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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. припомня, че палмовото масло представлява около 40% от световната търговия на 

всички растителни масла, както и че ЕС, чийто внос е 7 милиона тона годишно, е 

вторият най-голям вносител в световен мащаб; призовава Комисията, в 

сътрудничество с държавите членки, да ограничи и по-добре да контролира 

количеството произведено по неустойчив начин палмово масло, внасяно от трети 

държави, чрез прилагане на различни схеми за мита за сертифицираните устойчиви 

продукти от растително масло, включително продуктите от палмово масло, които да 

надхвърлят системите за сертифициране като кръглата маса за устойчиво 

производство на палмово масло (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) и RSPO-

next, в съответствие с изискванията за устойчивост, определени от Групата за 

иновации в областта на палмовото масло (POIG); призовава Комисията също така да 

съдейства на държавите, които произвеждат палмово масло, в изготвянето и 

изпълнението на съответните политики за насърчаване и регулаторни рамки за 

търговия, водещи до свеждане до минимум на въздействието на промишлеността 

върху обезлесяването, намаляването на биологичното разнообразие, неустойчивото 

земеползване, прекомерното използване на химически вещества и изменението на 

климата; 

2. изразява тревога поради факта, че около половината площи с незаконно изсечени 

гори се използват за производство на палмово масло за пазара на ЕС, както и че 18% 

от общото количество незаконно произведено палмово масло достигат пазара на 

ЕС; отбелязва, че проблемът относно устойчивостта в областта на палмовото масло 

не може да бъде разрешен единствено чрез доброволни мерки и политики, а че са 

необходими задължителни правила и приложени системи за сертифициране и за 

дружествата, произвеждащи палмово масло; призовава Комисията да предложи 

законодателство, подобно на законодателството в областта на горите, управлението 

и търговията (FLEGT) и Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от 

конфликти зони; 

3. в тази връзка призовава Комисията да започне реформа на номенклатурата по 

хармонизираната система (ХС) в Световната митническа организация (СМО), която 

би позволила да се разграничат сертифицираното устойчиво палмово масло от 

неустойчивото палмово масло, както и техните производни продукти; 

4. припомня, че Малайзия и Индонезия са основните производители на палмово 

масло, като отговарят за около 85 – 90% от световното производство, и че 

нарастващото търсене за тази стока поставя под натиск земеползването и има 

значително въздействие върху местните общности, здравето и изменението на 

климата; в тази връзка подчертава, че в преговорите за споразумението за свободна 

търговия между ЕС и Индонезия, това между ЕС и Малайзия, както и за другите 

споразумения за свободна търговия следва да бъде даден отговор на опасенията 

относно произведените по неустойчив начин растителни масла, включително 

палмовото масло, както и техните производни, наред със задължителните и 
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приложими глави за устойчивото развитие, които обхващат обезлесяването, 

околната среда, нарушенията на правата на човека, детския и принудителен труд, 

особено сред жените, принудителното изселване и дискриминацията на коренните 

общности, основните конвенции на МОТ и тяхното изпълнение; в тази връзка 

подчертава, че производството на много заместители на палмовото масло би могло 

да води до много по-високо равнище на емисиите на парникови газове и до засилен 

и по-бърз процес на обезлесяване; 

5. припомня, че наскоро Индонезия стана третият най-голям замърсител с CO2 в света 

и страда от намаляване на биологичното разнообразие, като в държавата живеят 

различни застрашени вида от дивата флора и фауна на прага на изчезване; 

6. приветства факта, че количеството девствени гори в Малайзия се е увеличило от 

1990 г. насам, но продължава да изразява тревога поради текущите равнища на 

обезлесяване в Индонезия, които възлизат на -0,5% обща загуба на всеки пет 

години; 

7. освен това подчертава значението и острата необходимост от по-нататъшни 

допълнителни действия от страна на различните заинтересовани страни, както и от 

многостранни инициативи на национално равнище или равнище ЕС, които целят 

постепенното прекратяване на търговията с неустойчиво палмово масло, в 

съответствие с нормите и разпоредбите на Световната търговска организация 

(СТО); отново заявява, че за да гарантират възможно най-голяма ефективност, тези 

инициативи следва да вземат предвид различните производствени системи и 

специфичните за всяка държава фактори при оценката на мащаба на социално-

икономическите тревоги и тревогите относно околната среда; 

8. съответно настоятелно призовава финансовия сектор да включи съображенията 

относно устойчивостта в своите операции по инвестиране и отпускане на заеми; 

9. подчертава значението на подобряването на положението чрез подходящо 

сертифициране, което да бъде леснодостъпно за дребните стопани и МСП, без да не 

ги дискриминира, я и също така разбираемо за потребителите, като се удостоверява, 

че съответното палмово масло действително е произведено съгласно насоките за 

устойчивост и приетите на световно равнище най-добри стандарти и практики, без 

вреди за околната среда, биологичното разнообразие, местните общности, 

коренното население и обществото, както и че продуктът е проследим по ефикасен 

и прозрачен начин по цялата верига за доставки; изразява убеденост, че 

доброволните системи за сертифициране биха могли да функционират по-добре, ако 

бъдат допълнително укрепени чрез използване на по-строги критерии от 

настоящите стандарти, заложени в действията за дължима грижа на съответните 

заинтересовани страни, ако се предприемат правни действия срещу незаконни 

практики и ако информацията за потребителите бъде значително подобрена; 

призовава Комисията да започне информационни кампании и да предоставя на 

потребителите изчерпателна информация относно последиците от неустойчивото 

производство на палмово масло; 

10. подчертава, че за да се избегне пагубното въздействие върху международната 

търговия, тези системи за сертифициране следва да бъдат разработени чрез 

приобщаващ и основан на участието процес, който да включва всички съответни 
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заинтересовани страни по веригата за доставки от всички участващи държави; 

11. в тази връзка категорично приветства, наред с други инициативи, RSPO, но все пак 

подчертава необходимостта от нейното постоянно укрепване, включително, но не 

само, благодарение на разширяване на представителството на заинтересованите 

страни чрез по-добро приобщаване на МСП и засилен капацитет за одит и 

правоприлагане; 

12. призовава Комисията и държавите членки да продължат изследователската дейност 

за устойчиви алтернативи на биодизела от палмово масло; 

13. счита, че устойчивостта на палмово масло е правно регламентирана в Директивата 

за енергията от възобновяеми източници, що се отнася до течните горива от 

биомаса, както и в Директивата за качеството на горивата, що се отнася до 

биогоривата, но че не съществуват правни критерии за палмовото масло или други 

растителни масла, включително за маслото от рапица и слънчогледовото масло, 

които се използват в хранителната промишленост; следователно призовава за такова 

определение и изисква от Комисията да изследва възможността за разширяване на 

критериите за устойчивост за други видове употреба на същата култура в 

съответствие с правилата и разпоредбите на СТО и насоките на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);  

14. посочва, че е необходимо системите за сертифициране да гарантират действителна 

устойчивост на палмовото масло съгласно протоколи, които ефективно да 

защитават биологичното разнообразие и условията на труд, като същевременно 

допринасят за поддържането на нивото на обезлесяване близко до нулата; 

15. подчертава, че съгласно Регламента относно прилагането на законодателството в 

областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) и доброволните 

споразумения за партньорство между ЕС и държавите производителки на дървен 

материал първата напълно функционираща схема за разрешителни е с Индонезия и 

се прилага от 15 ноември 2016 г. насам; призовава ЕС да запази ангажираността към 

споразуменията за доброволно партньорство в рамките на FLEGT и да гарантира, че 

те обхващат дървения материал от преобразуването на горите вследствие на 

разрастването на добива на палмово масло; предлага политиките на ЕС за сектора 

на палмовото масло да се основават на принципите на FLEGT за диалог между 

различните заинтересовани страни и за справяне с дълбоките проблеми на 

управлението в държавите производителки, както и на политиките за насърчаване 

на вноса в ЕС; да се продължи с инициативите за доброволни партньорски 

споразумения, например FLEGT; отбелязва, че подобен подход би могъл да се 

приложи и по отношение палмовото масло и би могъл да доведе до по-добър 

контрол по отношение на сектора за производство на палмово масло в държави на 

получаване; 

16. счита тези инициативи за изключително полезни и призовава за допълнителното им 

популяризиране и разширяването на обхвата им и до други стоки. 
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