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Vprašanje za ustni odgovor O-000059/2018 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries 
v imenu skupine ALDE 

Zadeva: Zaprtje trga EU s slonovino kot ukrep v boju proti divjemu lovu 

Obseg nezakonite trgovine s slonovino se je od leta 2007 več kot podvojil. Divji lovci po ocenah vsak 
dan ubijejo 55 slonov. Poleg neposrednega vpliva na samo vrsto in na ekosisteme imata divji lov in 
nezakonita trgovina tudi negativne posledice za varnost, razvoj, pravno državo in stabilnost afriških 
držav, kjer potekajo tovrstne dejavnosti. Divji lov je povezan tudi s korupcijo, organiziranim kriminalom, 
financiranjem oboroženih skupin in umori čuvajev v parkih. ZDA, Kitajska, Hong Kong in Združeno 
kraljestvo so že sprejeli ukrepe za zaprtje domačih trgov in pustili nekaj izjem, ki pa so veliko strožje 
kot predpisi, ki trenutno veljajo v EU. Skupine za zaščito prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, 
mednarodne organizacije, znanstveniki in oblasti v afriških državah pozivajo EU, naj zapre svoj trg. 
Marca 2018 je bila Komisiji predana peticija za ustavitev trgovine s slonovino, ki jo je podpisalo 
1,2 milijona državljanov. Parlament je že večkrat pozval k zaprtju evropskega trga s slonovino in tudi 
Svet je pozval k nadaljnjim ukrepom za ustavitev komercialne trgovine s slonovino. Komisija je začela 
javno posvetovanje, da bi ugotovila, ali so strožji ukrepi potrebni. 

1. Ali lahko komisija zagotovi, da obstoječi zakoniti domači trg EU s slonovino ne prispeva k divjemu 
lovu ali nezakoniti trgovini, zlasti glede na to, kako težko je razlikovati med slonovino zakonitega 
in nezakonitega izvora? Ali tudi Komisija skrbi, da zakonita trgovina spodbuja povpraševanje in 
spodkopava prizadevanja za omejitev nezakonitih dejavnosti na tem področju? 

2. Ali Komisija meni, da države članice enotno razlagajo in izvajajo veljavne pravne določbe EU v 
zvezi s trgovino s slonovino znotraj EU in izvozom slonovine? Če meni drugače, katere dodatne 
ukrepe bo sprejela? 

3. Kako konkretno namerava Komisija izvajati priporočila študije od leta 2015 naprej Več kot samo 
sloni (Larger than elephants), ki jo je pripravil GD DEVCO, zlasti priporočilo, da je treba zapreti 
domače trge s slonovino in uničiti vse zaloge slonovine, in ali bo za ta namen namenila finančna 
sredstva? 

4. Ali namerava Komisija v skladu z zavezami EU glede ohranjanja biotske raznovrstnosti in v 
skladu s previdnostnim načelom zapreti trg EU s slonovino? S katerimi drugimi ukrepi se 
namerava lotiti tega perečega problema in spodbuditi tretje države, naj zaprejo svoje trge s 
slonovino? 
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