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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

A pálmaolaj és az esőerdők kiirtása 

(2016/2222(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az ENSZ 2015–2030-as időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési céljaira, 

– tekintettel a COP21 konferencián elfogadott globális éghajlatváltozási megállapodásra, 

– tekintettel a „Globiom: a bioüzemanyagokra vonatkozó 2020 utáni politika alapjai” 

című jelentésre, 

– tekintettel az uniós fogyasztás erdőirtásra gyakorolt hatásáról szóló, 2013-063. sz. 

bizottsági jelentésre,  

– tekintettel a pálmaolaj teljes mértékben fenntartható ellátási láncának 2020-ig történő 

megvalósítását támogató amszterdami nyilatkozatra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-

0000/2016), 

A. mivel az Európai Unió ratifikálni kívánja a Párizsi Megállapodást, és alapvető szerepet 

fog játszani a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén meghatározott 

célkitűzések elérésében; 

B. mivel az Unió közreműködött a pálmaolaj kérdéséhez szorosan kapcsolódó fenntartható 

fejlesztési célok (vagyis a 2., 3., 6., 14., 16., 17., és különösen a 12., 13. és 15. cél) 

kitűzésében; 

C. mivel általánosságban elmondható, hogy a pálmaolajjal kereskedő vállalatok nem 

képesek teljes bizonyossággal igazolni, hogy az ellátási láncuk részét képező pálmaolaj 

nem hozható összefüggésbe erdőirtással; 

D. mivel az elmúlt 20 évben végzett összes erdőirtás 20%-áért a pálmaolaj-termelés tehető 

felelőssé; 

E. mivel a Föld felszínének 7%-át borító értékes trópusi ökoszisztémák egyre nagyobb 

nyomásnak vannak kitéve az erdőirtás, valamint a pálmaolaj-ültetvények létesítése 

miatt, és e tevékenységek hatalmas erdőtüzekhez, a folyók kiszáradásához, 

talajerózióhoz, a talajvíz eltűnéséhez, a vízfolyások elszennyeződéséhez és a ritka 

természetes élőhelyek pusztulásához vezetnek, továbbá lehetetlenné teszik az 

ökoszisztémák számára az alapvető ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtását, ami jelentős 

hatással van a globális éghajlatra; 

F. mivel 2015-ben az indonéziai tüzek 30–50%-a szénben gazdag tőzeglápokban ütött ki, 
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és e tüzekkel Indonézia bekerült a globális felmelegedéshez leginkább hozzájáruló 

országok körébe; 

G. mivel 2014-ben az Európába importált pálmaolaj 45%-át a közlekedésben, 

üzemanyagként használták fel (ez 2010-hez képest 34%-os emelkedést jelent); 

H. mivel a pálmaolaj iránti igény a becslések szerint 2050-re megduplázódik; mivel 

Indonéziában, Malajziában és bizonyos egyéb ázsiai, valamint afrikai és latin-amerikai 

országokban folyamatosan új ültetvényeket létesítenek, és a már meglévőket kibővítik; 

I. mivel az esőerdő mint természetes élőhely felszámolása számos faj túlélését 

veszélyezteti (ilyen például a szumátrai orrszarvú, a szumátrai tigris és a borneói 

orángután); 

Általános megfontolások 

 

1. tudatában van annak, mennyire összetett a pálmaolaj problémaköre, és megállapítja, 

hogy mivel számos szereplő – legyenek azok akár uniós és nemzetközi szervezetek, 

tagállamok, pálmaolaj-termelő országok, őslakos népek, magánvállalkozások vagy nem 

kormányzati szervezetek – közös felelősségéről van szó, mindegyiküknek részt kell 

venniük a probléma megoldásában;  

2. megállapítja, hogy a pálmaolaj-termelést lehet felelősséggel is végezni, és hogy az 

jelentős mértékben hozzá tud járulni az országok gazdasági fejlődéséhez, feltéve, hogy 

nem zajlik erdőirtás, tőzeglápokra nem telepítenek ültetvényeket, és tiszteletben tartják 

az őslakos közösségek jogait; 

3. tudomásul veszi, hogy számos önkéntes tanúsítási rendszer létezik, például az RSPO, az 

ISPO és az MPOCC, és örömmel látja, hogy ezek a pálmaolaj fenntartható termesztése 

irányába fejlődnek; 

 

Ajánlások 

 

4. felszólítja a pálmaolaj-termelő vállalatokat, hogy ültetvényeik kialakítása során 

használják a jelentős szénmegkötő raktárakat figyelembe vevő (High Carbon Stock, 

HCS) megközelítést; felhívja a figyelmet arra, hogy olyan átfogó földhasználati tervet 

kell kidolgozni, amely figyelembe veszi a helyi közösségek által élelmiszertermelésre 

használt földeket, a tőzeglápokat, valamint a nagy természetvédelmi értékű területeket, 

és tiszteletben tartja a közösségek jogát a földterületek „szabad, előzetes és 

tájékoztatáson alapuló beleegyezés” alapján történő használatára;  

5. felszólítja az Uniót, hogy a továbbiakban is kezdeményezzen olyan önkéntes partnerségi 

megállapodásokat, mint amilyen a FLEGT; megállapítja, hogy a pálmaolaj tekintetében 

is lehetne hasonló megközelítést alkalmazni, valamint hogy egy ilyen megközelítés 

révén fokozódhatna a célországok pálmaolaj-ágazatainak ellenőrzése; 

6. felszólítja az Uniót, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások kiegészítő elemeként 

dolgozzon ki az ilyen megállapodások pálmaolajjal kapcsolatos vonatkozásainak 

nyomon követésére vonatkozó jogszabályokat, az uniós fakitermelési rendelethez 
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hasonlóan; 

7. felszólítja a Bizottságot, hogy a nonprofit ágazattal együttműködésben indítson 

tájékoztatási kampányokat, és adjon átfogó tájékoztatást a fogyasztók számára a 

meggondolatlan pálmaolaj-termelés következményeiről; felszólítja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy a terméken elhelyezett konkrét jelölés segítségével tájékoztassák a 

fogyasztókat arról, hogy az adott termék nem kapcsolódik erdőirtáshoz; 

8. sajnálattal állapítja meg, hogy az RSPO, az ISPO és az MPOCC, valamint a többi 

elismert tanúsítási rendszer jelenleg nem tiltja meg tagjai számára, hogy az esőerdőket 

vagy a tőzeglápokat pálmaültetvényekké alakítsák át, valamint hogy az ültetvények 

telepítése és működtetése során nem tudják korlátozni az üvegházhatású gázok 

kibocsátását, és ennek következtében nem tudják megelőzni az erdőkben és 

tőzeglápokon keletkező hatalmas tüzeket; felszólítja a Bizottságot, hogy sürgesse az 

RSPO-t tanúsítási kritériumainak módosítására és e kritériumok szigorú végrehajtására; 

felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az olyan többoldalú tanúsítási rendszereket, 

amelyek garantálják, hogy az általuk tanúsított pálmaolaj 

– nem vezetett erdőirtáshoz, sem pedig tőzeglápok vagy egyéb ökológiai 

szempontból értékes élőhelyek pusztulásához, 

– nem okozott társadalmi problémákat vagy konfliktusokat, 

– lehetővé teszi a kisüzemi pálmaolaj-termelők számára, hogy részt vegyenek a 

tanúsítási rendszerben, és gondoskodik arról, hogy a nyereségből megkapják a 

nekik kijáró részt; 

 

9. felszólítja a Bizottságot, hogy a pálmaolaj-termeléshez köthető erdőirtás 

megakadályozása érdekében erősítse meg kereskedelmi megállapodásainak 

környezetvédelmi rendelkezéseit; 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje meg az erdőirtással közvetlenül összefüggésbe 

hozható pálmaolajra kivetett behozatali vámokat, amelyek nem tükrözik a környezeti 

teherrel kapcsolatos valódi költségeket; megjegyzi, hogy ez az eszköz a tanúsítási 

rendszerek bevonását igényli;  

11. felszólítja a Bizottságot és az uniós tagállamokat, hogy összpontosítsanak olyan 

eszközök kidolgozására, amelyek lehetővé teszik a természetvédelmi kérdések 

fejlesztési együttműködésbe történő jobb integrálását; megállapítja, hogy egy ilyen 

megközelítés segít majd biztosítani, hogy a fejlesztési tevékenységek ne vezessenek 

nem szándékosan előidézett környezetvédelmi problémákhoz, és inkább a 

természetvédelmi tevékenységekkel összeegyeztetve folyjanak;   

12. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa az európai fogyasztás erdőirtásra gyakorolt 

hatásával kapcsolatos információgyűjtésre irányuló kutatás fejlesztését;  

13. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan technológiákat és stratégiákat, 

amelyek csökkentik az európai fogyasztás harmadik országokban zajló erdőirtásra 

gyakorolt hatását;  

14. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa azokat a tevékenységeket, amelyek célja a 

KAP, valamint az erdőirtás csökkentését célzó politikák (a REDD+, valamint a 
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biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia) közötti szinergiák kialakítása; felszólítja a 

Bizottságot, hogy mérje fel a KAP reformjának a 27 tagú Unión kívüli országokat érintő 

potenciális következményeit, a reform ugyanis további kiterjedt erdőirtásokhoz 

vezethet; 

15. megállapítja, hogy az amszterdami nyilatkozat ratifikálása révén a tagállamok 

támogathatják a pálmaolaj fenntartható termelésének megvalósítására irányuló 

lépéseket;   

16. felszólítja a Bizottságot, hogy sürgesse a pálmaolaj biodízel-összetevőként való 

használatának legkésőbb 2020-ig történő fokozatos felszámolását;  

17. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa a pálmaolaj-termeléssel összefüggő erdőirtás 

miatt élőhelyüket elveszítő állatfajok elsősorban helyszíni, de akár a helyszínen kívüli 

megőrzésével foglalkozó szervezeteket; 

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 
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INDOKOLÁS 

 

A fenntartható fejlődésről a Bizottság a következőket állapítja meg: „A fenntartható fejlődés 

azt jelenti, hogy a mai generációk igényeit oly módon elégítjük ki, hogy ne veszélyeztessük a 

jövő generációinak képességét saját igényeik kielégítésére.” Az emberi társadalom fokozatos 

és hosszú távú fejlődését előrevetítő elképzelés az Unió egyik sarokköve, melyet tekintetbe 

kell vennünk az olyan kérdésekre vonatkozó döntéshozatali folyamat során, mint amilyen a 

pálmaolaj problémaköre. 

 

Még 20 év sem telt el azóta, hogy a pálmaolaj a világ legszélesebb körben használt olajává, és 

egyben számos trópusi ökoszisztéma jelentős mértékű pusztulásának egyik okozójává vált. 

Ennek az árucikknek köszönhetően az indonéziai Szumátra és Borneó szigete azzal írta bele 

magát a történelemkönyvekbe, hogy itt zajlott le az emberi történelem leggyorsabb erdőirtása. 

Az iparág korábban sosem tapasztalt sebességű terjeszkedésének köszönhetően sajnos a 

monokultúrás ültetvények tömeges telepítésével kapcsolatos veszélyekre nem derült 

maradéktalanul fény. Idővel kiderült, hogy a kockázatokat alulértékelték, és mára 

egyértelművé váltak a növény túlzott és szinte szabályozatlan termesztéséhez köthető negatív 

következmények.  

 

A trópusi ökoszisztémáknak, és különösen a világ növénytakarójának csupán 7%-át adó 

esőerdőnek az emberiség történetében még nem látott mértékű kihívással kell megküzdeniük. 

Nem csupán a rendkívül értékes növényvilág pusztul ki, hanem számos állatfaj is, köztük 

olyanok, amelyeket még fel sem fedeztek. A pálmaolaj-termelés azonban nemcsak az 

esőerdőkre van hatással. A kapcsolódó tengeri ökoszisztémák is egyre nagyobb nyomásnak 

vannak kitéve. Pótolhatatlan talajvízkészletek tűnnek el, és folyók száradnak ki. A 

tőzegmohalápokban és az erdőkben hatalmas tűzvészek pusztítanak, és az érintett térségekben 

megváltozik az éghajlat, ami hozzájárul a globális éghajlatváltozáshoz is. E változások nem 

csupán a trópusi állat- és növényvilágot érintik, hanem a helyi lakosságot is, melynek 

megélhetése szorosan összefügg ezekkel az ökoszisztémákkal. A pálmaolaj tehát számos 

társadalmi és gazdasági konfliktus okozójává vált. E változások gyorsasága riasztó, és ezért 

azonnali válaszlépéseket követel.  

 

Az Unió a pálmaolaj harmadik legnagyobb piaca, és így jelentős szerepet játszik a pálmaolaj-

termelő trópusi országokban zajló történésekben. Az európai pénzintézetek ezenkívül az 

ágazat legnagyobb befektetői közé tartoznak. Felelősek tehát azért, hogyan kezelik a 

pénzüket. Ki kell emelni, hogy e problémák előidézésében számos fél szerepet játszik, 

felelősségük tehát közös. Mivel az Unió és tagállamai is szerepet játszanak a helyzet 

kialakulásában, vállalniuk kell a felelősséget, és lépéseket kell tenniük a jelenlegi kétségbeejtő 

helyzet javítása érdekében. 

 

Az ENSZ meghatározta a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrendet, amely 17, ez idő alatt megvalósítandó célt tűz ki. A pálmaolaj kérdése mind a 17 

célt érinti, de legszorosabban a 2., 3., 6., 14., 16. és 17., illetve különösen a 12., a 13. és a 15. 

célhoz kapcsolható. Ez jól mutatja, mennyire súlyos a pálmaolajjal kapcsolatos problémakör, 

és miért életbevágóan fontos, hogy azonnal megvizsgáljuk a kérdést, és kielégítő, hosszú távú 

megoldást találjunk.  

 


