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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas 

(2016/2222(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 2015–2030 m. darnaus vystymosi tikslus (DVT), 

– atsižvelgdamas į COP 21 visuotinį susitarimą dėl klimato, 

– atsižvelgdamas į ataskaitą „Globiom. Biodegalų politikos po 2020 m. pagrindas“ (angl. 

„Globiom: the basis for biofuel policy post-2020“), 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą 2013–063 „ES vartojimo poveikis miškų 

naikinimui“,  

– atsižvelgdamas į Amsterdamo deklaraciją siekiant paremti visiškai tvarią alyvpalmių 

aliejaus tiekimo grandinę iki 2020 m., 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 

ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0000/2016), 

A. kadangi Europos Sąjunga planuoja ratifikuoti Paryžiaus susitarimą ir jai teks labai 

svarbus vaidmuo siekiant nustatytų tikslų aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi 

srityje; 

B. kadangi ES prisidėjo nustatant darnaus vystymosi tikslus, kurie yra glaudžiai susiję su 

alyvpalmių aliejaus klausimu (2, 3, 6, 14, 16, 17 ir ypač 12, 13 ir 15 DVT); 

C. kadangi alyvpalmių aliejumi prekiaujančios bendrovės paprastai negali tikrai įrodyti, 

kad alyvpalmių aliejus jų tiekimo grandinėje nėra susijęs su miškų naikinimu; 

D. kadangi per pastaruosius 20 metų alyvpalmių aliejaus gamyba lėmė 20 proc. viso miškų 

naikinimo; 

E. kadangi vertingos atogrąžų ekosistemos, apimančios tik 7 proc. žemės paviršiaus, 

patiria vis didesnį spaudimą, susijusį su miškų naikinimu ir alyvpalmių plantacijų 

kūrimu, o tai lemia, pavyzdžiui, masinius miškų gaisrus, upių sekimą, dirvožemio 

eroziją, gruntinio vandens praradimą, vandens kelių taršą ir retų natūralių buveinių 

naikinimą, dėl to ekosistemos net nebeteikia pagrindinių ekosistemų paslaugų, o tai daro 

didelį poveikį visuotiniam klimatui; 

F. kadangi 2015 m. 30–50 proc. gaisrų Indonezijoje įvyko anglies gausiuose durpynuose, 

todėl Indonezija tapo viena iš didžiausių visuotinio atšilimo visame pasaulyje sukėlėjų; 

G. kadangi 2014 m. 45 proc. viso į Europą importuoto alyvpalmių aliejaus buvo 

naudojama kaip transporto degalai (34 proc. daugiau nuo 2010 m.); 
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H. kadangi numatoma, kad alyvpalmių aliejaus paklausa iki 2050 m. padvigubės; kadangi 

Indonezijoje, Malaizijoje ir kitose Azijos šalyse, taip pat Afrikoje ir Lotynų Amerikoje 

nuolat kuriamos naujos plantacijos ir plečiamos esamos; 

I. kadangi natūralių buveinių atogrąžų miškų pavidalu nykimas kelia grėsmę daugelio 

rūšių (pvz., Sumatros raganosių, Sumatros tigrų ir Borneo orangutanų) išlikimui; 

Bendrieji aspektai 

 

1. puikiai supranta, koks sudėtingas alyvpalmių aliejaus klausimas, ir pažymi, kad reikia 

veikti remiantis daugelio subjektų – tiek ES ir tarptautinių organizacijų, valstybių narių, 

šalių, kuriose alyvpalmių aliejus gaminamas, tiek vietos gyventojų, privačių bendrovių 

ar NVO – kolektyvine atsakomybe; visi šie subjektai turi dalyvauti sprendžiant šią 

problemą; 

2. pažymi, kad alyvpalmių aliejus gali būti gaminamas atsakingai ir gali labai prisidėti prie 

šalies ekonominio vystymosi, jei nenaikinami miškai, kad durpynuose nebūtų kuriamos 

plantacijos ir kad vietos bendruomenių teisės būtų gerbiamos; 

3. pažymi, kad esama įvairių tipų savanoriško sertifikavimo schemų, įskaitant RSPO, 

ISPO ir MPOCC, ir palankiai vertina jų plėtojimą siekiant darnios alyvpalmių aliejaus 

gamybos; 

 

Rekomendacijos 

 

4. ragina alyvpalmių aliejų gaminančias bendroves, kuriant savo plantacijas, taikyti didelių 

anglies atsargų (angl. High Carbon Stock, HCS) požiūrį; atkreipia dėmesį į tai, kad 

reikia sukurti išsamų žemės panaudojimo planą, kuriame bus atsižvelgta į vietos 

bendruomenių naudojamą žemę, skirtą maistinės kultūroms auginti, durpynus ir didelės 

gamtosauginės vertės žemę ir kuriuo bus paisoma bendruomenių teisės naudotis žeme 

remiantis „laisvai duotu, išankstiniu ir informacija pagrįstu sutikimu“;  

5. ragina ES ir toliau inicijuoti savanoriškos partnerystės susitarimus, pavyzdžiui, FLEGT; 

pažymi, kad taip pat galėtų būti laikomasi panašaus požiūrio į alyvpalmių aliejų ir kad jį 

taikant būtų galima pagerinti paskirties šalių alyvpalmių aliejaus pramonės kontrolę; 

6. ragina ES kaip savanoriškos partnerystės susitarimų papildomą elementą parengti 

tolesnių teisės aktų dėl tokių susitarimų dėl alyvpalmių aliejaus, atsižvelgiant į ES 

medienos reglamentą; 

7. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su ne pelno sektoriaus atstovais, pradėti 

informavimo kampanijas ir teikti vartotojams išsamią informaciją apie neapgalvotos 

alyvpalmių aliejaus gamybos padarinius; ragina Komisiją užtikrinti, kad informacija, 

kuria patvirtinama, jog produktas nėra susiję su miškų naikinimu, vartotojams būtų 

teikiama specialiu ženklu ant produkto; 

8. apgailestaudamas pažymi, kad pagal RSPO, ISPO, MPOCC ir pagal visas kitas 

pripažintas sertifikavimo schemas šiuo metu jų nariams nedraudžiama atogrąžų miškus 

ar durpynus paversti į alyvpalmių plantacijas ir kad jiems nepavyksta sumažinti 
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išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio plantacijų kūrimo ir veiklos metu, 

todėl dėl šios priežasties jie nesugebėjo užkirsti kelio masiniams miškų ir durpynų 

gaisrams; ragina Komisiją primygtinai skatinti RSPO pakoreguoti savo sertifikavimo 

kriterijus ir griežtai juos įgyvendinti; ragina Komisiją remti daugiašalių sertifikavimo 

schemų kūrimą; jomis būtų užtikrinama, kad pagal jas sertifikuotas alyvpalmių aliejus: 

– nelėmė miškų, durpynų ar kitų ekologiniu požiūriu vertingų buveinių naikinimo, 

– nesukėlė socialinių problemų ar konfliktų, 

– sudaro sąlygas įtraukti smulkius alyvpalmių aliejaus gamintojus į sertifikavimo 

sistemą ir užtikrina, kad jie gautų deramą pelno dalį; 

 

9. ragina Komisiją, siekiant išvengti su alyvpalmių aliejumi susijusio miškų naikinimo, 

savo prekybos susitarimuose stiprinti aplinkos apsaugos priemones; 

10. ragina Komisiją padidinti importo muitus alyvpalmių aliejui, kuris tiesiogiai susijęs su 

miškų naikinimu ir kuris neatspindi realių išlaidų, susijusių su aplinkai tenkančia našta; 

pažymi, kad taikant šią priemonę būtina įtraukti sertifikavimo schemas;  

11. ragina Komisiją ir ES valstybes nares daugiausia dėmesio skirti priemonėms, kurios 

padės geriau integruoti išsaugojimo klausimus į vystomąjį bendradarbiavimą, kurti; 

pažymi, kad toks požiūris padės užtikrinti, kad vystymosi veikla nesukeltų nenumatytų 

aplinkosaugos problemų, o būtų vykdoma užtikrinant sąveiką su išsaugojimo veikla;  

12. ragina Komisiją toliau plėtoti mokslinius tyrimus, siekiant surinkti informacijos apie 

Europos vartojimo poveikį miškų naikinimo procesui;  

13. ragina Komisiją kurti technologijas ir strategijas, kuriomis būtų siekiama sumažinti 

Europos vartojimo poveikį miškų naikinimui trečiosiose šalyse;  

14. ragina Komisiją remti veiklą, kuria siekiama sukurti sąveiką tarp BŽŪP ir politikos, 

kurios tikslas – sumažinti miškų naikinimą (REDD +, biologinės įvairovės strategija); 

ragina Komisiją įvertinti galimas šalių, nepriklausančių 27 ES, BŽŪP reformos 

pasekmes, nes tai gali lemti tolesnį masinį miškų naikinimą; 

15. pažymi, kad valstybės narės turi galimybę remti veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti 

tvarią alyvpalmių aliejaus gamybą, ratifikuojant Amsterdamo deklaraciją;  

16. ragina Komisiją skatinti, kad alyvpalmių aliejaus, kaip biodyzelino sudedamosios 

dalies, naudojimas būtų laipsniškai nutrauktas ne vėliau kaip iki 2020 m.;  

17. ragina Komisiją teikti paramą organizacijoms, kurios daugiausia dėmesio skiria ne tik 

in situ, bet ir ex situ visų gyvūnų rūšių, kurias paveikė buveinių nykimas, sukeltas su 

alyvpalmių aliejumi susijusio miškų naikinimo, išsaugojimui;  

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Darnaus vystymosi klausimu Komisija laikosi šios nuomonės: „Darnus vystymasis reiškia, 

kad dabarties kartų poreikiai tenkinami nekeliant pavojaus ateities kartų gebėjimui patenkinti 

savuosius.“ Pažangaus ir ilgalaikio žmonių visuomenės vystymosi vizija yra vienas iš ES 

pagrindų, todėl ji turi būti ir mūsų sprendimų priėmimo proceso dalis tokiais atvejais, kaip 

alyvpalmių aliejaus klausimas. 

 

Dar nepraėjo 20 metų nuo to laiko, kai alyvpalmių aliejus tapo plačiausiai naudojamu aliejumi 

pasaulyje, ir šiuo metu jis taip pat tapo viena iš didelio masto įvairių ekosistemų naikinimo 

atogrąžų šalyse priežasčių. Dėl šios prekės Indonezijos Sumatros ir Borneo salų atvejai išliko 

istorijoje kaip sparčiausio miškų naikinimo pavyzdžiai per visą žmonijos istoriją. Deja, 

atsižvelgiant į precedento neturinčią šios pramonės šakos plėtros spartą, ne visi pavojai, 

siejami su masiniu monokultūrų plantacijų realizavimu, buvo visapusiškai suvokti. Laikas 

parodė, kad rizika buvo nepakankamai įvertinta, o neigiami aspektai, susiję su pernelyg 

didelio masto ir beveik nereguliuojama šios kultūros gamyba, dabar akivaizdūs.  

 

Atogrąžų ekosistemos, ypač atogrąžų miškai, sudarančios tik 7 proc. pasaulio augmenijos, 

susiduria su didžiausiu visų laikų iššūkiu. Prarandama ne tik labai vertinga augalija, tačiau 

taip pat ir daugelis gyvūnų rūšių, įskaitant tas, kurios net nebuvo atrastos. Vis dėlto, 

alyvpalmių aliejaus gamybos poveikis neapsiriboja atogrąžų miškais. Gretimos jūrų 

ekosistemos taip pat patiria didėjantį spaudimą. Prarandamas nepakeičiamas gruntinis 

vanduo, senka upės. Kyla didžiuliai durpių ir miškų gaisrai, nukentėjusiuose regionuose 

keičiasi klimatas, o taip prisidedama prie pasaulinės klimato kaitos. Šie pokyčiai daro poveikį 

ne tik atogrąžų augmenijai ir gyvūnijai, jie taip pat neigiamai veikia vietos gyventojus, kurių 

pragyvenimas yra glaudžiai susijęs su šiomis ekosistemomis. Taigi alyvpalmių aliejus tampa 

esmine gausių socialinių ir ekonominių konfliktų priežastimi. Tai, kokiu greičiu šie pokyčiai 

vyksta, kelia nerimą, todėl raginama nedelsiant imtis veiksmų.  

 

ES yra trečia pagal dydį alyvpalmių aliejaus rinka ir todėl atlieka svarbų vaidmenį, susijusį su 

tuo, kas vyksta atogrąžų šalyse, kuriose alyvpalmių aliejus gaminamas. Be to, Europos 

finansų įstaigos yra vienos iš didžiausių investuotojų į šį sektorių. Todėl jos yra atsakingos už 

tai, kaip jų lėšos tvarkomos. Reikia pažymėti, kad daug subjektų iš dalies prisidėjo prie šių 

problemų sukūrimo, todėl jiems tenkanti atsakomybė yra bendra. ES ir jos valstybės narės, 

kaip subjektai šiuo atveju, turėtų prisiimti atsakomybę ir imtis veiksmų, siekdamos pagerinti 

dabartinę beviltišką padėtį. 

 

JT priėmė Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., kurioje nustatyti 17 pagrindinių tikslų, 

kurie turėtų būti pasiekti per šį laikotarpį. Alyvpalmių aliejaus klausimas susijęs su visais šiais 

17 tikslų, tačiau labiausiai – su 2, 3, 6, 14, 16 ir 17 tikslais, ypač su jos 12, 13 ir 15 tikslais. 

Tai parodo, koks rimtas alyvpalmių aliejaus klausimas ir kodėl svarbu nedelsiant nagrinėti šį 

klausimą ir ieškoti tinkamo ilgalaikio sprendimo.  

 


