ГАЛУЗЕВА ПОЛІТИКА В СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАЛЬМОВА ОЛІЯ
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SECTOR POLICY – PALM OIL

У рамках свого зобов'язання щодо корпоративної соціальної відповідальності Група BNP Paribas розробила
послідовну політику щодо своєї фінансової діяльності та діяльності з управління активами для сектору
виробництва пальмової олії. АТ «УКРСИББАНК» (далі – Банк) як частина Групи визнає обов’язковість даної
політики для всієї своєї діяльності та відносин з клієнтами.
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PREAMBLE

As part of its commitment to corporate social responsibility,
BNP Paribas has developed a consistent policy regarding its
financial services and asset management activities for the
palm oil industry.
Development of oil palm plantations can have several
adverse impacts on local communities, climate change and
ecosystems. However, the environmental and social issues in
the palm oil sector mainly depend on the way palm oil is
produced and milled. Responsible palm oil can indeed limit
these impacts. By contrast, palm oil production is a major
source of income and provides a livelihood to millions of
people in developing countries. It also serves as an important
source of nutrition for families in many countries worldwide1.

Преамбула
У рамках свого зобов'язання щодо корпоративної
соціальної відповідальності Група BNP Paribas розробила
політику щодо своєї інвестиційної та фінансової діяльності
в секторі виробництва пальмової олії.
Розвиток пальмових плантацій може мати кілька
несприятливих наслідків для місцевих громад, зміни
клімату та екосистеми. Проте екологічні та соціальні
проблеми сектора виробництва пальмової олії в
основному залежать від того, як виготовляється і
перемішується пальмова олія. Відповідальне виробництво
пальмової олії дійсно може обмежити ці впливи. У той же
час виробництво пальмової олії є основним джерелом
доходу та забезпечує коштами для існування мільйони
людей у країнах, що розвиваються. Це також слугує
важливим джерелом існування для сімей багатьох країн
світу1 .

Responsible players and sustainability practices exist in the
palm oil sector, and as a global financial institution BNP
Paribas is convinced that they should be supported. Such an
approach can bring long-term benefits to its customers and
to the society at large. Several initiatives have been launched
in order to address environmental and social issues and
ensure a gradual shift towards good practices on the palm oil
sector, one of the most prominent being the Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO).

Відповідальні гравці та практика сталого розвитку існують
у секторі пальмового масла, і, будучи глобальною
фінансовою установою, Група BNP Paribas переконана, що
їх слід підтримувати. Такий підхід може принести
довгострокові переваги клієнтам та суспільству в цілому.
Було започатковано декілька ініціатив, спрямованих на
вирішення екологічних та соціальних проблем, а також
забезпечення поступового переходу до передового
досвіду в секторі виробництва пальмової олії. Однією з
найбільш визначних є Круглий стіл зі сталого виробництва
пальмової олії (RSPO).

By following the RSPO Principles and Criteria as part of the
certification process, palm oil companies commit to
transparency, compliance with applicable laws and
regulations, use of appropriate best practices, environmental
responsibility, conservation of natural resources and
biodiversity, responsible consideration of employees, of
individuals and communities affected by growers and mills,
as well as responsible development of new mills. RSPO
members usually have a time-bound plan for full certification
of all their operations.

Дотримуючись принципів та критеріїв Круглого столу зі
сталого виробництва пальмової олії (RSPO) в рамках
процесу сертифікації, підприємства з виробництва
пальмової олії зобов'язуються забезпечувати прозорість,
дотримання
чинного
законодавства
та
правил,
використання належної передової практики, екологічну
відповідальність, збереження природних ресурсів та
біорізноманіття, відповідальне ставлення до працівників,
осіб та громади, на які впливає діяльність виробників і
обробників, а також відповідальний розвиток нових
заводів. Члени RSPO, як правило, мають обмежений в часі
план для повної сертифікації всіх операцій.

BNP Paribas believes that the RSPO has made, and is still
making, a major contribution to the adoption of sustainability
practices within the palm oil sector, through its widereaching, consensus-based, and multi-stakeholder approach.
BNP Paribas is also a RSPO member.

Група BNP Paribas вважає, що ініціатива RSPO зробила і досі
робить важливий внесок у прийняття практик сталого
розвитку в секторі виробництва пальмової олії завдяки
широкомасштабному підходу, заснованому на принципі
консенсусу та за участю багатьох зацікавлених сторін.
Група BNP Paribas також є членом ініціативи RSPO.

An increasing number of companies have taken further steps
by taking “No Deforestation, No Peat, No Exploitation”
(NDPE) commitments, applicable to their entire supply
chains. BNP Paribas is fully supportive of these commitments
and encourages the dissemination of these best practices to
other actors in the palm oil sector.

Усе більше компаній вживають подальших заходів,
прийнявши зобов'язання щодо "Відмови від заходів з
вирубки лісів, відмови від використання торфовищ,
відмови від експлуатації" (NDPE), які застосовуються до всіх
їхніх ланцюгів постачання. Група BNP Paribas повністю
підтримує ці зобов'язання та сприяє поширенню цих
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As a participant to the Soft Commodities Compact 2, BNP
Paribas is committed to participate to the alignment of the
banking industry practices with the objective of achieving
zero net deforestation by 2020 in the palm oil sector.
BNP Paribas will consider new developments in this sector
and might amend this policy to take them into account.
Therefore, BNP Paribas will continue, under certain
conditions set out in this document, to finance and invest in
the palm oil sector as it believes that it can be produced in a
sustainable way.

1

найкращих практик серед інших учасників ринку пальмової
олії.
Як учасник Договору щодо сільськогосподарської
сировини рослинного походження2, Група BNP Paribas
прагне брати участь у вирівнюванні практик банківського
сектору з метою досягнення "Недопущення чистої вирубки
лісів" до 2020 році в секторі виробництва пальмової олії.
Таким чином, Банк як частина Групи BNP Paribas за певних
умов, викладених у цьому документі, буде продовжувати
фінансувати та інвестувати в сектор виробництва
пальмової олії, оскільки вважає, що він може бути стійким.

Див. приклад: "Ключові проблеми сталого розвитку в секторі виробництва пальмової олії - документ для обговорення
з метою консультацій з багатьма зацікавленими сторонами", Ченг Хай Теох, для Групи Світового банку, 2010 рік.
1 See for example: “Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector – A Discussion Paper for Multi-Stakeholders Consultations”, Cheng Hai Teoh, for
the World Bank Group, 2010.
2 Договір щодо сільськогосподарської сировини рослинного походження є спільною ініціативою з Ініціатив з питань банківського
середовища (BEI) та Форуму споживчих товарів (CGF), що була запущена в квітні 2014 р. Вона охоплює пальмове масло, лісоматеріали, сою
та яловичину.
2 The Soft Commodities Compact is a joint initiative from the Banking Environment Initiative (BEI) and the Consumer Goods Forum (CGF) launched
in April 2014. It covers palm oil, timber products, soy and beef.
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1. SECTOR POLICY

1. Галузева політика

1.1. OBJECTIVE

1.1 Мета

This policy defines a set of rules and procedures regarding
activities of the BNP Paribas Group entities, aimed at
encouraging palm oil companies to develop the production
of sustainable palm oil.

Ця політика визначає сукупність правил та процедур,
спрямованих на заохочення компаній з виробництва
пальмової олії до розробки сталих практик виробництва
пальмової олії.

2. SCOPE

2. Сфера застосування

Geographical limits: worldwide
Geography: all BNP Paribas Group entities.
Palm Oil Companies: this policy applies to companies directly
involved in the upstream and downstream palm oil value
chain and for which it represents a significant part of their
activities:
- “Upstream” refers to crude palm oil production (plantations
and/or mills).

Географія: Банк та дочірні компанії

- “Downstream” refers to crude palm oil refining and/or
trading.
Other companies further down the value chain (producers or
traders of palm oil derivatives, or manufacturers and retailers
of ingredients and products containing palm oil) are not in
the scope of this policy. This policy also applies to the
development of new palm oil projects (plantations and/or
mills).
BNP Paribas Group entities: this policy applies to all business
lines, branches, subsidiaries and joint ventures of which BNP
Paribas has the operational control. When BNP Paribas
establishes new joint ventures in which it has a minority
stake, it will strive to include these standards as part of the
joint venture agreement.
Financial products & services: this policy applies to all
activities of BNP Paribas (lending, debt and equity capital
markets, guarantees and advisory work, etc.). It covers all
new clients and new financing agreements. Financing
agreements that predate this policy will be reviewed
accordingly upon their renewal or as they are due for review.
BNP Paribas commits to promote the set of rules
encompassed in this policy in any joint venture or
outsourcing agreement.
Asset management: this policy applies to all BNP Paribas
entities managing proprietary assets. BNP Paribas entities
managing third-party assets (with the exception of indexlinked products) reflect this policy and develop standards
adapted to their businesses which will exclude any stock or
issuer that do not comply with their standards. External asset
managers are actively monitored and strongly encouraged to
implement similar standards.

Компанії в галузі виробництва пальмової олії: ця політика
застосовується до компаній, які безпосередньо беруть
участь у ланцюжку постачання пальмової олії з
виробництва до обробки і для яких пальмова олія являє
собою значну частину їхньої діяльності:
•
“Виробництво” - це виробництво сирої пальмової
олії (плантації та/або млини).
•
“Переробка” - це рафінування сирої пальмової олії
та/або трейдинг.
Інші компанії в цільову ланцюжок вартості (виробники або
торговці похідними інструментами, пов'язаними з
пальмовою олією, або виробники та роздрібні торговці
інгредієнтами та продуктами, що містять пальмову олію)
не входять в сферу застосування цієї політики. Ця політика
також стосується розробки нових проектів в сфері
виробництва пальмової олії (плантації та/або млини).
Суб'єкти: ця політика застосовується до всіх бізнес-ліній,
відділень, дочірніх компаній та спільних підприємств, над
якими Банк має оперативний контроль. Якщо Банк
засновує нові спільні підприємства, в яких має долю
меншості, він буде прагнути включити ці стандарти в
рамках угоди про спільне підприємство.
Фінансові продукти та послуги: ця політика застосовується
до всіх видів діяльності Банку (кредитування, боргові
інструменти та ринки капіталу, гарантії тощо). Вона
охоплює всіх нових клієнтів та нові договори з
фінансування. Договори щодо фінансування, які
передували цій політиці, будуть переглянуті відповідним
чином після їхнього поновлення або на момент, коли вони
будуть підлягати поновленню. Банк зобов'язується сприяти
включенню правил, охоплених цією політикою, у будь-які
угоди про спільне підприємство або аутсорсинг.
Управління активами: Ця політика застосовується до всіх
суб'єктів, які управляють власними та сторонніми
активами. Зовнішні керуючі активами контролюються та їм
настійно
рекомендується
впроваджувати
подібні
стандарти.
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3. RULES AND STANDARDS OF THE POLICY

3.

BNP Paribas expects Palm Oil Companies to comply with
existing applicable environmental and social laws and
regulations, as well as with international conventions ratified
by the countries in which they operate.
As part of its internal compliance process, BNP Paribas
implements strengthened oversight and control measures to
identify, inter alia, governance risks (including corruption),
for all new clients and transactions.

Банк очікує, що компанії з виробництва пальмової олії
будуть дотримуватися існуючих екологічних та соціальних
законів та правил, а також міжнародних конвенцій,
ратифікованих країнами, де вони працюють.
У рамках свого внутрішнього процесу Банк впроваджує
посилені наглядові та контрольні заходи для визначення,
зокрема, ризиків управління (включаючи корупцію) для
всіх нових клієнтів та операцій.
Окрім дотримання законодавства та правил, ця політика
встановлює конкретні критерії, що застосовуються до
Компаній з виробництва пальмової олії, які поділяються на
дві категорії: обов'язкові вимоги та оцінки оціночні
критерії.
Обов'язкові вимоги слід розуміти як суттєві умови: їх слід
дотримуватися безумовно, незалежно від того, чи
розглядає Банк питання надання фінансових продуктів та
послуг Компаніям з виробництва пальмової олії.
Окрім цих обов'язкових вимог, були визначені оціночні
критерії для проведення аналізу компаній, що займаються
виробництвом пальмової олії. На підставі результатів такої
додаткової перевірки Банк залишає за собою право
вимагати застосування додаткових вимог або відмовитись
від участі у наданні фінансових послуг, навіть якщо
обов'язкові вимоги будуть виконані.

In addition to compliance with laws and regulations, this
policy sets specific criteria applicable to Palm Oil Companies
which are split in two categories: mandatory requirements
and evaluation criteria.
Mandatory requirements are to be understood as sine qua
non: those have to be met without exception before BNP
Paribas considers providing financial products and services to
Palm Oil Companies.
In addition to these mandatory requirements, evaluation
criteria have been identified to develop the analysis
performed by BNP Paribas on Palm Oil Companies. Based on
the results of such complementary due diligence, BNP
Paribas reserves its right to call for additional requirements
or decline its involvement even if the mandatory
requirements are met.

Правила та стандарти Політики
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3.1. Upstream Palm Oil Companies
3.1.1. Mandatory reqiremenets
BNP Paribas requires that Upstream Palm Oil Companies
(plantations and mills):
Be RSPO members (or have a time-bound plan to
become RSPO members);
Have published an up-to-date communication on
progress;
Have a time-bound plan for full RSPO certification of
their operations.
In addition, BNP Paribas requires that Upstream Palm Oil
Companies:
Have a policy in place prohibiting the use of child or
forced labour;
Have a human resources policy in place covering key
labour issues of the sector – incl. no human
trafficking, payment of minimum wage, maximum
working hours, and the right to freedom of
association and collective bargaining covering all
workers including contract, temporary, casual and
migrant workers (as applicable);
Have a policy in place to protect workers’ health and
safety conditions, and disclose their safety track
record (work accidents, fatalities…);
Have a policy in place to obtain the free, prior and
informed consent (FPIC) of indigenous and local
communities, prior to developing new oil palm
plantations;
Have a formal grievance mechanism in place to
identify and address concerns from their internal
and external stakeholders;
Have a policy in place to conduct High Conservation
Value (HCV) assessments before developing new oil
palm plantations, and to protect the HCV areas
identified within their concessions;
Have a policy in place to conduct High Carbon Stock
(HCS) assessments before developing new oil palm
plantations5, and to protect the HCS3 forests
identified within their concessions.
Do not develop new oil palm plantations on:





UNESCO World Heritage Sites;
Wetlands on the Ramsar list;
Alliance for Zero Extinction sites;
IUCN Category I-IV areas.

-

Have the following policies in place, in order to
minimize GHG emissions:
No-burning for the development of oil palm
plantations;
No development of new oil palm plantations on
peatlands, regardless of depth;
Implement best management practices for existing
oil palm plantations located on peatlands;
Minimize the use of artificial fertilizers;






3.1. Компаніі, що знаходяться на початку ланцюжка
виробництва пальмової олії
3.1.1. Обов'язкові вимоги
Банк вимагає, щоб компанії, які займаються виробництвом
пальмової олії (плантації та млини):
-

-

Були членами Круглого столу зі сталого
виробництва пальмової олії (RSPO) (або мали
визначений за часом план стати членами RSPO);
Опублікували новітні повідомлення про прогрес;
Мали визначений за часом план для отримання
повної сертифікації RSPO щодо своїх операцій.

Крім того, Банк як частина Групи BNP Paribas вимагає, щоб
компанії, що займаються виробництвом пальмової олії:
Мали політику, яка забороняє використання
дитячої чи примусової праці;
Впровадили
політику
щодо
управління
людськими ресурсами, що покриває основні
трудові питання сектора (у тому числі, відсутність
торгівлі людьми, оплата принаймні мінімальної
заробітної плати, максимальний час роботи та
право на свободу асоціації та колективні
переговори) та охоплює всіх працівників,
включаючи договірних, тимчасових, випадкових
працівників та трудових мігрантів (у відповідних
випадках);
Мали політику щодо захисту здоров'я та безпеки
працівників та розкривали інформацію про
охорону здоров'я та безпеку праці (нещасні
випадки на виробництві, смертельні випадки
тощо);
Запровадили політику для отримання вільної,
попередньої та усвідомленої згоди (FPIC) корінних
і місцевих громад перед розробкою нових
плантацій на пальмових плантаціях;
Мали офіційний механізм подання скарг для
виявлення та вирішення проблем, що виникають
у своїх внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів;
Перед розробкою нових олійних пальмових
плантацій
запровадили
політику
щодо
проведення оцінок для визначення високої
природоохоронної цінності (HCV) та захисту
територій високої природоохоронної цінності,
визначених у межах їхніх концесій;
Перед розробкою нових олійних пальмових
плантацій впровадили політику щодо проведення
оцінок для визначення високого вмісту вуглецю
(HCS3 ) та захисту лісів високого вмісту вуглецю,
визначених у межах їхніх концесій;
Не розробляли нові пальмові плантації на:
 Світових пам'ятках UNESCO;
 Водно-болотних угіддях, що входять до списку
Рамсар
 Місцях, визначених Альянсом проти зникнення
видів;
 Землях категорії I-IV Міжнародного союзу охорони
природи та природних ресурсів.
Сторінка 7



Reduce GHG emissions from palm oil mills4.

-

Do not use, except in very specific and exceptional
situations, pesticides that are categorized as WHO
Class Ia or Ib, or that are listed by the Stockholm or
Rotterdam Conventions;
Have a policy in place to minimize the use of
pesticides, and have a time-bound plan to terminate
the use of paraquat;
BNP Paribas requires that Upstream Palm Oil Companies
have a time-bound plan to ensure that all their third-party
suppliers of fresh fruit bunches are compliant with their
sustainability commitments and policies.
BNP Paribas also requires that Upstream Palm Oil
Companies have a time-bound plan for public reporting on
the implementation of their sustainability commitments,
and for the independent verification of such reporting.
It should be noted that several of the above requirements
are consistent with the “No Deforestation, No Peat, No
Exploitation” (NDPE) commitments taken by an increasing
number of palm oil companies.

3

-

Для мінімізації викидів парникових газів,
застосовували наступні політики:
 Відмова від випалювання під час розробки
пальмових плантацій;
 Відмова від розробки нових пальмових плантацій
на торфовищах незалежно від глибини;
 Впровадження найкращих практик управління
існуючими
пальмовими
плантаціями
на
торфовищах;
 Мінімізація використання штучних добрив;
 Скорочення викидів парникових газів від
виробництва пальмової олії 4.
Не використовували за винятком дуже
специфічних та виняткових ситуацій пестициди, які
відносяться до Класу Ia або Ib ВООЗ або які
перелічені в Стокгольмській та Роттердамській
конвенціях;
Мали політику, спрямовану на те, щоб звести до
мінімуму використання пестицидів, і мають
обмежений за часом план щодо припинення
використання параквату;
Банк як частина Групи BNP Paribas вимагає, щоб компаніївиробники пальмової олії мали план, що має на меті
забезпечити, щоб всі їхні сторонні постачальники свіжих
фруктів відповідали їхнім зобов'язанням та політиці щодо
сталого розвитку.
Банк також вимагає, щоб компанії-виробники пальмової
олії мали відповідний календарний план щодо публічної
звітності про виконання своїх зобов'язань із забезпечення
сталого розвитку, а також гарантували незалежну
перевірку такої звітності.
Слід зазначити, що деякі з вищезазначених вимог
узгоджуються з зобов'язаннями щодо "Відмови від заходів
з вирубки лісів, відмови від використання торфовищ,
відмови від експлуатації" (NDPE), які приймаються все
більшою
кількістю
компаній,
що
займаються
виробництвом пальмової олії.

На момент публікації даної Політики підхід HCS, що з'явився в результаті процесу конвергенції, який закінчився в листопаді 2016 року,
розглядається як найкраща доступна методологія: http://highcarbonstock.org/agreement-on-unified-approach-to-implementing-nodeforestation-commitments/
3 As of the publication date of this Policy, the HCS Approach resulting from the convergence process that ended in November 2016 is considered as
the best available methodology: http://highcarbonstock.org/agreement-on-unified-approach-to-implementing-no-deforestation-commitments/
4 Наприклад, шляхом (i) впровадження захоплення метану (CH) з відпрацьованих олійних стічних вод (POME) та (ii) скорочення
використання викопного палива за допомогою впровадження більш ефективних процесів та/або заміщення інших джерел енергії
(наприклад, використання залишків, таких як волокно та оболонка, метан, захоплений з відпрацьованих олійних стічних вод).
4 Such as through (i) the implementation of methane (CH4) capture from palm oil mill effluent (POME) and (ii) the reduction of fossil fuel use
through implementation of more efficient processes and/or substitution with other energy sources (e.g. residues such as fibre and shell, methane
captured from POME).
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3.1.2. Evaluation criteria

3.1.2. Оціночні критерії

BNP Paribas will assess whether Upstream Palm Oil
Companies (plantations and mills):
Have a time-bound plan for full RSPO certification of their
fresh fruit bunches supply base (or similar verification
mechanism for smallholders5);

Банк оцінить, чи компанії, які займаються виробництвом
пальмової олії (плантації та млини):
Мають календарний планздійснення повної
сертифікації бази постачання свіжих фруктів (або
аналогічний
механізм
перевірки
для
дрібних
господарств5);
Мають політику щодо збільшення врожайності
пальмових плантацій;
Працюють з дрібними власниками щодо
використання
останнімипрогресивних
сільськогосподарських практик, покращення врожайності
та проведення сертифікації RSPO (або подібного механізму
перевірки), шляхом надання технічної допомоги та
навчання;
Прийняли необхідні інструменти та практики для
моніторингу виконання своїх зобов'язань щодо
запобігання вирубки лісів, особливо по всьому їхньому
ланцюжку поставок;
Подали карти концесії до Круглого столу зі сталого
виробництва пальмової олії (RSPO) для всіх країн, в яких
вони працюють, якщо це дозволено законом;
Мають політику щодо запобігання, моніторингу та
гасіння пожеж на землі, якою вони управляють, та поблизу
їхніх володінь;
- Регулярно та неодноразово критикувались за їхню
екологічну, соціальну та управлінську діяльність з вагомих
причин, у тому числі через скарги, подані до Системи
скарг RSPO, та чи були вжиті заходи для врегулювання цих
проблемних питань.

Have a policy to increase yields of oil palm plantations;
Are working with smallholders on good agricultural practices,
yield improvement and RSPO certification (or similar
verification mechanism), through the provision of technical
assistance and training;
Have adopted the necessary tools and practices to monitor
implementation of their no deforestation commitments,
notably throughout their supply chain8;
Have submitted to the RSPO concession maps for all the
countries in which they operate, where permitted by law;
Have a policy in place covering fire prevention, monitoring
and suppression on the land they manage and in the vicinity
of their estates;
Have been regularly and repeatedly criticized for their
environmental, social or governance performance on
material issues, including through complaints submitted to
the RSPO Complaints System, and whether they have taken
actions to address such issues.

3.2. Downstream Palm Oil Companies

3.2. Переробні компанії в галузі виробництва пальмової
олії

3.2.1. Mandatory requirements
3.2.1. Обов'язкові вимоги
BNP Paribas requires that Downstream Palm Oil Companies
(i.e. refiners and traders):
Be RSPO members (or have a time-bound plan to become
RSPO members);
Have published an up-to-date communication on progress;
Have a time-bound plan to achieve full RSPO certification of
their operations.

Банк як частина Групи BNP Paribas вимагає, щоб компанії,
які займаються переробкою пальмової олії (плантації та
млини):
Були членами Круглого столу зі сталого
виробництва пальмової олії (RSPO)(або мають визначений
за часом план стати членами RSPO);
Опублікували новітні повідомлення про прогрес;
Мали визначений за часом план для отримання
повної сертифікації RSPO щодо своїх операцій.
Банк не братиме участь у наданні фінансових продуктів та
послуг для проектів з поточною або запланованою
ядерною діяльністю, які не мають адекватних технічних
стандартів, як визначено обов'язковими вимогами.

5

За даними РСПО, дрібними власниками є “фермери, які виробляють пальмову олію разом з натуральними культурами,
коли сім'я забезпечує більшу частину робочої сили та ферма забезпечує основне джерело доходу, а площа посадженої
олійної пальми становить менше 50 гектарів”
5 According to the RSPO, smallholders are “farmers who grow oil palm, alongside with subsistence crops, where the family provides the majority of
labour and the farm provides the principal source of income, and the planted oil palm area are is less than 50 hectares”
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3.2.2. Evaluation criteria
BNP Paribas will assess whether Downstream Palm Oil
Companies (i.e. refiners and traders):
Have a time-bound plan to trade and/or process
only RSPO-certified palm oil;
Are working to improve the traceability of their
palm oil supply;
Have a time-bound plan to ensure that their palm oil
suppliers are compliant with the following
standards:
 No development in HCS forests
 No development in HCV areas,
 No burning for the development of new plantations
 No development on peat, regardless of depth

No use of child/forced labour
 Respect land tenure rights, incl. the free, prior and
informed consent of indigenous and local
communities
 Have a human resources policy covering all workers
(no human trafficking, payment of minimum wage,
maximum working hours, and the right to freedom
of association and collective bargaining)
Have been regularly and repeatedly criticized for
their environmental, social or governance
performance on material issues, including through
complaints submitted to the RSPO Complaints
System, and whether they have taken actions to
address such issues.

3.2.2. Оціночні критерії
Банк як частина Групи BNP Paribas вимагає, щоб компанії,
які займаються переробкою пальмової олії (тобто
підприємства первинної переробки і трейдери):
Мали календарний план для забезпечення
відповідності своєї торгової діяльності чи/або діяльності з
обробки сертифікації RSPO;
Працювали над покращенням відстежування
постачання пальмової олії;
Мали календарний план для приведення
діяльності постачальників пальмової олії до таких
стандартів:
 Відмова від розробки в лісах високого вмісту
вуглецю (HCV)
 Відмова від розробки в лісах високої
природоохоронної цінності (HCV)
 Відмова від випалювання під час розробки
пальмових плантацій
 Відмова від розробки нових пальмових плантацій
на торфовищах незалежно від глибини
 Відмова від використання дитячої/примусової
праці
 Дотримання прав землеволодіння та прав
місцевої громади, включаючи отримання вільної,
попередньої та обґрунтованої згоди (FPIC)
місцевих громад
 Впровадження політики щодо управління
людськими ресурсами, що покриває основні
трудові питання (відсутність торгівлі людьми,
оплата принаймні мінімальної заробітної плати,
максимальний час роботи та право на свободу
асоціації та колективні переговори)
У разі якщо регулярно та неодноразово
критикувались за їхню екологічну, соціальну та
управлінську діяльність з вагомих причин, у тому числі
через скарги, подані до Системи скарг RSPO, то чи були
вжиті заходи для врегулювання цих проблемних питань.

4. GROUP – LEVEL IMPLEMENTATION MECHANISMS

4. Механізми впровадження

BNP Paribas is aware that developing and implementing
sustainable management standards and practices takes time
and is challenging for palm oil companies.
As necessary, BNP Paribas will seek an expert advice to carry
out the analysis required on certain palm oil companies.
Based on the information made available, BNP Paribas
ultimately decides whether or not to provide financial
products and services and/or to invest. In case of insufficient
or conflicting information, a dedicated committee or the BNP
Paribas General Management Committee will be consulted.
BNP Paribas aims at implementing the policy consistently
across financial products & services and asset management.
Operational tools and awareness workshops will be rolled
out to ensure that Group’s staff is able to implement this
policy.

Група BNP Paribas усвідомлює, що розробка та
впровадження стандартів та методів сталого управління
потребує часу і є складним завданням для компаній, що
займаються виробництвом пальмової олії.
За необхідності, Банк буде звертатися за експертною
консультацією для проведення аналізу, необхідного для
деяких компаній у секторі виробництва пальмової олії. На
підставі наданої інформації Банк прийматиме остаточне
того рішення щодо того, чи надавати фінансові продукти і
послуги клієнту. У випадку недостатньої або суперечливої
інформації для прийняття рішення буде залучено
спеціальний комітет або представників BNP Paribas для
консультацій.
Банк як частина Групи BNP Paribas прагне послідовно
виконувати цю політику через надання фінансових
продуктів/послуг
та
управління
активами.
Для
запровадження даної політики запроваджені спеціальні
інструменти та інформаційні семінари.
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5. FINANCIAL PRODUCTS AND SERVICES

5. Фінансові продукти та послуги

The information related to the above mandatory
requirements and evaluation criteria will be obtained from
palm oil clients and potential clients by BNP Paribas’
relationship managers or business lines.
BNP Paribas will review regularly the performance of palm oil
companies against the policy. If BNP Paribas becomes aware
that a client operates outside the requirements of the policy,
a dialogue will be engaged with the client in order to find an
acceptable solution to improve the situation in a timely
manner. If this dialogue is unfruitful BNP Paribas may decide
not to pursue any new business with such client and will
place existing business under review taking into account
existing contractual agreements.
Nuclear Companies in this section refers to companies
involved in a nuclear power plant as owner or operator of the
nuclear island.

Інформація, що стосується вищезазначених обов'язкових
вимог та оціночних критеріїв, буде отримана від клієнтів та
потенційних клієнтів в галузі виробництва пальмової олії
менеджерами по роботі з клієнтами або іншими
представникамиБанку.
Група BNP Paribas буде регулярно переглядати результати
дотримання вимог цієї політики підприємствами сектора
виробництва пальмової олії . Якщо Банк як частина Групи
BNP Paribas усвідомлює, що клієнт працює поза вимогами
цієї політики, буде ініційоване ведення діалогу з клієнтом,
щоб вчасно знайти прийнятне рішення для поліпшення
ситуації. Якщо цей діалог виявиться безплідним, Група BNP
Paribas може вирішити не проводити жодної нової операції
з таким клієнтом, а також спостерігати за спектром
діючими продуктами та їх подальшими перспективами з
урахуванням існуючих договірних угод.

6. ASSET MANAGEMENT

6. Управління активами

Regarding asset management and in order to respect its
duty to manage independently clients’ assets, specific
implementation mechanisms should be put in place by the
entities involved.

З метою дотримання обов’язку Групи щодо незалежного
управління активами клієнтів, спеціальні механізми
впровадження повинні бути встановлені відповідними
дочірніми компаніями.

7. POLICY DISCLOSURE AND FOLLOW-UP

7. Розкриття політики та моніторинг
застосування

BNP Paribas’ stakeholders will be informed of the existence
and the content of this policy, which will be posted on BNP
Paribas’ website. Furthermore a copy will be provided to our
clients and potential clients as part of the due diligence
process or upon discussion of any financial product or service
to be provided subsequently to the official release date of
this policy.
BNP Paribas will review this policy regularly, and may update
it to make sure it remains in line with international good
practices for the palm oil sector. BNP Paribas welcomes any
constructive feedback and comments on this policy.

Основні стейкхолдери Групи BNP Paribas будуть
поінформовані про існування та зміст цієї політики, яка
опублікована на сайті Групи BNP Paribas та Банку. Крім того,
копія буде надаватися існуючим та потенційним клієнтам
в межах процесу ідентифікації або після обговорення будьяких фінансових послуг, які будуть надані після офіційної
дати випуску цієї політики.
Група BNP Paribas регулярно переглядатиме цю політику і
може оновити її, щоб переконатись, що вона все ще
дотримується національних та міжнародних правил і
найкращих практик в секторі виробництва пальмової олії.
Група BNP Paribas вітає будь-які конструктивні відгуки та
коментарі щодо цієї політики.
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8. DISCLAIMER

8. Застереження

In order to comply with regulations and to implement the
principles defined in its internal procedures and sector
policies, BNP Paribas does its best to gather information,
particularly from palm oil companies, on their sustainability
policies and practices. BNP Paribas bases itself on the
information gathered from palm oil companies and its
partners. However, it is dependent on the quality, accuracy
and up-to-datedness of such information.

Для дотримання правил та реалізації принципів,
визначених у своїх внутрішніх процедурах та галузевій
політиці, Група BNP Paribas робить все можливе, щоб
зібрати інформацію, зокрема, від компаній у галузі
виробництва пальмової олії, про політику та практику
їхнього сталого розвитку. Група BNP Paribas покладається
на інформацію, зібрану від відповідних компаній у галузі
виробництва пальмової олії та їхніх партнерів. Однак це
залежить від якості, точності та актуальності інформації.
Зацікавлені сторони будуть поінформовані про існування
та зміст цієї політики, а також про будь-які потенційні
оновлення у майбутньому. Така політика буде розміщена
на веб-сайті Банку. Крім того, копія буде систематично
надаватися нашим існуючим та потенційним клієнтам в
межах процесу належної перевірки або після обговорення
будь-яких фінансових чи консультаційних послуг, які
будуть надані після офіційної дати випуску цієї політики.
Банк регулярно переглядатиме цю політику, і з
урахуванням переважаючих обставин він може оновити її,
щоб переконатись, що вона відповідає національним та
міжнародним правилам і найкращим практикам. Банк
вітає будь-які конструктивні відгуки та коментарі щодо цієї
політики.

Risks analysis

Аналіз ризиків

Reputaional risk

Репутаційний ризик

Mitigation actions:

Дії, направлені на мінімізацію ризику:

1.
2.
3.

Applying by the Bank employees Sectoral Policy
provisions
Notifing the clients on requirements of the Sectoral
Policy
Compliance with other normative documents
requirements regulating Sectoral Policies
application

9. Sector Glossary

1.
2.
3.

Застосування працівниками Банку положень
секторальної політики;
Інформування клієнтів про вимоги принципів
секторальної політики;
Дотримання вимог інших нормативних
документів, що регламентують процес
застосування секторальних (галузевих) політик.

9. Галузевий Глосарій
У цій політиці застосовуються такі визначення:

The following definitions apply in this policy:
ASEAN Policy on Zero Burning: In response to the land and
forest fires that affected the ASEAN region in 1997/98, the
ASEAN Environment Ministers agreed to adopt the policy on
zero burning at the 6th ASEAN Ministerial Meeting on Haze
in April 1999, and to promote its application by plantations
in the region. Guidelines for the implementation of this policy
have been developed to provide advice to plantation owners,
managers, supervisory staff and contractors on the
application of the zero burning technique for oil palm
plantations
development
(http://haze.asean.org/?wpfb_dl=163).

Політика Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)
щодо відмови від випалювання
У відповідь на земельні та лісові пожежі, які охопили регіон
країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії
1997/98 рр., Міністри навколишнього середовища АСЕАН
погодились прийняти політику щодо відмови від
випалювання на 6-му засіданні на рівні міністрів АСЕАН в
Хейзі в квітні 1999 р., а також сприяти її застосуванню
плантаціями в цьому регіоні. Керівні принципи для
реалізації цієї політики були розроблені задля надання
порад власникам плантацій, управлінцям, наглядовому
персоналу та підрядникам стосовно застосування
технології відмови від випалювання земель для розробки
пальмових плантацій (http://haze.asean.org/?wpfb_dl=163).
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Free, Prior and Informed Consent (FPIC) is the principle that
a community has the right to give or withhold its consent to
proposed projects that may affect the lands they customarily
own, occupy or otherwise use9.
According to the RSPO Principles & Criteria 7.5: “No new
plantings are established on local peoples’ land where it can
be demonstrated that there are legal, customary or user
rights, without their free, prior and informed consent. This is
dealt with through a documented system that enables these
and other stakeholders to express their views through their
own representative institutions”.
Greenhouse gas (GHG) emissions: In the palm oil sector,
GHG emissions are mainly the result of:
Land use change (deforestation, peatlands
drainage, vegetation burning), and the use of fossil
fuels in palm oil mills, leading to emissions of
carbon dioxide (CO2)
Production, transport and application of artificial
fertilizers, leading to emissions of CO2 and nitrous
oxide (N2O)
Anaerobic decomposition of organic material in
palm oil mill effluents, leading to emissions of
methane (CH4)
High Carbon Stock (HCS) Forests: Initial work on the HCS
methodology has started in 2011 through multi-stakeholder
field-based research in Indonesia and Africa, with the
objective to identify land that is forest and should be
conserved, and land that is degraded and can be developed.
HCS forests are those identified as High, Medium, Low
Density and Young Regenerating Forests under the following
vegetation strata characteristics:
High Density Forest: Remnant forest of advanced
secondary forest close to primary condition
Medium Density Forest: Remnant forest but more
disturbed than High Density Forest
Low Density Forest: Appears to be remnant forest
but is highly disturbed and recovering
Young Regenerating Forest: Mostly young regrowth
forest but with occasional patches of older forest.
Scrub: Recently cleared areas with some woody
regrowth and grass-like ground cover
Cleared/Open Land: Very recently cleared land with
mostly grass or crops and few non-crop woody
plants.
Scrub and Cleared/Open Land areas may be
developed.
Following 12 months of discussions, in November 2016 the
two different HCS methodologies that had been developed in
parallel have been merged into the High Carbon Stock
Approach (HSCA).
High Conservation Value (HCV) areas: The areas necessary
to maintain or enhance one or more High Conservation
Values defined as follows10:
-

Concentrations of biological diversity including
endemic species, and rare, threatened or

Вільна, попередня та обґрунтована згода (FPIC) - це
принцип, згідно з яким громада має право надавати або
відмовлятися від своєї згоди на запропоновані проекти, які
можуть вплинути на землі, якими вони звичайно
володіють, займають чи використовують іншим .
Відповідно до принципів та критеріїв RSPO 7.5: Жодні нові
плантації у сфері сільського господарства не будуть
створені на землях місцевих народів, де може бути
доведено, що існують юридичні, звичаєві права або права
користування, без їхнього вільної, попередньої і
усвідомленої згоди. Це виконується за допомогою
документованої системи, що дозволяє цим та іншим
зацікавленим сторонам висловити свою думку через їхні
представницькі інститути .
Викиди парникових газів (ПГ): У секторі виробництва
пальмової олії викиди ПГ головним чином є наслідком:






Зміни в землекористуванні (вирубка лісів, дренаж
торфовищ,
спалювання
рослинності)
та
використання викопного палива на заводах з
виробництва пальмової олії, що призводить до
викидів двоокису вуглецю (CO2)2)
Виробництва, транспортування та застосування
штучних добрив, що призводить до викидів СО22
та оксиду азоту (N2O)
Анаеробного розкладання органічного матеріалу
в стічних водах після виробництва пальмової олії,
що призводить до викидів метану (CH4)

Ліси високого вмісту вуглецю (HCS): Початкова робота зі
складання методології HCS розпочалась у 2011 році за
допомогою багатосторонніх польових досліджень в
Індонезії та Африці, поведених з метою виявлення земель,
які є лісами і які повинні бути збережені, а також земель,
які є деградованими та можуть бути розвиненими. Ліси
HCS включають такі ліси, що визначені як ліси високої,
середньої, низкою щільності та ліси, що відновлюються, за
такими характеристиками рослинності:











Ліси великої щільності: Залишок розвиненого
вторинного лісу, близького до первинного стану
Ліси середньої щільності: Залишок лісу, але більш
ушкоджений, аніж Ліси великої щільності
Ліси низької щільності: Залишок лісу, але дуже
ушкоджений і знаходиться у процесі відновлення
Молоді ліси, що відновлюються: Здебільшого
молодий ліс, що відростає, але з випадковими
вкрапленнями більш старого лісу.
Молодняк: Недавно очищені ділянки з деякою
рослинністю у вигляді молодих дерев і
трав'янистим наземним покривом.
Очищена / Відкрита земля: Зовсім недавно
очищені землі з переважно травою або зерновими
культурами та небагатьма деревними культурами.
Території Молодняку і Очищеної/відкритої землі
можуть розроблятися.
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-
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-

endangered species, that are significant at global,
regional or national levels. (e.g. the presence of
several globally threatened bird species);
Large landscape-level ecosystems and ecosystem
mosaics that are significant at global, regional or
national levels, and that contain viable populations
of the great majority of the naturally occurring
species in natural patterns of distribution and
abundance. (e.g. a large tract of Mesoamerican
flooded grasslands and gallery forests with healthy
populations of Hyacinth Macaw, Jaguar, Maned
Wolf, and Giant Otter, as well as most smaller
species);
Rare, threatened, or endangered ecosystems,
habitats or refugia (e.g. patches of a regionally rare
type of freshwater swamp);
Basic ecosystem services in critical situations,
including protection of water catchments and
control of erosion of vulnerable soils and slopes
(e.g. forest on steep slopes with avalanche risk
above a town);
Sites and resources fundamental for satisfying the
basic necessities of local communities or
indigenous peoples (for livelihoods, health,
nutrition, water, etc.), identified through
engagement with these communities or indigenous
peoples (e.g. key hunting areas for communities
living at subsistence level);
Sites, resources, habitats and landscapes of global
or national cultural, archaeological or historical
significance, and/or of critical cultural, ecological,
economic or religious/sacred importance for the
traditional cultures of local communities or
indigenous
peoples,
identified
through
engagement with these local communities or
indigenous peoples (e.g. sacred burial grounds
within a forest management area or new
agricultural plantation).

Key Biodiversity Area: KBAs incorporate information from
the IUCN Red List of Threatened Species, BirdLife
International’s Important Bird Areas, Plantlife International’s
Important Plant Areas, IUCN’s Important Sites for Freshwater
Biodiversity, and sites identified by the Alliance for Zero
Extinction. KBAs are identified at the national, sub-national
or regional level by local stakeholders using the two globally
standard criteria of vulnerability and irreplaceability, and
therefore must contain:
One or more globally threatened species;
One or more endemic species which are globally
restricted to the site or surrounding region;
Significant concentrations of a species (e.g.
important migratory stops, nesting sites, nurseries
or breeding areas); and/or
Globally significant examples of unique habitat
types and species assemblages.
For
more
information:
http://www.biodiversityaz.org/content/key-biodiversity-areas-kba

Після 12 місяців дискусій у листопаді 2016 року дві різні
методології HCS, які були розроблені паралельно, були
об'єднані в підхід "Високий рівень вуглецю" (HSCA).
Райони високої природоохоронної цінності (HCV): Області,
необхідні для підтримки або підвищення одного або
декількох зон високої природоохоронної цінності
природоохоронної цінності визначаються таким чином :












Концентрація
біологічного
різноманіття,
включаючи ендемічні види, а також рідкісні і
зникаючі види, які є значущими на глобальному,
регіональному або національному рівнях.
(наприклад, наявність декількох видів птахів, що
знаходяться під загрозою зникнення);
Великі на рівні ландшафту екосистеми і мозаїки
екосистем, які мають значний вплив на
глобальному, регіональному та національному
рівнях і які містять життєздатні популяції більшості
з наявних у природі видів в природних
закономірностях
розподілу
і
чисельності.
(Наприклад, велика ділянка мезоамеріканських
затоплених луків та галерейних лісів із здоровими
популяціями гіацинтових ара, ягуарів, грівістих
вовків і гігантський видр, а також найменших
видів);
Рідкісні, зникаючі екосистеми або екосистеми, що
знаходяться під загрозою зникнення, місця
проживання або рефугіуми (наприклад, ділянки
регіонально рідкісного типу прісноводного
болота);
Основні екосистемні послуги в критичних
ситуаціях, включаючи захист водозборів і
контроль ерозії вразливих ґрунтів і схилів
(наприклад, ліси на крутих схилах з ризиком
сходження лавин над містами);
Місця та ресурси, котрі є ключовими для
задоволення основних потреб місцевих громад
або корінних народів (щодо засобів до існування,
здоров'я, харчування, води тощо), визначені
шляхом взаємодії з цими громадами або
корінними народами (наприклад, ключові райони
мисливства для громад, що живуть за допомогою
натурального господарства);
Місця, ресурси, середовища існування та
ландшафти, що мають глобальне чи національне
культурне, археологічне чи історичне значення та
/ або мають критичну культурну, екологічну,
економічну або релігійну/священну важливість
для традиційних культур місцевих громад або
корінних народів, визначені шляхом взаємодії з
цими місцевими громади або корінні народи
(наприклад, сакральні могильники в межах
лісового
господарства
або
нового
сільськогосподарського насадження).

Райони збереження біорізноманіття: Райони збереження
біорізноманіття включають інформацію з Червоної книги
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Local communities: People living in or near a site intended to
be converted into a palm oil plantation, and who can be
adversely affected by such a development.
Paraquat: Paraquat is the trade name for one of the most
widely used herbicides. It is quick-acting and non-selective,
killing green plant tissue on contact. It is toxic to animals and
human beings, and linked to development of Parkinson's
disease. In the United States, paraquat is classified as
"restricted use”, which means that it can be used by licensed
applicators only. In the European Union, paraquat has been
forbidden since 2007.
Palm oil mill / palm oil mill effluent: A palm oil mill processes
fresh fruit bunches coming from oil palm plantations and
produces crude palm oil (CPO). The CPO is usually then sold
to traders or refiners (i.e. downstream palm oil companies)
for further processing. Palm Oil Mill Effluent (POME) is the
liquid waste resulting from the CPO production process,
highly acidic and with high biological and chemical oxygen
demand.
Peatland: A soil that contains at least 65% organic material,
is at least 50 cm in depth, covers an area of at least 1 ha, and
is acidic in nature (Driessen, 1978; Wösten & Ritzema, 2001).
Rotterdam Convention: The Rotterdam Convention on the
Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in International Trade is a
multilateral treaty to promote shared responsibilities in
relation to importation of hazardous chemicals, signed in
1998 and effective in 2004. The convention promotes open
exchange of information and calls on exporters of hazardous
chemicals to use proper labelling, include directions on safe
handling, and inform purchasers of any known restrictions or
bans. Signatory nations can decide whether to allow or ban
the importation of chemicals listed in the treaty
(http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChe
micals/tabid/1132/language/en-US/Default.aspx),
and
exporting countries are obliged to make sure that producers
within their jurisdiction comply.
RSPO Principles and Criteria (2013): The RSPO Principles and
Criteria for Sustainable Palm Oil Production are the standard
against which palm oil producers can be certified. Each of the
following eight principles is declined into criteria
(http://www.rspo.org/resources/keydocuments/certification/rspo-principles-and-criteria):
Principle 1: Commitment to transparency
Principle 2: Compliance with applicable laws and
regulations
Principle 3: Commitment to long-term economic
and financial viability
Principle 4: Use of appropriate best practices by
growers and millers
Principle 5: Environmental responsibility and
conservation of natural resources and biodiversity
Principle 6: Responsible consideration of
employees and of individuals and communities
affected by growers and mills

вимираючих видів IUCN, найважливіші зони мешкання
птахів Міжнародної асоціації захисту птахів, найважливіші
зони захисту рослин Міжнародної асоціації по захисту
рослин, важливі місця для збереження біорізноманіття
прісної води та місця, визначені Альянсом проти
зникнення видів. Місцеві стейкхолдери ідентифікують
Райони збереження біорізноманіття на національному,
субнаціональному
та
регіональному
рівнях,
використовуючи два глобальні критерії вразливості та
незамінності, і тому такі зони повинні містити:






Один або більше видів, що знаходяться під
загрозою зникнення;
Один або кілька ендемічних видів, які глобально
обмежуються місцем або навколишнім регіоном;
Значні концентрації виду (наприклад, важливі
міграційні
зупинки,
місця
гніздування,
розплідники чи зони розмноження); і / або
Всесвітньо важливі приклади унікальних типів
середовищ існування та накопичення видів. Для
отримання
додаткової
інформації:
http://www.biodiversitya-z.org/content/keybiodiversity-areas-kba

Місцеві громади: Люди, які живуть на ділянці чи біля неї,
що призначена для перетворення на плантацію з
вирощування олійних пальм, і на яких така розробка може
негативно вплинути.
Паракват: Паракват - торговельне найменування одного з
найбільш широко використовуваних гербіцидів. Це
швидкодіюча та неселективна речовина, що вбиває
тканину зеленої рослини при контакті. Він токсичний для
тварин і людей та пов'язаний з розвитком хвороби
Паркінсона. У Сполучених Штатах паракват класифікується
як "речовина обмеженого використання", що означає, що
він може використовуватися тільки за умов отримання
ліцензії.
У Європейському союзі параквати заборонено з 2007 року.
Завод з первинної обробки пальмової олії/Рідкі відходи,
одержувані при виробництві пальмової олії: Завод з
первинної обробки пальмової олії обробляє свіжі фруктові
пучки, що надходять з пальмових плантацій, і виробляє
неочищену пальмову олію (CPO). Зазвичай неочищену
пальмову олію продають трейдерам або переробникам
(тобто компаніям-переробникам пальмової олії) для
подальшої обробки. Рідкі відходи, одержувані при
виробництві пальмової олії (POME) - це рідкі відходи, що
утворюються в процесі виробництва неочищеної
пальмової олії; вони є дуже кислотними і мають високе
біологічне та хімічне окислювання.
Торфовища: Ґрунт, що містить щонайменше 65%
органічного матеріалу, має глибину щонайменше 50 см,
займає площу щонайменше 1 га та має кислотну природу
(Дріссен, 1978; Вьостен і Ріцема, 2001).
Роттердамська конвенція: Роттердамська конвенція про
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Principle 7: Responsible development of new
plantings
Principle 8: Commitment to continuous
improvement in key areas of activity

Stockholm Convention: The Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants is an international
environmental treaty, signed in 2001 and effective from May
2004, that aims to eliminate or restrict the production and
use of persistent organic pollutants (POPs).
The list of such substances can be found below:
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs
/tabid/2509/Default.aspx
UNESCO World Heritage Sites: Designated cultural and
natural heritage areas around the world that are considered
of outstanding value to humanity and which are listed under
the
World
Heritage
Convention
(http://whc.unesco.org/en/list).
Wetlands on the Ramsar list: These wetlands are defined as
“Sites containing representative, rare or unique wetland
types” or “Sites of international importance for conserving
biological diversity” listed in the Convention on Wetlands
adopted in Ramsar, Iran in 1971 (http://www.ramsar.org/).
WHO Class Ia or Ib pesticides correspond to the pesticides
that pose the greatest risks to human health according to the
World Health Organization’s Recommended Classification of
Pesticides
by
Hazard
(http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/e
n/), Ia being “extremely hazardous” and Ib being “highly
hazardous”.

процедуру Попередньої обґрунтованої згоди відносно
окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у
міжнародній торгівлі є багатостороннім договором, що
сприяє спільній відповідальності
щодо імпорту
небезпечних хімікатів, який було підписано в 1998 році та
який набув чинності в 2004 році. Конвенція сприяє
відкритому обміну інформацією та закликає експортерів
небезпечних
хімікатів
використовувати
належне
маркування, включаючи директиви щодо безпечного
поводження та інформування покупців про будь-які відомі
обмеження або заборони. Держави-підписанти можуть
вирішити, дозволити чи заборонити ввезення хімічних
речовин,
перелічених
у
договорі
(http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChem
icals/tabid/1132/language/en-US/Default.aspx), і країниекспортери зобов'язані переконатися, що виробники, які
перебувають у їхній юрисдикції, дотримуються цих
принципів.
Принципи та критерії Круглого столу зі сталого
виробництва пальмової олії RSPO (2013): Принципи та
критерії Круглого столу зі сталого виробництва пальмової
олії RSPO для стійкого виробництва пальмової олії є
стандартом, за яким виробники пальмової олії можуть
бути сертифіковані. Кожен з наступних восьми принципів
відхиляється
до
критеріїв
(http://www.rspo.org/resources/keydocuments/certification/rspo-principles- and-criteria):
- Принцип 1: Зобов'язання дотримуватися прозорості
- Принцип 2: Дотримання чинного законодавства та
правил
- Принцип 3: Зобов'язання дотримуватися довгострокової
економічної та фінансової життєздатності
- Принцип 4: Використання відповідних найкращих
практик при вирощуванні і первинній обробці
- Принцип 5: Екологічна відповідальність та збереження
природних ресурсів і біорізноманіття
- Принцип 6: Відповідальне ставлення до працівників та
окремих осіб і громад, на яких плинула діяльність з
вирощування і первинної обробки
- Принцип 7: Відповідальний розвиток нових посадок
- Принцип 8: Зобов'язання постійно вдосконалювати
ключові напрямки діяльності
Стокгольмська конвенція: Стокгольмська конвенція про
стійкі органічні забруднювачі - це міжнародний договір
про охорону навколишнього середовища, підписаний у
2001 році та введений у дію з травня 2004 року, який має
на меті усунути або обмежити виробництво та
використання стійких органічних забруднювачів (СОЗ).
Список таких речовин можна знайти за посиланням нижче:
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/
tabid/2509/Default.aspx
Світові пам'ятки UNESCO: Визначена культурна та
природна спадщини в усьому світі, яка вважається
видатною для людства і яка занесена до переліку Конвенції
про всесвітню спадщину (http://whc.unesco.org/en/list).
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Водно-болотні угіддя, що входять до списку Рамсар: Ці
водно-болотні угіддя визначаються як "Райони, що містять
репрезентативні, рідкісні або унікальні види водно-болотні
угіддя" або "Місця, що мають міжнародне значення для
збереження біологічного різноманіття", перераховані в
Конвенції про водно-болотні угіддя, прийняті в Рамсарі,
Іран у 1971 році (http://www.ramsar.org/).
ВООЗ Клас Ia чи Ib: Відповідають пестицидам, які
представляють найбільший ризик для здоров'я людини
відповідно до рекомендованої класифікації пестицидів
Всесвітньої організації охорони здоров'я за Класом
небезпеки 1a "надзвичайно небезпечні" і Класом 1b "дуже
небезпечні"
(http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en
/), де Ia є “надзвичайно небезпечний” і Ib є “дуже
небезпечним”.
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