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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési 

tervet, amely alapvető szerepet tölt be a vadon élő állatok és növények ijesztő mértékű, 

rendkívül jövedelmező, jogellenes kereskedelme – amely destabilizálja azokat a 

gazdaságokat és közösségeket, amelyek megélhetése függ a vadon élő állatoktól és 

növényektől, valamint veszélyezteti az Unió kereskedelmi partnerei sérülékeny régióinak 

békéjét és biztonságát illegális útvonalak megerősítésével – elleni küzdelemben; különös 

hangsúlyt fektet arra, hogy az EU továbbra is a vadon élő állatokból és növényekből 

készült illegális termékek jelentős célpiaca és szállítási útvonala; kiemeli ezért az 1. és a 2. 

prioritást, amelyek a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének 

megelőzésére és a meglévő releváns szabályok és jogi keretek végrehajtására és 

érvényesítésére vonatkoznak; 

2.  úgy véli, hogy a cselekvési terv vámszempontjaira nagyobb hangsúlyt kell fektetni mind a 

partnerországokkal való együttműködés, mind az Unión belüli jobb és hatékonyabb 

végrehajtás tekintetében; ezért várakozással tekint az EU jelenlegi jogszabályi keretének 

végrehajtására és érvényesítésére irányuló 2016. évi bizottsági felülvizsgálatra, és kéri, 

hogy ebbe a felülvizsgálatba foglalják bele a vámeljárások értékelését; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra, hogyan lehetne javítani az EU létező 

jogrendjén más fontos globális partnerekkel, például az USA-val összhangban annak 

érdekében, hogy megakadályozzák azoknak a fajoknak a behozatalát, kereskedelmét és 

újrakivitelét, amelyek még nem szerepelnek a veszélyeztetett vadon élő állat- és 

növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) függelékeiben vagy 

a 338/97/EK rendelet mellékleteiben, ám védettnek számítanak a származási országukban; 

4. kiemeli a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvét annak érdekében, hogy a 

közös kereskedelempolitika jelentősen hozzájáruljon a vadon élő állatok és növények 

jogellenes kereskedelme elleni uniós fellépéshez mind a cselekvési tervhez közvetlenül 

kapcsolódó erőfeszítések támogatásának eszközeként, mind pedig a biológiai sokféleség 

megőrzését elősegítő általános feltételek eszközeként, különösen alternatív bevételi 

lehetőségek megteremtésével olyan emberek számára, akik az orvvadászat által érintett 

partnerországokban vidéken élnek; 

5. felszólítja a Bizottságot a 338/97/EK rendelet keretében, hogy vegyen fontolóra olyan 

javaslatokat, amelyek arra irányulnak, hogy hogyan lehetne még inkább csökkenteni az 

elefántcsont és orrszarvúszarv uniós behozatalát, többek között fontolja meg az 

elefántcsontból és orrszarvúszarvból készült termékek mind az uniós belső piaci, mind a 

WTO-szabályokkal összhangban álló lehetséges teljes tilalmát; 

6. felhívja a figyelmet a meglévő erőforrások jobb kihasználására, a legújabb technológiák 

és a megfelelő képzések alkalmazására a forrás-, tranzit- és célországokban található 

vámhatóságok esetében – különös tekintettel a fejlődő országokra –, a szorosabb 

nemzetközi együttműködésre, a köz- és magánszféra közötti partnerségek erősítésére és a 

meglévő joghézagok megszüntetésére a vadon élő állatok és növények jogellenes 
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kereskedelme elleni sikeres küzdelem érdekében, ugyanakkor előmozdítva a vadon élő 

állatok és növények jogszerű kereskedelmét; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a 

vadon élő állatok és növények jövedelmező, kiterjedt és szervezett jogellenes 

kereskedelme és a nemzetközi terrorizmus között szoros kapcsolat van, és felszólít egy jól 

összehangolt, globális szintű rendőrségi és vámhatósági együttműködésre, elismerve, 

hogy a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének visszaszorítása révén a 

cselekvési terv kétségtelenül korlátozza a bűnözői és terrorista szervezetek 

finanszírozását, ezáltal pedig segít megszilárdítani a jogállamiságot és hozzájárul a 

stabilan működő és biztonságos nemzetek létrejöttéhez; 

7. kapacitásépítési erőfeszítésekre vonatkozó erőforrás-elosztásra hív fel a forrás-, tranzit- és 

célországokban, mint például képzések, a nyilvánosság tájékoztatása, a vadon élő állatok 

és növények számára kialakított mentőközpontok létrehozása és működtetése, valamint 

ökoturisztikai programok; 

8.  megjegyzi, hogy a korrupció az egyik legfőbb előidézője és támogatója a vadon élő 

állatok és növények, valamint a belőlük készült termékek jogellenes kereskedelmének; 

üdvözli „A mindenki számára előnyös kereskedelem” nevű bizottsági stratégiában foglalt 

kötelezettségvállalást, amely a korrupciónak, valamint a vadon élő állatok és növények 

jogellenes kereskedelmének közvetlen és közvetett hatása elleni ambiciózus 

korrupcióellenes fellépéseket foglal bele minden jövőbeli kereskedelmi megállapodásba; 

ezért kéri a Bizottságot, hogy fordítsa a lehető legnagyobb figyelmet a vadon élő állatok 

és növények jogellenes kereskedelmével kapcsolatos nemzetközi normák végrehajtásának 

irányítási és nyomonkövetési oldalára; 

9. megjegyzi, hogy a vadon élő állatok és növények jogszerű kereskedelme hozzájárul a 

fejlődő országok bevételéhez, különösen a vidéki térségekben; a vadon élő állatok és 

növények jogszerű és környezeti szempontból fenntartható kereskedelmének 

előmozdítására irányuló intézkedésekre hív fel, a gazdasági fejlődés és a biológiai 

sokféleség előmozdításának eszközeként; 

10. üdvözli a biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható hasznosításának biztosítására 

vonatkozó rendelkezések beemelését az EU–Vietnam szabadkereskedelmi 

megállapodások kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetébe, és 

ragaszkodik hozzá, hogy a vadon élő állatok és növények védelmére vonatkozó 

érvényesíthető rendelkezéseket emeljék be minden jövőbeli uniós szabadkereskedelmi 

megállapodásba, ideértve többek között azokat, amelyeket az EU köt az Amerikai 

Egyesült Államokkal, Japánnal és az ASEAN-országokkal mint célpiacokkal; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről 

szóló fejezet kötelezettségvállalásait tegyék végrehajthatóvá, és felhívja a Bizottságot, 

hogy végrehajtási jelentéseiben számoljon be ezeknek a rendelkezéseknek az elemzéséről, 

valamint helyezzen hangsúlyt a CITES egyezmény végrehajtásáról szóló jelentésre a 

GSP+ rendszer keretében; 

11. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra annak lehetőségét, hogy a Partnerségi 

Eszköz keretében olyan kezdeményezéseket finanszírozzon, amelyek arra irányulnak, 

hogy a cselekvési terv 1. prioritásával összhangban a legfontosabb piacokon csökkenjen a 

kereslet a vadon élő állatokból és növényekből készült illegális termékek iránt; kiemeli, 

hogy a civil társadalom bevonása a nyomonkövetési struktúrákba az EU 
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szabadkereskedelmi megállapodásainak a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről 

szóló fejezetei értelmében, jelentős mértékű hozzájárulást tehet e tekintetben; 

12. hangsúlyozza, hogy az EU–Kína stratégiai partnerség keretében foglalkozni kell a vadon 

élő állatokból és növényekből készült termékek, többek között az elefántcsont, az 

orrszarvúszarv és a tigriscsont iránti egyre növekvő kereslet érzékeny témakörével, mert 

ez valós fenyegetést jelent az érintett fajok védelmére és általában a biológiai sokféleségre 

nézve; 

13. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a magánszektor számára a vadon élő állatok és 

növények kereskedelme elleni küzdelemben való részvételt, figyelembe véve az e-

kereskedelmi platformok, az elosztóhálózatok, valamint a szállító- és futárcégek ebben 

betöltött szerepét és hatását, ugyanakkor kiemeli, hogy megfelelő iránymutatást kell adni a 

magánszektor szereplői számára; üdvözli a zéró toleranciát jelentő, együttműködésen 

alapuló megközelítés kialakulását a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmének 

szakértői és a logisztikai vállalatok között; úgy véli, hogy a Bizottságnak fontolóra kell 

vennie azt, hogyan tudná a legjobban biztosítani, hogy a vonatkozó jogi keretek 

hatékonyabban foglalkozzanak az e-kereskedelemmel, valamint az online és offline 

kereskedelmi reklámokkal kapcsolatos kockázatokkal; 

14. hangsúlyozza a hatékony és eredményes címkézési és nyomon követhetőségi rendszerek 

fontosságát, amelyek garanciát nyújtanak a vadon élő állatok és növények 

kereskedelmének törvényességére és fenntarthatóságára; 

15. felszólítja az EU-t, hogy vizsgálja meg a WTO keretrendszerén belül, hogy a globális 

kereskedelem és a környezetvédelmi rendszerek hogyan tudnák egymást jobban 

támogatni, különösen a WTO és a többoldalú környezetvédelmi egyezmények közötti 

koherencia megerősítésével kapcsolatos, folyamatban levő munka keretében, valamint a 

kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére vonatkozó megállapodás fényében, amely új 

lehetőségeket kínál a vám-, a vadon élő állatok és növények védelméért felelős és a 

kereskedelmi tisztviselők közötti együttműködés terén, főképpen a fejlődő országokban. 

úgy véli, hogy további együttműködési lehetőségeket kell kialakítani a WTO és a CITES 

között, különösen a fejlődő országok tisztviselői számára a kereskedelmi és 

környezetvédelmi területen nyújtott technikai segítség és kapacitásépítés tekintetében; 

16. felszólítja a Bizottságot, hogy a CITES és más programok keretében meglévő partnereivel 

egyetemben vállaljon kötelezettséget a vadon élő állatokból és növényekből készült 

termékek nyomon követhetőségének biztosítására, mivel sok, kegyetlen orvvadászati 

tevékenységekből származó trófea a feketepiacokról a legális kereskedelmi csatornákba 

kerül; 

17. kifejezetten sürgeti az EU-t, egyrészt hogy ellenezze azt a jelenlegi javaslatot, amely arra 

irányul, hogy a következő CITES CoP17 találkozón a Namíbiából és Zimbabwéból 

származó elefántcsontra vonatkozó, jelenleg meglévő megjegyzéseket távolítsák el, az 

ugyanis lehetővé tenné kereskedelmi értékesítésüket, másrészt hogy támogassa azt a 

javaslatot, amely arra irányul, hogy az afrikai elefántokat foglalják bele az I. függelékbe. 
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