu suprafețe 

transformate în culturi de ulei de palmier care s-au dublat sau triplat în unu sau două 

decenii în cele șapte țări principale exportatoare, cu pierderi ale suprafeței împădurite de 

până la 15 % doar într-un deceniu;  

21. ia act de complexitatea factorilor care determină defrișările globale, cum ar fi terenurile 

defrișate pentru animale sau culturi arabile, în special pentru producerea hranei din soia 

pentru animalele din UE, precum și uleiul de palmier, extinderea urbană, exploatarea 

                                                 
1 EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 pp.], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426 
2 Impactul consumului din UE asupra defrișărilor: Analiza cuprinzătoare privind impactul consumului UE asupra 

defrișărilor, 2013, Comisia Europeană, 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (p. 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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forestieră intensivă și alte activități agricole;  

22. recunoaște că este necesară o abordare cuprinzătoare, care ține seama de toate cauzele 

despăduririlor, cu luarea de măsuri și colaborare atât în țările producătoare, cât și în țările 

consumatoare; 

Efectele asupra mediului  

23. recunoaște importanța conservării pădurilor tropicale și a biodiversității; este profund 

îngrijorat de conversia pădurilor tropicale extrem de bogate în biodiversitate în plantații de 

monoculturi de ulei de palmier în detrimentul habitatelor și a ecosistemelor naturale de 

neînlocuit, care conțin numeroase specii endemice și pe cale de dispariție;  

24. ia act de efectele marilor monoculturi de ulei de palmier, care măresc prezența 

dăunătorilor, poluarea apei cauzată de produse agrochimice și eroziunea solului și 

afectează capacitatea absorbanților de carbon și a ecologiei din întreaga regiune, 

împiedicând migrarea speciilor de animale;  

25. constată că arderea pădurilor tropicale și a solurilor turboase, printre altele pentru a 

converti terenuri pentru materiile prime din sectorul agroalimentar și sistemele energetice, 

este asociată cu importante daune ecologice, inclusiv eliberarea de cantități mari de gaze 

cu efect de seră; 

Efecte asupra comunităților locale, acapararea terenurilor și micii agricultori 

26. ia act de efectele deosebit de negative ale conversiei la plantații de monoculturi de ulei de 

palmier asupra locuitorilor din zonele forestiere, inclusiv micii agricultori, care sunt din ce 

în ce mai des deposedați de terenurile pe care le dețin sau mutați în zone cu cel mai scăzut 

grad de fertilitate;  

27. ia act cu îngrijorare de prevalența exploatării forestiere intensive, acapararea terenurilor și 

achizițiile ilegale sau forțate de terenuri destinate plantațiilor; constată, de asemenea, că 

distrugerea pădurilor tropicale, distruge, de asemenea, mijloacele de subzistență ale 

comunităților dependente de acestea; 

28. ia act de nedreptatea socială și de condițiile de lucru precare care predomină pe unele 

plantații; 

29. invită, prin urmare autoritățile competente din țările de origine să respecte drepturile 

omului, inclusiv drepturile funciare ale locuitorilor din zonele forestiere, și să consolideze 

angajamentele în materie de mediu, sănătate și securitate socială, ținând seama de 

orientările voluntare ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 

(FAO) privind proprietatea funciară1; 

Dezvoltarea rurală și practicile agroecologice 

30. consideră că protejarea pădurilor tropicale ar trebui să fie combinată cu dezvoltarea rurală 

                                                 
1 Orientările voluntare privind guvernanța responsabilă a proprietății funciare, a locurilor de pescuit și a 

pădurilor în contextul securității alimentare la nivel național ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație 

și Agricultură, Roma, 2012, http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf;  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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sustenabilă pentru a combate sărăcia și a promova ocuparea forței de muncă în zonele în 

cauză și solicită Comisiei și statelor membre să contribuie la dezvoltarea socioeconomică 

regională în acest mod; 

31. recunoaște rolul uleiului de palmier ca parte a diverselor sisteme de culturi intercalate în 

ceea ce privește asigurarea de venituri prețioase pentru micii agricultori; 

32. consideră că eforturile de oprire a defrișărilor trebuie să includă consolidarea capacității 

locale, asistența tehnologică și schimbul de cele mai bune practici între comunități, 

precum și sprijinul acordat micilor agricultori pentru a utiliza în cel mai eficient mod 

terenurile lor cultivate existente, fără a recurge la alte conversii forestiere; subliniază, în 

acest context, potențialul solid al practicilor agroecologice de dezvoltare la maximum a 

funcțiilor ecosistemice prin tehnici mixte de plantare, de agrosilvicultură și permacultură 

de mare diversitate, evitând dependența de mijloacele de producție sau de monoculturi; 

Biocombustibili 

Creșterea producției de ulei de palmier ca biocombustibil 

33. constată că, în Europa, cererea de ulei de palmier se datorează în mare măsură utilizării 

sale ca biocombustibil;  

34. remarcă faptul că 70 % din biocombustibilii consumați în UE sunt cultivați/produși în UE, 

iar dintre biocombustibilii importați în UE, 23 % reprezintă uleiul de palmier din 

Indonezia, în principal, iar 6 % soia1; 

35. remarcă, deși utilizarea sa variază în statele membre, creșterea remarcabilă a uleiului de 

palmier ca biomotorină de primă generație, acesta crescând cu 2,6 milioane de tone între 

2010 și 2014, ceea ce înseamnă o creștere de 606 %, în timp ce cota totală a uleiului de 

palmier în consumul de biomotorină din UE a crescut de la 6 % în 2010 la aproape o 

treime în 2014 (31 %), aproape jumătate din uleiul de palmier în UE fiind utilizat drept 

carburant în sectorul transporturilor2; 

Efecte indirecte, inclusiv schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC) 

36. remarcă efectele indirecte ale cererii de biocombustibili în UE asociate cu distrugerea 

pădurilor tropicale;  

37. remarcă faptul că unele metode de producție a biocombustibililor cresc emisiile globale de 

gaze cu efect de seră, atunci când sunt luate în considerare emisiile cauzate de schimbarea 

indirectă a utilizării terenurilor (ILUC)3, biomotorina de ulei de palmier fiind 

biocarburantul cu cel mai ridicat nivel de emisii4; 

                                                 
1 EUROSTAT - Furnizarea, transformarea și consumul de energie din surse regenerabile; date anuale 

(nrg_107a), studiul Globiom „Impactul schimbării destinației terenurilor pentru biocarburanții consumați în UE”, 

2015, http://www.fediol.be/ 
2 Ibidem. 
3 Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile 

(SWD(2015)0117).  
4 Studiul Globiom „Impactul biocombustibililor consumați în UE asupra destinației terenurilor”, 2015. 

http://www.fediol.be/
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38. solicită, prin urmare, ca costul energetic total al culturilor destinate producției de 

biocombustibili să fie luat în considerare în analiza biomotorinei ca combustibil alternativ 

și ca emisiile cauzate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor pentru producția de 

biocombustibili să fie pe deplin luate în considerare în Directiva privind energia din surse 

regenerabile;  

39. consideră că, în conformitate cu principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, că 

biocombustibilii nu ar trebui să ducă la despăduriri și nici să afecteze securitatea 

alimentară și dreptul la hrană în țările terțe, având ca obiectiv eliminarea treptată a 

sprijinului public pentru biocombustibilii produși pe bază de ulei de palmier; 

Biocombustibili de prima și a doua generație 

40. remarcă dominanța biocombustibililor de primă generație și lipsa accesibilității comerciale 

a biocombustibililor de a doua generație; invită Comisia și statele membre să sprijine 

dezvoltarea în continuare a generației următoare de biocombustibili cu scopul de a evita 

despăduririle; 

41. solicită eliminarea treptată și rapidă a tuturor măsurilor de stimulare a biocombustibililor 

din ulei de palmier, care creează concurență pentru utilizarea terenurilor în detrimentul 

producției de alimente, conduc la despăduriri și contribuie în mod semnificativ la emisiile 

de gaze cu efect de seră;  

42. face trimitere la studiul GLOBIOM, care arată nivelul surprinzător de ridicat de emisii de 

gaze cu efect de seră care pot fi atribuite uleiului de palmier;  

43. solicită un sistem obligatoriu de etichetare a originii pentru componenții 

biocombustibililor; 

Transparența lanțului de aprovizionare  

44. consideră că trasabilitatea în cadrul lanțului alimentar este esențială pentru importatori și 

consumatori, în special pentru a permite să facă distincția între uleiul de palmier și 

produsele sale secundare obținute legal și ilegal sau din surse sustenabile sau 

nesustenabile;  

45. remarcă faptul că transparența lanțului de aprovizionare permite accesarea informațiilor 

privind uleiul de palmier provenit din zonele cu risc sporit; 

Certificare 

46. recunoaște rolul important și potențial al diverselor tipuri de sisteme de certificare 

voluntare de asigurare a sustenabilității pentru produsele din ulei de palmier și consideră 

că trebuie să se țină seama de impactul social și de mediu ale producerii acestora;  

47. ia act de faptul că Curtea de Conturi Europeană a concluzionat1 că anumite sisteme de 

certificare nu garantează că uleiul de palmier este produs cu adevărat în mod sustenabil și 

                                                 
1 Raportul special nr. 18/2016 al Curții de Conturi Europene (descărcarea de gestiune pentru 2015): Sistemul UE 

de certificare a biocarburanților durabili: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_RO.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_RO.pdf
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deci nu asigură în mod eficient existența standardelor relevante și respectarea acestora;  

48. constată, în special, că Curtea de Conturi a constatat că unele sisteme nu erau suficient de 

transparente sau aveau structuri de guvernanță părtinitoare care prezentau riscul de 

conflicte de interese și de comunicare ineficientă, a criticat standardele criteriilor de 

sustenabilitate, inclusiv conflictele legate de proprietatea funciară, munca forțată sau 

munca copiilor, condițiile precare de muncă pentru fermieri și a mai constatat că aceste 

deficiențe au condus la supraestimarea volumelor de biocombustibili certificați ca fiind 

sustenabili; 

49. este, de asemenea, preocupat de faptul că sistemul de certificare al UE pentru 

sustenabilitatea biocombustibililor nu este pe deplin fiabil și consideră că sistemele de 

certificare ar trebui să fie extinse, dezvoltate și îmbunătățite în continuare pentru a se 

asigura o producție de ulei de palmier cu adevărat sustenabilă și respectarea efectivă a 

standardelor relevante;  

50. solicită ca recomandările Curții să fie puse în aplicare, astfel cum au fost convenite de 

către Comisie; 

51. invită Comisia să asigure standarde de încredere și să acționeze pentru instituirea unor 

cadre solide și obligatorii pentru a garanta sustenabilitatea uleiului de palmier;  

52. solicită ca și produsele secundare ale uleiului de palmier (făina sau turtele din sâmburi de 

fructe de palmier) utilizate în UE să facă obiectul schemelor de certificare; 

Inițiative 

53. salută orice inițiativă multilaterală care vizează instituirea și punerea în aplicare a unor 

standarde ambițioase pentru producția durabilă de ulei de palmier, inclusiv asigurarea 

respectării drepturilor omului, a drepturilor funciare și a drepturilor lucrătorilor;  

54. sprijină obiectivele prevăzute în Inițiativa pentru producția durabilă de ulei de palmier a 

ONU și Declarația de la Amsterdam pentru un lanț de aprovizionare fără despădurire și 

fără conflict până în 2020; 

55. ia act de potențialul unor inițiative precum Declarația de la New York privind pădurile1, 

care urmărește să contribuie la îndeplinirea obiectivelor din sectorul privat de eliminare a 

despăduririlor determinate de obținerea de produse agricole de bază, cum ar fi uleiul de 

palmier, soia, hârtia și carnea de vită până în 2020; ia act de faptul că unele companii au 

obiective mai ambițioase dar, deși 60 % din societățile care activează în sectorul uleiului 

de palmier s-au angajat să respecte astfel de inițiative, în prezent, doar 2 % dintre ele sunt 

capabile să urmărească uleiul de palmier pe care îl comercializează până la sursă2; 

56. solicită Comisiei, statelor membre și industriei să sprijine inițiative precum abordarea 

bazată pe cantități ridicate de carbon, ceea ce face stabilește zonele potrivite pentru 

plantarea cu palmieri pentru ulei, de exemplu terenuri degradate cu un nivel redus de 

stocare a dioxidului de carbon și de valoare de mediu, promovând astfel un ulei de palmier 

                                                 
1 Summitul ONU privind schimbările climatice 2014 
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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obținut în mod cu adevărat sustenabil, care poate fi produs fără convertirea pădurilor sau 

fără a interfera cu ecosisteme cu o mare valoare de conservare; 

Dialogul pentru o mai bună guvernanță în țările producătoare  

57. îndeamnă Comisia să intensifice dialogul, atunci când este cazul, cu guvernele țărilor și 

companiilor producătoare de ulei de palmier, inclusiv prin acorduri bilaterale cu țările 

producătoare, pentru a încuraja adoptarea unei legislații de mediu eficiente care să prevină 

schimbări dăunătoare în utilizarea terenurilor și pentru a îmbunătăți standardele de mediu, 

conservarea biodiversității, drepturile omului și drepturile sociale și funciare, precum și 

dreptul muncii, transparența în ceea ce privește proprietatea funciară și proprietatea 

întreprinderilor și consultarea comunităților locale pentru a evita acapararea terenurilor; 

Cadrul juridic al UE, inclusiv apeluri adresate Comisiei 

58. are în vedere faptul că UE este al treilea mare importator la nivel global de ulei de palmier 

și de sâmburi de fructe de palmier și insistă asupra necesității de a introduce unele 

reglementări care să asigure o veritabilă sustenabilitate a producției de ulei de palmier; 

59. invită Comisia și statele membre să consolideze instrumentele de control existente și să 

utilizeze toate mijloacele necesare pentru a preveni importurile de ulei de palmier în UE 

produs în urma despăduririi, să instituie un cadru de reglementare de măsuri ferme și 

executorii, pentru a garanta că toți actorii de la nivelul lanțului de aprovizionare, inclusiv 

instituțiile financiare europene și investițiile și împrumuturile pe care le furnizează, sunt 

implicate doar în producția cu adevărat sustenabilă a uleiului de palmier, care asigură 

protecția pădurilor, a populațiilor din zonele forestiere și a biodiversității; 

60. invită Comisia să definească în mod clar sancțiunile în cazul nerespectării, menținând 

totodată relațiile comerciale cu țările terțe; 

Precedente și legislația existentă  

61. consideră că modelul sectorului producției de cacao poate fi urmat pentru a stabili 

standarde internaționale pentru producția sustenabilă de ulei de palmier și constată că 

mecanisme similare la Regulamentul UE privind lemnul pot contribui la a garanta că 

numai produsele fabricate în mod legal sunt introduse pe piața UE; 

62. solicită includerea în politica UE privind biocombustibilii a unor criterii eficiente de 

sustenabilitate care să protejeze terenurile bogate în biodiversitate, cu stocuri ridicate de 

carbon și turbăriile și care includ criterii sociale; 

Utilizarea acordurilor bilaterale și comerțul  

63. constată că mecanisme precum acordurile de parteneriat voluntar pot contribui la a 

clarifica problemele de legalitate legate de acapararea terenurilor și de conversie a 

pădurilor prin declanșarea reformelor funciare naționale și transparența privind 

proprietatea funciară;  

64. solicită ca acordurile bilaterale să fie utilizate ca un catalizator pentru protecția eficientă a 

mediului, inclusiv prin aplicarea de scheme tarifare diferențiate în funcție de 
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sustenabilitatea uleiului de palmier sau prin excluderea uleiului de palmier și a derivaților 

săi produși în mod nesustenabil din acordurile de liber schimb;  

65. invită Comisia să includă o garanție „a interzicerii despăduririlor” și necesitatea de a 

respecta drepturile comunităților în negocierile privind acordurile comerciale cu țările 

producătoare de ulei de palmier;  

Asistență și dezvoltarea capacităților 

66. insistă asupra importanței sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare cu mijloacele necesare 

pentru îmbunătățirea guvernanței, a punerii în aplicare și a procedurilor judiciare la nivel 

local, regional și național, pentru a proteja pădurile și turbăriile și a extinde practicile 

agricole agroecologice;  

67. invită Comisia să încurajeze schimbul de bune practici cu privire la transparență și 

cooperare între guvernele și întreprinderile care utilizează uleiul de palmier și, împreună 

cu statele membre, să coopereze cu țările terțe pentru a elabora și a pune în aplicare 

legislația națională și pentru a respecta drepturile cutumiare asupra terenurilor ale 

comunităților, care garantează că pădurile, populația din zonele forestiere și mijloacele 

sale de subzistență sunt protejate; 

Angajamentele actuale ale UE și planul de acțiune 

68. invită Comisia să onoreze angajamentele internaționale ale UE, printre care cele asumate 

în cadrul Conferinței de la Paris privind schimbările climatice (COP 21), Forumului 

Națiunilor Unite pentru păduri1, Convenției Organizației Națiunilor Unite privind 

diversitatea biologică (UNCBD)2, Declarației de la New York privind pădurile, 

obiectivului de dezvoltare durabilă de oprire a despăduririlor până în 20203 și planului de 

acțiune FLEGT, și să-și intensifice eforturile în direcția creării la nivelul UE a unui plan 

de acțiune detaliat pentru protejarea pădurilor și a drepturilor locuitorilor lor într-o 

manieră vizibilă și accentuată, precum și să prezinte propuneri concrete pentru oprirea 

despăduririlor și a degradării pădurilor care să includă dispoziții privind comerțul cu 

produse agricole, în special uleiul de palmier, și prevenirea clasificării plantațiilor de 

monoculturi drept reîmpădurire; 

69. subliniază necesitatea de a plasa criteriile sociale și de mediu, inclusiv dreptul de acces la 

terenuri, mai presus de simpla logică a profitului financiar în evaluarea diferitelor strategii 

de dezvoltare forestieră; 

70. solicită intensificarea cercetării la nivelul UE în domeniul hranei durabile pentru animale, 

cu scopul de a dezvolta alternative la produsele din ulei de palmier pentru agricultura 

europeană. 

  

                                                 
1 Concluziile Forumului Națiunilor Unite pentru păduri. 
2 Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică, obiectivele Aichi: 

https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Obiectivele de dezvoltare durabilă, articolul 15 alineatul (2), obiectivul de oprire a despăduririlor: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

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