
W skrócie
POSIEDZENIE PLENARNE – 5/12/2014

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Didier Bourguignon, Members' Research Service

PL
(or. EN)

PE 542.179
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Niniejsze opracowanie stanowi syntezę opublikowanych informacji i nie musi odzwierciedlać opinii autora ani stanowiska
Parlamentu Europejskiego. Dokument jest przeznaczony wyłącznie dla posłów do Parlamentu Europejskiego i jego pracowników, w ramach wykonywanej przez nich pracy
parlamentarnej. © Unia Europejska 2014. Powielanie w celach niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami
i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
Unia Europejska dopiero od niedawna ma prawną możliwość przystąpienia do Konwencji o
międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
(CITES). Przystąpienie pozwoliłoby UE na pełne uczestnictwo w pracach związanych z konwencją.
Wydaje się, że panuje konsensus między instytucjami UE, jeśli chodzi o zasadę przystąpienia,
chociaż wybór podstawy prawnej jest przedmiotem dyskusji.

Informacje ogólne
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
(CITES) ma gwarantować, że międzynarodowy handel okazami dzikich zwierząt i roślin nie zagraża
przetrwaniu gatunków. Oferuje ona zróżnicowane poziomy ochrony dotyczące 35 000 gatunków zwierząt
i roślin, stanowiących przedmiot handlu w postaci żywych zwierząt, futer, drewna czy też suszonych ziół.
Ochrona może obejmować zakaz handlu lub kontrolę handlu poprzez stosowanie zezwoleń na import
i (ponowny) eksport gatunków, których dotyczy konwencja.
Konwencja weszła w życie w 1975 r. i do chwili obecnej przystąpiło do niej 180 stron, w tym wszystkie
państwa członkowskie UE. Początkowo stronami mogłyby być jedynie państwa, jednak poprawka z Gaborone
przyjęta przez konferencję stron w kwietniu 1983 r. otworzyła możliwość przystąpienia do konwencji
regionalnym organizacjom integracji gospodarczej. Aby wejść w życie, poprawka ta wymagała ratyfikowania
przez dwie trzecie z 80 państw będących wówczas stronami konwencji, który to próg osiągnięto dopiero
30 lat później, w listopadzie 2013 r. Unia Europejska, która obecnie ma status obserwatora, może teraz stać
się stroną CITES.
Głównym narzędziem służącym wdrażaniu jej przepisów jest rozporządzenie nr 338/97 w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Pierwsze rozporządzenie dotyczące wdrażania
przepisów CITES we wszystkich państwach członkowskich przyjęto w styczniu 1984 r. Sprawy wchodzące w
zakres stosowania CITES dotyczą przede wszystkim ochrony środowiska, w której to dziedzinie UE dzieli
kompetencje z państwami członkowskimi, oraz handlu międzynarodowego, który podlega wyłącznej
kompetencji Unii.

Oczekiwane skutki przystąpienia
Według Komisji Europejskiej przystąpienie UE do CITES stanowi logiczny i nieodzowny etap, dzięki któremu
Unia Europejska będzie w pełni w stanie realizować wyznaczone przez siebie cele w ramach polityki ochrony
środowiska; dałoby również UE silniejsze podstawy instytucjonalne do współfinansowania projektów CITES
i do udzielania pomocy poszczególnym stronom w ich programach budowania potencjału instytucjonalnego.
Przystąpienie pozwoliłoby UE na pełne uczestnictwo w pracach związanych z konwencją. Usprawniłoby też
i sformalizowałoby obecną praktykę polegającą na tym, że państwa członkowskie uzgadniają wspólne
stanowisko, a następnie głosują indywidualnie podczas posiedzeń stron CITES. Jako strona konwencji UE
głosowałaby w sprawach należących do zakresu jej kompetencji (dysponując liczbą głosów równą liczbie
państw członkowskich UE) na podstawie wspólnego stanowiska. Państwa członkowskie zachowałyby prawa
i obowiązki wynikające z konwencji w sprawach wchodzących w zakres ich kompetencji.
Co do skutków budżetowych – oczekuje się, że UE płaciłaby, zgodnie ze skalą ocen ONZ, 2,5% całkowitej
kwoty funduszu powierniczego CITES rocznie (około 115 000 EUR w 2015 r.).
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Komisja zaproponowała oparcie decyzji Rady w sprawie przystąpienia do CITES na podwójnej podstawie prawnej:
art. 192 TFUE (środowisko) oraz art. 27 TFUE (handel). W projekcie decyzji Rada skreśliła jednak odniesienie do
art. 207 TFUE. Według opinii Komisji Spraw Zagranicznych, o którą zwróciła się Komisja Ochrony Środowiska
Naturalnego, właściwa jest podwójna podstawa prawna (tj. środowisko i handel). Wprawdzie pogląd ten znalazł
wyraz w projekcie zalecenia, jednak Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego głosowała za zgodą na
przystąpienie UE do konwencji.

Zgodnie z art. 218 ust. 6 TFUE aby Unia Europejska mogła przystąpić do konwencji, konieczna jest zgoda
Parlamentu (2013/0418(NLE)). Projekt zalecenia, w którym proponuje się przystąpienie do CITES, obecnie
oczekuje na głosowanie na posiedzeniu plenarnym (sprawozdawczyni: Pilar Ayuso, PPE, Hiszpania).
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