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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką 

fauną i florą, który będzie odgrywać decydującą rolę w zwalczaniu niepokojąco 

nasilającego się, wysoce lukratywnego nielegalnego handlu dziką fauną i florą, 

destabilizującego gospodarki i społeczności, których byt zależy od dzikiej fauny i flory, 

oraz zagrażającego pokojowi i bezpieczeństwu słabych regionów na terytorium partnerów 

handlowych UE przez utrwalanie szlaków nielegalnego handlu; podkreśla w 

szczególności, że UE nadal zalicza się do ważnych rynków docelowych oraz szlaków 

tranzytu nielegalnych produktów z dzikiej fauny i flory; zwraca w związku z tym uwagę 

na priorytety 1 i 2 dotyczące zapobiegania nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą oraz 

wdrażania i egzekwowania odpowiednich obowiązujących przepisów i ram prawnych; 

2.  uważa, że należy bardziej uwypuklić wymiar celny planu działania, jeśli chodzi zarówno 

o współpracę z krajami partnerskimi, jak i o lepsze i skuteczniejsze wdrażanie w Unii; 

oczekuje w związku z tym przeglądu wdrożenia i egzekwowania obowiązujących ram 

prawnych UE, który ma być przeprowadzony przez Komisję w 2016 r., i domaga się, aby 

przegląd ten zawierał ocenę procedur celnych; 

3. wzywa Komisję, by zastanowiła się nad sposobami udoskonalenia obecnego porządku 

prawnego UE – w zgodzie z innymi głównymi partnerami światowymi takimi jak USA – 

w celu zapobiegania przywozowi, handlowi i ponownemu wywozowi gatunków, które nie 

są jeszcze uwzględnione w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu 

dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) lub w 

załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97, lecz są już objęte ochroną w krajach 

pochodzenia; 

4. podkreśla zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju, tak aby wspólna polityka handlowa 

wnosiła istotny wkład w działania Unii wymierzone w nielegalny handel dziką fauną i 

florą jako narzędzie, które zarówno wspomaga wysiłki bezpośrednio powiązane z planem 

działania, jak i tworzy ogólne warunki sprzyjające zachowaniu różnorodności 

biologicznej, zwłaszcza przez tworzenie innych możliwości uzyskiwania dochodów 

osobom mieszkającym na obszarach wiejskich w krajach partnerskich dotkniętych 

kłusownictwem; 

5. wzywa Komisję, aby w ramach rozporządzenia (WE) nr 338/97 rozważyła propozycje 

szerszego ograniczenia sprzedaży kości słoniowej i rogu nosorożca do UE, włącznie z 

możliwością wprowadzenia całkowitego zakazu na produkty z kości słoniowej i rogu 

nosorożca, który to zakaz powinien być zgodny z zasadami rynku wewnętrznego UE i z 

regułami WTO; 

6. apeluje o lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, stosowanie nowoczesnych 

technologii oraz prowadzenie odpowiednich szkoleń dla organów celnych w krajach 

pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, zwłaszcza w krajach rozwijających się, o ściślejszą 

współpracę międzynarodową, większą liczbę partnerstw publiczno-prywatnych oraz 
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wyeliminowanie istniejących luk, aby skutecznie zwalczać nielegalny handel dziką fauną i 

florą, a równocześnie ułatwiać legalny i zrównoważony handel w tej dziedzinie; zwraca w 

związku z tym uwagę na ścisłe powiązania lukratywnego, prowadzonego na szeroką skalę 

i zorganizowanego nielegalnego handlu gatunkami dzikiej fauny i flory z 

międzynarodowym terroryzmem oraz apeluje o dobrze skoordynowaną współpracę policji 

i organów celnych w skali światowej, dostrzegając, że dzięki ukróceniu nielegalnego 

handlu dziką fauną i florą plan działania powinien spowodować znaczne ograniczenie 

finansowania organizacji przestępczych i terrorystycznych i w ten sposób pomóc we 

wzmocnieniu praworządności i przyczynić się do stabilności i bezpieczeństwa narodów; 

7. wzywa do przeznaczenia zasobów na działania związane z budowaniem kluczowych 

zdolności w krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, takie jak szkolenia, publiczne 

działania informacyjne, ustanowienie i utrzymanie ośrodków ratowania dzikiej fauny i 

flory oraz programy w dziedzinie ekoturystyki; 

8.  zauważa, że jednym z głównych czynników, które umożliwiają handel nielegalną dziką 

fauną i florą i nielegalnymi produktami z dzikiej fauny i flory oraz sprzyjają temu 

handlowi, jest korupcja; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte w strategii 

Komisji pt. „Handel z korzyścią dla wszystkich”, aby we wszystkich przyszłych umowach 

handlowych umieszczać ambitne przepisy antykorupcyjne w celu przeciwdziałania 

bezpośrednim i pośrednim skutkom korupcji oraz handlu dziką fauną i florą; w związku z 

tym wzywa Komisję do poświęcenia najwyższej uwagi aspektom administracyjnym oraz 

związanym z kontrolą egzekwowania międzynarodowych norm dotyczących nielegalnego 

handlu dziką fauną i florą; 

9. zwraca uwagę, że legalny handel dziką fauną i florą może być źródłem dochodu w krajach 

rozwijających się, zwłaszcza na obszarach wiejskich; apeluje o środki propagujące legalny 

i przyjazny dla środowiska handel dziką fauną i florą jako narzędzie wsparcia rozwoju 

gospodarczego i różnorodności biologicznej; 

10. z zadowoleniem przyjmuje, że przepisy zapewniające ochronę i zrównoważone 

wykorzystanie różnorodności biologicznej zostały ujęte w umowie o wolnym handlu 

między UE i Wietnamem, w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju, 

oraz nalega, żeby możliwe do wyegzekwowania przepisy dotyczące ochrony dzikiej fauny 

i flory znajdowały się we wszystkich umowach o wolnym handlu zawieranych w 

przyszłości przez UE, w tym, ale nie wyłącznie, w umowach z USA, Japonią i państwami 

ASEAN będącymi rynkami docelowymi; podkreśla, że ważne jest, aby zobowiązania 

zawarte w rozdziałach dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju były możliwe do 

egzekwowania oraz wzywa Komisję, by w sprawozdaniach z realizacji zamieszczała 

analizę tych przepisów, a także uwypuklała sprawozdawczość dotyczącą wdrażania 

CITES w ramach systemu GSP+; 

11. wzywa Komisję, aby rozważyła finansowanie w ramach Instrumentu Partnerstwa 

inicjatyw mających na celu ograniczenie popytu na nielegalne produkty z dzikiej fauny i 

flory na kluczowych rynkach zgodnie z priorytetem 1 planu działania; podkreśla, że udział 

społeczeństwa obywatelskiego w strukturach monitorowania na podstawie rozdziałów 

dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych 

przez UE może odgrywać istotną rolę w tym zakresie; 

12. podkreśla, że ważne jest, aby w ramach strategicznego partnerstwa UE-Chiny zająć się 
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drażliwą kwestią rosnącego popytu na produkty z dzikiej fauny, np. z kości słoniowej, 

rogu nosorożca i kości tygrysich, gdyż popyt ten stwarza realne zagrożenie dla ochrony 

tych gatunków i różnorodności biologicznej ogólnie; 

13. uwypukla znaczenie, jakie ma zaangażowanie sektora prywatnego w walkę z nielegalnym 

handlem dziką fauną i florą, zważywszy na rolę i oddziaływanie platform handlu 

elektronicznego, sieci dystrybucji oraz przedsiębiorstw transportowych i kurierskich, 

podkreśla jednak, że muszą zostać wydane odpowiednie wytyczne dla podmiotów z 

sektora prywatnego; z zadowoleniem przyjmuje pojawiające się strategie „zero tolerancji” 

oparte na współpracy między ekspertami w zakresie handlu dziką fauną i florą a 

przedsiębiorstwami logistycznymi; uważa, że Komisja powinna zastanowić się, w jaki 

sposób można najlepiej zapewnić, aby odpowiednie ramy prawne skuteczniej 

przeciwdziałały zagrożeniom związanym z handlem elektronicznym oraz reklamą 

handlową w internecie i poza internetem; 

14. podkreśla znaczenie skutecznych i sprawnych systemów oznaczania i identyfikowalności 

jako gwarancji legalnego i zrównoważonego charakteru handlu dziką fauną i florą; 

15. wzywa UE, aby zbadała w ramach WTO, w jaki sposób globalne systemy handlu i 

ochrony środowiska mogą lepiej wzajemnie się wspierać, zwłaszcza w związku z 

bieżącymi pracami nad wzmocnieniem spójności między WTO a wielostronnymi 

umowami środowiskowymi, a także w świetle umowy o ułatwieniach w handlu, która 

otwiera nowe możliwości współpracy między urzędnikami ds. ceł, dzikiej fauny i flory 

oraz handlu, szczególnie w krajach rozwijających się; uważa, że należy zbadać dodatkowe 

możliwości współpracy między WTO a CITES, zwłaszcza pod względem oferowania 

pomocy technicznej urzędnikom z krajów rozwijających się i budowania ich zdolności w 

dziedzinie handlu i problemów środowiska; 

16. wzywa Komisję do nawiązania współpracy z partnerami w ramach CITES oraz na innych 

płaszczyznach, aby zapewnić identyfikowalność produktów z dzikiej fauny i flory, 

ponieważ wiele trofeów pochodzących z niegodziwej działalności kłusowniczej opuszcza 

czarny rynek i trafia do legalnych kanałów handlowych; 

17. zdecydowanie zachęca UE, aby na zbliżającej się 17. konferencji stron CITES wyraziła 

sprzeciw wobec aktualnej propozycji wykreślenia istniejących adnotacji dotyczących 

kości słoniowej pochodzącej z Namibii i Zimbabwe, co mogłoby umożliwić jej sprzedaż, 

oraz by poparła propozycję uwzględnienia całej populacji słoni afrykańskich w 

załączniku I. 
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