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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000059/2018 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries 
w imieniu grupy ALDE 

Przedmiot: Zamknięcie unijnego rynku kości słoniowej w celu zwalczania kłusownictwa 

Nielegalny handel kością słoniową wzrósł ponad dwukrotnie od 2007 r. Szacuje się, że kłusownicy 
zabijają każdego dnia 55 słoni. Kłusownictwo i nielegalny handel nie tylko bezpośrednio wpływają na 
gatunki i ekosystemy, ale także osłabiają bezpieczeństwo, rozwój, praworządność i stabilność w 
państwach afrykańskich dotkniętych tym problemem. Kłusownictwo ma ponadto związek z korupcją, 
przestępczością zorganizowaną, finansowaniem ugrupowań zbrojnych i zabójstwami strażników w 
parkach narodowych. USA, Chiny, Hongkong i Wielka Brytania wprowadziły już środki w celu 
zamknięcia swoich rynków krajowych, przewidując jedynie kilka wyjątków. Środki te są znacznie 
bardziej rygorystyczne niż przepisy obowiązujące obecnie w UE. Organizacje ochrony przyrody, 
organizacje międzynarodowe, naukowcy i władze państw afrykańskich wzywają UE do zamknięcia 
rynku wewnętrznego. Petycja domagająca się położenia kresu handlowi kością słoniową, podpisana 
przez ponad 1,2 mln obywateli, została przekazana Komisji w marcu 2018 r. Parlament Europejski 
wielokrotnie wzywał do zamknięcia unijnego rynku kości słoniowej, a Rada wezwała do podjęcia 
dalszych środków w celu powstrzymania handlu kością słoniową. Komisja rozpoczęła konsultacje 
społeczne w celu ustalenia, czy potrzebne są bardziej rygorystyczne środki. 

1. Czy Komisja może zagwarantować, że obecny legalny rynek wewnętrzny kości słoniowej w UE 
nie przyczynia się do kłusownictwa lub nielegalnego handlu, zwłaszcza w kontekście trudności z 
rozróżnieniem legalnej i nielegalnej kości słoniowej? Czy Komisja podziela opinię, że legalny 
handel stymuluje popyt i podważa wysiłki w zakresie egzekwowania przepisów? 

2. Czy Komisja uważa, że państwa członkowskie w sposób jednolity interpretują i stosują 
obowiązujące przepisy prawne dotyczące wewnątrzunijnego handlu kością słoniową oraz wywozu 
kości słoniowej? Jeżeli nie, jakie dalsze kroki zamierza podjąć w tej sprawie? 

3. W jaki konkretnie sposób Komisja zamierza wdrożyć zalecenia zawarte w analizie 
przeprowadzonej w 2015 r. dla DG DEVCO pt. „Większe niż słonie”, w szczególności zalecenie 
dotyczące konieczności zamknięcia krajowych rynków handlu kością słoniową i zniszczenia 
wszelkich zapasów kości słoniowej, oraz czy Komisja zamierza przeznaczyć fundusze na ten cel? 

4. W związku ze zobowiązaniem UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz w świetle 
zasady ostrożności, czy Komisja zamierza zamknąć unijny rynek kości słoniowej? Jakie inne 
środki zamierza podjąć Komisja, aby stawić czoła temu pilnemu problemowi oraz zachęcić 
państwa trzecie do zamknięcia swoich rynków kości słoniowej? 
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