
 

 

  

Ek A: Palm yağı 
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RECKITT VE PALM YAĞI 
Palm yağı türevlerinin büyük hacimlerini üretmek için çok daha büyük hacimde ham palm yağı gereklidir.  
Bu, çok sayıda çiftliğin ve tarlanın değirmenlere ve oradan da bize tedarik eden rafinerilere tedarik sağladığı, karmaşık bir tedarik 
zincirine neden olur. Bu karmaşıklık ve büyük ölçek nedeniyle, bu tedarik zincirlerindeki insan hakları ve çevre sorunları ile ilgili riskler 
yüksektir. Bu tedarik, uygun durum tespiti gerektirir. Bu nedenle, sadece palm yağı tedarik zincirleri için geçerli olan ek kriterler aşağıda 
detaylandırılmıştır.  

Bölüm 1.0.1'de açıklanan NDPE (No Deforestation, destruction of Peat lands or Exploitation) ilkelerinde belirtildiği gibi, önemli manzara 
alanlarının daha fazla tahribatını ve korunan, nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan canlı türlerine yönelik tehditleri 
durdurmak için uluslararası, ulusal, yasal, sektörel ve çok paydaşlı çabaları desteklemeye kararlıyız ve İş Ortaklarımızın da aşağıdaki 
kriterlere bağlı kalarak eşit şekilde bunu taahhüt etmesini bekliyoruz.  

PALM YAĞINA ÖZEL KRİTERLER 

İLKE 01: Malzemelerin kökenini anlamak 
Şeffaflık 

1.0.1 
Tüketici Malları Forumu tarafından tanımlandığı şekliyle “orman pozitif” bir yaklaşıma ve palm yağı tedarik zincirlerinde NDPE 
(Ormansızlaşmayı, Turbalık Arazilerin Tahribatını veya Sömürüyü Yasaklama) ilkesine yönelik kamu taahhüdü. 

İzlenebilirlik 

1.1.3 Tedarik zincirlerinde rafinerilere tedarik sağlayan taze meyve salkımı (FFB) işleme fabrikalarının bir listesi kamuya 
açıklanmalıdır 
Bu en az yılda bir, tercihen üç ayda bir güncellenmelidir. 

1.1.4 Plantasyon izlenebilirliği (TTP) ve küçük çiftlikler 
Bunu başarmak için zamana bağlı planlar olmalıdır. 

1.1.5 İmtiyaz sınırları 
Değirmenlerin satın aldığı yasal imtiyazları gösteren haritalar erişilebilir olmalı ve ideal olarak halka açık olmalıdır. İş Ortaklarının 
bunlara erişimi olmayan durumlarda, değirmen tedarik zincirlerinin bu Standartta tanımlandığı şekilde ormansızlaşmadan arınmış 
olduğunun üçüncü taraflarca doğrulanmasını sağlayan alternatif çözümler olmalıdır. 

Takip 

1.2.1 Değirmen düzeyinde takip  
Değirmenlerin NDPE ilkelerine uygunluğunu izlemek için aşağıdaki türden sistemler olmalıdır: 

• Değirmenler, NDPE ilkelerine uyumu sağlamak için politikalara, taahhütlere ve zamana bağlı planla sahip olmalıdır. 

• Yukarıda 1.1.2 ve 1.1.3. bölümde açıklanan izlenebilirlik ve haritalandırmanın sağlanmasına yönelik politikalar, taahhütler ve 
zamana bağlı planlar olmalıdır. 

1.2.2 Uydudan takip 
2015'ten sonra yüksek, orta ve düşük yoğunluklu HCS ve HCV ormanlarının ve turbalıkların tahribatını tespit etmek için.  
Bu, aşağıdakilerin tespit edilmesini sağlamalıdır: 
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1.2.2.1 2015'ten sonra oluşturulan palm yağı plantasyonları – Bu tarlaların sahipleri, kurtarma planları yürürlüğe girene 
kadar tedarik zincirlerinden uzaklaştırılmalıdır.  

1.2.2.2 2015'ten bu yana önemli ölçüde ormansızlaşma ve turbalık tahribatı – Bunun meydana geldiği yerlerde, tedarikçiler: 

1.2.2.1.1 Ormansızlaşma olayının, HCS/HCV metodolojisine ve NRM Tedarik Standardının 3.0–3.5 kriterlerine göre 
önemli ve/veya korunan bir arazide meydana gelip gelmediğini doğrulamalıdır. 

1.2.2.1.2 İlgili imtiyazların sahiplerini belirlemelidir ve uygun düşen durumlarda, uygun bir geri kazanım süreci 
taahhüt edilene ve bu süreç uygun zaman dilimleri içerisinde uygulanana kadar bu tür gruplardan satın almayı askıya 
almalıdır. 

1.2.2.1.3 Palm yağı tedarik zincirlerine girmemelerini sağlamak için imtiyazları ve içinde bulundukları değirmen 
tedarik zincirlerini izlemelidir. 

1.3.1 Etkileşim  
Tedarikçilerde, değirmenlerin bu Standarda uygun olarak, NDPE ilkelerine göre raporlama yapabilmelerini sağlayan bir sistem 
olmalıdır. 

1.4.1 Şikayet süreci  
Bu Standartta (ref. 1.2.1 ve NRM Tedarik Standardı bölüm 1.2.2) belirtildiği gibi, NDPE taahhütleriyle bağdaşmadığı bildirilen 
davranışları ve eylemleri değerlendirmek, kaydetmek, izlemek ve çözmek için zamana dayalı bir süreç olmalıdır. Bu süreç şunları 
sağlamalıdır: 

1.4.1.1 Tedarik zincirindeki herhangi bir aktöre karşı ileri sürülen şikayetlerin takibi ve zamana dayalı iyileştirme planlarıyla 
çözümün sağlanması. 

1.4.1.2 Suçlu kuruluşların askıya alınması. Meşru şikayetleri gidermek için zamana bağlı planlar olmalıdır. Bu planların 
gereken değişikliği sağlamayacağının açık olduğu durumlarda askıya alma veya listeden çıkarma çözümüne başvurulmalıdır. 

 

İLKE 03: Ekosistemleri korumak 
İş Ortakları ile ilgili gereklilikler 

3.1.1 Koruma 
İş Ortakları, 1.0.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 ve 1.4.1 numaralı kriterlerde özetlenen sistemleri kullanarak, tedarik zincirlerindeki 
değirmenlerin tedarik ambarlarının ormansızlaşmadan arınmış olduğunun bağımsız olarak doğrulanmasını sağlamak için zamana 
dayalı planlar yapmalıdır. 

3.2.1 Ormansızlaşma 
1.0.1 numaralı kriter ve daha geniş bir orman pozitif yaklaşım doğrultusunda, tedarik zincirlerinden ormansızlaşmayı ortadan 
kaldırmaya yönelik kamu taahhüdü verilmelidir.  

Tedarik zincirlerinde 2015'ten beri önemli veya korumalı olarak belirlenen arazilerde (NRM Kaynak Tedarik Standardında 3.0–3.3 
numaralı kriterlere göre) ormansızlaşma meydana geldiğinde, bu durum HCS ve HCV izleme ve uygulama metodolojilerine veya 
bunlara eşdeğer metodolojilere göre telafi edilmeli veya eski haline getirilmelidir (NRM Kaynak Tedarik Standardı ref. 3.1). 

3.3.1 Turbalıkların korunması 
1.0.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 ve 1.4.1 numaralı kriterlerde açıklanan proaktif izleme sürecine dahil edilmeli ve kamuya 
bildirilmeli veya kamuya açık bir şikayet süreci aracılığıyla rapor edilmelidir. 
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