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___________________________________________________________________________ 
Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання 
народним депутатам України інформації, яка може бути використана ними у 
законотворчій діяльності. Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького 
центру здійснюється в рамках програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, 
демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом "Східна 
Європа". Більше про центр на сайті http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 
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На рівні документів ЄС обмежень/заборони на використання пальмової олії 

в харчових продуктах не встановлено. Європейський Парламент має на меті 

до 2021 року поступово замінити біопаливо на основі сільськогосподарських 

культур (зокрема пальмової олії) на більш екологічні види біопалива.  

Крім того, в ЄС здійснюється ініціатива використання 100 % сертифікованої 

екологічно безпечної пальмової олії (Sustainable Palm Oil) – підхід, що має на 

меті виробництво пальмової олії без вирубки лісів та завдавання шкоди 

людям. Цей підхід реалізовує ряд країн ЄС.  

 

Пальмова олія - їстівна рослинна олія, вилучена з перикарпу (з м'ясистої 

частини) плодів олійної пальми (Elaeis guineensis). Ця частина плодів містить до 

50% жиру. Добувається методом пресування, потім її зазвичай очищують — 

рафінують, дезодорують, відбілюють. Застосовується при миловарінні, 

приготуванні стеарину, маргарину, в кулінарії і кондитерській справі, як 

мастильна речовина, для виробництва біопалива. 1 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

 

Обмежень на використання пальмової олії не виявлено. 

 

17 січня 2018 року депутати Європейського Парламенту проголосували за 

перегляд Директиви щодо відновлюваної енергії (Renewable Energy Directive 

(RED)),2 метою якої є поступове заміщення біопалива на основі харчових 

продуктів/сільськогосподарських культур більш прогресивними з точки зору 

досягнення внутрішніх (на рівні ЄС) цілей щодо відновлюваної енергетики 

(остаточне рішення ще не прийнято). Тобто, Європейський Парламент прагне 

вилучити пальмову олію як складову біопалива до 2021 року та встановити 

обмеження на біопаливо на основі сільськогосподарських культур.34 

 

 Резолюція Європейського Парламенту від 4 квітня 2017 року про 

пальмову олію та вирубування тропічних лісів.5 Європейський 

                                                      
1
 Пальмова олія [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пальмова_олія.  
2
 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the 

use of energy from renewable sources [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
3
 EU's Renewable Energy Directive and its impact on Palm Oil [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38379/eus-renewable-energy-
directive-and-its-impact-palm-oil_de. 
4
 EU's Renewable Energy Directive & its impact on Palm Oil [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180424_red2_fact_sheet_en.pdf. 
5
 European Parliament resolution of 4 April 2017 on palm oil and deforestation of rainforests [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0098+0+DOC+XML+V0//EN. 
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Парламент рекомендує забезпечити екологічно стале виробництво всієї 

пальмової олії, що надходить до ЄС (сертифікованої).  

Схеми добровільної сертифікації вже існують, з яких найпоширенішим є 

міжнародний Круглий стіл з екологічно безпечної пальмової олії (Roundtable 

on Sustainable Palm Oil (RSPO))6.  

Уряди восьми країн ЄС (Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, 

Нідерланди, Швеція та Велика Британія), а також кілька великих компаній вже 

взяли на себе зобов'язання купувати лише продукцію, яка сертифікується як 

екологічно безпечна/стійка (sustainable).7 

 Регламент (ЄС) № 1169/201189 зобов’язує виробників харчових продуктів 

вказувати на упаковці наявність пальмової олії.  

Згідно з новими вимогами ЄС до маркування продуктів, від 2014 року усі 

етикетки мають вказувати наявність у продукті пальмової олії. Виробники 

продуктів харчування повинні вказати конкретний тип рослинного жиру, що 

використовується, зокрема пальмову олію.  

 

Круглий стіл з питань екологічно безпечної пальмової олії (RSPO) – 

неурядова асоціація, яка здійснює сертифікацію пальмової олії. Виробництво 

пальмової олії не сприяє вирубці лісів, вимиранню видів тварин, підвищенню 

рівня викидів парникових газів або порушенню прав людини. 

RSPO була створена 2004 року для сприяння екологічно безпечного виробництва 

та використання пальмової олії. 

 

 

 

 

Інформацію підготувала Валентина Головань, 

Аналітик ЄІДЦ 
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 Roundtable on Sustainable Palm Oil [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://rspo.org/about. 
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 Palm oil: Economic and environmental impacts [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614706/EPRS_ATA(2018)614706_EN.pdf. 
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