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žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 24. 
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Evropský parlament, 

– s ohledem na závažný úbytek biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku, který 

představuje šesté velké vymírání druhů; 

– s ohledem na úlohu lesů a tropických lesů, které jsou největším světovým zásobníkem 

biologické rozmanitosti suchozemských živočichů a rostlin a hlavním přirozeným 

prostředím pro volně žijící faunu a floru a pro původní obyvatelstvo; 

– s ohledem na nadcházející 17. konferenci smluvních stran (CoP 17) Úmluvy 

o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 24. září až 5. října 2016 

v Johannesburgu (JAR), 

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 69/314 o boji proti nezákonnému 

obchodu s volně žijícími druhy přijatou dne 30. července 2015, 

– s ohledem na otázky předložené Radě a Komisi o klíčových cílech konference 

smluvních stran úmluvy CITES v jihoafrickém Johannesburgu, která se bude konat ve 

dnech 24. září až 5. října 2016 (O-000088/2016 – B8-0711/2016 a O-000089/2016 – 

B8-0712/2016), 

– s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že CITES je v současné době nejrozsáhlejší celosvětovou dohodou 

o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, k níž připojilo svůj podpis 

181 smluvních stran, včetně EU a jejích 28 členských států; 

B. vzhledem k tomu, že cílem této úmluvy je zajistit, aby mezinárodní obchod s volně 

žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami nepředstavoval hrozbu pro jejich přežití 

ve volné přírodě; 

C. vzhledem k tomu, že podle Červeného seznamu ohrožených druhů Mezinárodní unie 

pro ochranu přírody (IUCN) hrozí vyhubení více než 23 000 druhů, které představují asi 

30 % z celkového počtu 79 837 druhů, jež IUCN hodnotil; 



 

 

D. vzhledem k tomu, že v tropických deštných lesích žije 50 až 80 % suchozemských 

druhů zvířat a rostlin; vzhledem k tomu, že dnes je toto prostředí zvláště ohroženo, a to 

i komercializací druhů, zejména využíváním tropických dřev a půdního podloží; 

vzhledem k tomu, že odlesňování a nezákonný prodej dřeva mají katastrofální dopad na 

zachování lesní flory a fauny; 

E. vzhledem k tomu, že intenzivní rybolov, komerční lov a neomezené využívání 

mikroorganismů a zdrojů nacházejících se pod mořským dnem poškozují biologickou 

rozmanitost moří; 

F. vzhledem k tomu, že mnoho druhů, které jsou předmětem trofejního lovu, trpí 

významným poklesem množství volně žijících zvířat; vzhledem k tomu, že členské státy 

EU přiznaly, že za desetileté období bylo dovezeno téměř 117 000 exemplářů volně 

žijících živočišných druhů uvedených v přílohách CITES jako lovecké trofeje; 

G. vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s volně žijícími druhy se stalo 

organizovanou mezinárodní trestnou činností, jež má obzvláště negativní dopad na 

biologickou rozmanitost a způsob obživy místních populací, jelikož stojí v cestě jejich 

zákonnému příjmu a vytváří nejistotu a nestabilitu;  

H. vzhledem k tomu, že obchodování s volně žijícími druhy se stalo čtvrtým největším 

černým trhem po trzích s drogami, lidmi a zbraněmi; vzhledem k tomu, že internet hraje 

klíčovou úlohu, neboť usnadňuje obchodování s volně žijícími druhy; vzhledem k tomu, 

že teroristické skupiny používají výše uvedený obchod k financování svých operací; 

vzhledem k tomu, že trestné činy v oblasti obchodování s volně žijícími druhy nejsou 

dostatečně přísně trestány; 

I. vzhledem k tomu, že korupce hraje ústřední úlohu v nezákonném obchodování s volně 

žijícími druhy hraje ústřední úlohu korupce; 

J. vzhledem k tomu, že z důkazů vyplývá, že zvířata odchycená ve volné přírodě jsou 

podvodně legalizována využíváním povolení CITES a prohlášení o odchovu v zajetí; 

K. vzhledem k tomu, že EU je významným tranzitním a cílovým trhem pro nezákonný 

obchod s volně žijícími druhy, především pokud jde o obchod s ptáky, želvami, plazy 

a rostlinnými druhy1 uvedenými v přílohách úmluvy CITES; 

L. vzhledem k tomu, že stále větší množství nezákonně obchodovaných exotických druhů 

je v Evropě a po celém světě drženo jako zvířata v zájmovém chovu; vzhledem k tomu, 

že útěk těchto zvířat může vést k jejich nekontrolovanému rozšíření, které by mělo vliv 

na životní prostředí a veřejné zdraví a bezpečnost; 

M. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy poskytují úmluvě CITES podstatnou 

finanční a logistickou podporu a podporují boj proti nezákonnému obchodování s volně 

žijícími druhy v mnoha třetích zemích; 

N. vzhledem k tomu, že druhy zahrnuté v úmluvě CITES jsou uvedeny v přílohách podle 

statutu ochrany a úrovně mezinárodního obchodu, přičemž příloha I obsahuje druhy 

ohrožené vyhynutím, jejichž komerční obchodování je zakázáno, a příloha II obsahuje 

druhy, jejichž obchodování musí být kontrolováno, aby nebyly používány pro účely 

neslučitelné s jejich přežitím; 

O. vzhledem k tomu, že druhy uvedené v příloze I úmluvy CITES jsou přísně chráněny 

a obchod s druhy uvedenými v této příloze je zakázán; vzhledem k tomu, že jakékoli 

povolení prodeje zabavených exemplářů či produktů (například slonoviny, tygřích 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf  
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produktů nebo nosorožčích rohů) by znamenalo maření cíle úmluvy CITES; 

P. vzhledem k tomu, že je velmi důležité vynaložit úsilí o větší transparentnost 

rozhodovacího procesu; 

1. vítá přistoupení EU k úmluvě CITES; považuje toto přistoupení za zásadní krok pro 

zajištění toho, aby EU mohla nadále sledovat širší cíle své environmentální politiky 

a regulaci mezinárodního obchodu s ohroženými druhy divoce žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin a prosazovat politiky udržitelného rozvoje v rámci agendy OSN 

2030; 

2. vítá především skutečnost, že se EU poprvé účastní jako smluvní strana, a vyjadřuje 

podporu návrhům, které EU a její členské státy učinily, především navrhovaným 

usnesením o korupci a loveckých trofejích, dále rozšíření ochrany, kterou úmluva 

CITES představuje, na několik druhů dovážených do EU, především jako zvířata 

v zájmovém chovu, a navrhovaným změnám usnesení 13.7 (revidováno na 14. 

konferenci smluvních stran) o kontrole obchodu s exempláři osobního nebo rodinného 

charakteru; 

3. zdůrazňuje skutečnost, že přistoupení Evropské unie k úmluvě CITES vyjasnilo právní 

postavení Evropské unie v rámci úmluvy CITES vůči třetím zemím této úmluvy; je 

přesvědčen, že je to logický a nezbytný krok, který zajistí, aby Evropská unie byla plně 

schopna sledovat své cíle v rámci své environmentální politiky; připomíná, že 

přistoupení umožňuje Komisi, aby jménem Evropské unie vyjadřovala celkový postoj 

EU v záležitostech úmluvy CITES a hrála zásadní úlohu v jednáních během konference 

smluvních stran; 

4. zdůrazňuje, že Evropská unie se stala smluvní stranou úmluvy CITES v roce 2015 a že 

bude na konferenci smluvních stran úmluvy CITES hlasovat 28 hlasy o záležitostech, 

které jsou v pravomoci EU; v tomto ohledu podporuje změny jednacího řádu 

konference smluvních stran, které odrážejí znění úmluvy CITES, pokud jde o hlasování 

regionálních organizací pro hospodářskou integraci, a které by byly v souladu s tím, co 

je již po mnoho let součástí jiných mezinárodních dohod, a vznáší námitky proti tomu, 

aby hlasy Evropské unie byly vypočteny na základě počtu členských států, které jsou 

řádně akreditovány na zasedání v okamžiku, kdy dojde k hlasování; 

5. vítá nedávno přijatý akční plán EU proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy, 

který je zaměřen na předcházení takovému obchodování tím, že se zabývá jeho 

hlavními příčinami, zlepšuje provádění a prosazování stávajících pravidel a účinněji 

bojuje proti organizované trestné činnosti v oblasti volně žijících druhů; vítá, že akční 

plán zahrnuje kapitolu o posílení globálního partnerství zdrojových, spotřebitelských 

a tranzitních zemí v boji proti obchodu s volně žijícími druhy; naléhavě žádá EU a její 

členské státy, aby přijaly a prováděly posílený akční plán, který bude vypovídat 

o pevném odhodlání Evropanů bojovat proti obchodování s volně žijícími druhy; 

6. podporuje iniciativu Komise a členských států týkající se dohody o globálních zásadách 

trofejního lovu v rámci úmluvy CITES s cílem lépe kontrolovat na mezinárodní úrovni 

udržitelný původ loveckých trofejí druhů uvedených v přílohách I nebo II; 

7. vyzývá EU a její členské státy, aby se držely zásady obezřetnosti s ohledem na ochranu 

druhů při přijímání veškerých rozhodnutí o pracovních dokumentech a podávání návrhů 

(jak je stanoveno v usnesení CITES Conf. 9.24 (Rev. CoP16)), zejména v souvislosti 

s dovozem loveckých trofejí druhů uvedených v úmluvě CITES, a vzaly především 

v úvahu zásadu „uživatel platí“, zásadu preventivních opatření a ekosystémový přístup; 

dále vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily odstranění výjimek z povolení na 



 

 

všechny lovecké trofeje u druhů uvedených v úmluvě CITES; 

8. požaduje, aby všechna rozhodnutí 17. konference smluvních stran úmluvy CITES byla 

založena na vědě, pečlivé analýze a nestranných konzultacích se všemi dotčenými státy 

a aby jich bylo dosaženo ve spolupráci s místními komunitami; zdůrazňuje, že veškeré 

předpisy v oblasti volně žijících druhů by měly podněcovat zapojení venkovského 

obyvatelstva do ochrany přírody a propojit jejich prospěch se stavem biologické 

rozmanitosti; 

9. vyzývá smluvní strany úmluvy CITES, aby posílily spolupráci, koordinaci a synergie 

mezi úmluvami v oblasti biologické rozmanitosti na všech příslušných úrovních; 

10. vyzývá členské státy, aby zajistily spolupráci, koordinaci a neprodlenou výměnu 

informací mezi všemi příslušnými subjekty zapojenými do provádění úmluvy CITES, 

zejména celními orgány, policií, pohraničními veterinárními a fytosanitárními 

inspekčními službami a dalšími orgány; 

11. vybízí EU a její členské státy, aby propagovaly a podporovaly iniciativy na zvýšení 

ochrany proti dopadu mezinárodního obchodu s druhy, u nichž Evropská unie 

představuje významný tranzitní nebo konečný trh; 

12. má obavy, že pokud jde o obchodování s jednotlivými druhy a z nich pocházejícími 

produkty, je hranice mezi zákonným a nezákonným obchodem velmi tenká a že 

vzhledem ke kumulativním účinkům lidské činnosti a globálního oteplování je dnes 

většina volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ohrožena vyhynutím; 

13. naléhavě žádá EU, aby přijala právní předpisy s cílem omezit nezákonný obchod tím, že 

dovoz, vývoz, prodej, nabývání nebo nákup volně žijících živočichů nebo planě 

rostoucích rostlin získávaných, vlastněných, přepravovaných nebo prodávaných v 

rozporu s právními předpisy země původu nebo tranzitu bude považován za nezákonný; 

14. zavazuje se zejména intenzivně vybízet členské státy: aby zakázaly vývoz surové 

slonoviny, jak to již dělá Německo, Švédsko, Spojené království a některé státy USA; 

aby zvýšily ostražitost, pokud jde o marketingové certifikáty na jejich území; aby 

zefektivnily boj proti podvodům, zejména na hranicích; aby zahájily likvidaci ilegální 

slonoviny; aby zvýšily pokuty za nezákonné obchodování s chráněnými druhy 

(konkrétně se slony, nosorožci, tygry, primáty a různými druhy tropických dřev); 

15. pokud jde o články III, IV a V úmluvy, vybízí EU a její členské státy a širší smluvní 

strany úmluvy CITES, aby propagovaly a podporovaly iniciativy na zlepšení životních 

podmínek živých zvířat uvedených v úmluvě CITES, s nimiž se obchoduje; tyto 

iniciativy zahrnují mechanismy, které by zajistily, aby zvířata byla „připravena 

a přepravována tak, aby bylo minimalizováno riziko poranění, poškození zdraví nebo 

krutého zacházení“, aby místa určení byla „náležitě vybavena pro ubytování a péči 

o tato zvířata“ a aby zabavování živých exemplářů bylo prováděno způsobem, který 

řádně zohledňuje jejich dobré životní podmínky; 

16. je znepokojen dopadem, který by „spekulace s vyhubením“, tj. nakupování produktů v 

naději, že dotyčné druhy budou brzy vyhubeny, mohly mít na ochranu ohrožených 

druhů; vyzývá smluvní strany a sekretariát úmluvy CITES, aby provedly další výzkum, 

zda to umožňují nově se objevující finanční produkty a technologie, např. bitcoin; 

17. uznává, že pozorovatelé úmluvy CITES hrají důležitou roli při poskytování odborných 

znalostí, co se týče druhů i obchodu, a při podněcování smluvních stran k tomu, aby 

vytvářely kapacity;  



 

 

Transparentnost rozhodovacího procesu 

18. je toho názoru, že transparentnost rozhodovacího procesu v mezinárodních institucích 

ochrany životního prostředí je klíčovým prvkem jejich účinného fungování; vítá veškeré 

dobrovolné i procesní úsilí o zvýšení transparentnosti při uplatňování úmluvy CITES; 

naprosto nesouhlasí s tím, aby se v rámci úmluvy CITES používalo tajné hlasování jako 

obecný postup; 

19. vítá rozhodnutí přijmout požadavek, aby členové výborů pro zvířata a rostliny 

předkládali prohlášení o jakémkoli střetu zájmů, jež bylo učiněno na 16. konferenci 

smluvních stran; uznává však, že tento požadavek se zakládá pouze na tom, jak se 

členové výboru sami ohodnotí; vyjadřuje politování nad tím, že členové výborů žádná 

prohlášení o střetu finančních zájmů dosud nepředložili; 

20. naléhavě vyzývá sekretariát úmluvy CITES, aby prověřil možnost případně ustavit 

nezávislou revizní komisi či rozšířit mandát stálého výboru o nezávislý revizní panel, 

aby tak vznikla záruka pro dohled v souvislosti s ustanovením o střetu zájmů; 

21. považuje transparentnost za nezbytnou pro jakýkoli postup financování i za předpoklad 

řádné veřejné správy, a podporuje proto usnesení, které EU navrhuje, pokud jde o 

„projekt sponzorovaných delegátů“1; 

Předkládání zpráv 

22. domnívá se, že sledovatelnost je pro zákonný a udržitelný obchod zásadní, ať už pro 

komerční účely či nikoli, a je rovněž důležitá pro úsilí EU v boji proti korupci 

a nezákonnému obchodování s volně žijícími druhy a pytláctví považovanými za čtvrtý 

největší nezákonný trh na světě; v této souvislosti podtrhuje nutnost toho, aby všechny 

smluvní strany používaly systém elektronických povolení, který by měl být 

transparentní a společný pro všechny smluvní strany; uznává však, že některé smluvní 

strany s tím mají technické potíže, a vyzývá k poskytování podpory budování kapacit s 

cílem umožnit všem smluvním stranám zavést systém elektronických povolení; 

23. vítá rozhodnutí přijaté na 16. konferenci smluvních stran, aby smluvní strany úmluvy 

CITES podávaly pravidelné zprávy o nezákonném obchodu; považuje nový formát 

výroční zprávy o nezákonném obchodu, který je uveden v oznámení CITES 

č. 2016/007, za významný krok směrem k rozvoji lepšího pochopení nezákonného 

obchodování s volně žijícími druhy a vybízí všechny smluvní strany úmluvy CITES, 

aby používaly předepsaný formát a pečlivě a pravidelně informovaly o nezákonném 

obchodu;  

24. vítá iniciativy soukromého sektoru, jako např. iniciativu Mezinárodního sdružení 

leteckých dopravců v oblasti elektronické podpory multimodální nákladní dopravy (e-

Freight) v letecké nákladní dopravě; považuje rozšíření takových iniciativ v oblasti 

sledovatelnosti, především v dopravním odvětví, za důležitý nástroj získávání 

informací; 

25. zdůrazňuje význam postupu vydávání povolení pro účinný sběr údajů, a tudíž i klíčovou 

úlohu správních orgánů; opakuje, že orgány vystavující povolení musí být nezávislé, a 

sice v souladu s článkem VI úmluvy CITES; 

Nezákonné obchodování s volně žijícími druhy a korupce 

26. upozorňuje na případy korupce, kdy aktéři v orgánu vydávajícím povolení vydávají 

záměrně falešná povolení; vyzývá sekretariát a stálý výbor úmluvy CITES, aby se 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf


 

 

přednostně a naléhavě zabývaly těmito případy; 

27. zdůrazňuje, že korupci lze odhalit v jakékoli fázi řetězce nezákonného obchodování s 

volně žijícími druhy; její dopad sahá od zemí původu přes země tranzitu až po cílové 

země, což podrývá účinnost, řádné provádění a výsledný úspěch úmluvy CITES; 

domnívá se proto, že silná a efektivní protikorupční opatření jsou v boji proti 

nezákonnému obchodování s volně žijícími druhy zásadní; 

28. je vážně znepokojen záměrně nesprávným používáním zdrojových kódů při 

nezákonném obchodování se zvířaty odchycenými ve volné přírodě prostřednictvím 

podvodného využívání kódů, jež označují druhy odchované v zajetí, pro druhy chráněné 

úmluvou CITES; vyzývá 17. konferenci smluvních stran, aby zavedla spolehlivý systém 

pro zaznamenávání, monitorování a certifikaci obchodu se zvířaty chovanými na 

farmách či v zajetí, a to jak v zemích původu, tak v EU, aby se zamezilo tomuto 

zneužívání; 

29. naléhavě vyzývá smluvní strany úmluvy CITES, aby vypracovaly další pokyny a 

podpořily rozvoj dalších technik a metodik k rozlišení mezi druhy, které pocházejí z 

chovu v zajetí, a zvířaty, která pocházejí z volné přírody; 

30. odsuzuje vysoký stupeň nezákonné aktivity, kterou vyvíjejí organizované zločinecké 

skupiny a sítě porušující úmluvu, přičemž k usnadnění nezákonného obchodování s 

volně žijícími druhy často využívají korupce a maří úsilí o prosazování práva; 

31. naléhavě vyzývá smluvní strany, které se dosud nestaly signatáři či neratifikovaly 

Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu či Úmluvu OSN proti 

korupci, aby tak bezodkladně učinily; 

32. vítá mezinárodní závazek v rámci rezoluce Valného shromáždění OSN č. 69/314 

(červenec 2015), která se mj. zabývá bojem proti korupci (článek 10)1; 

33. podporuje iniciativy EU a členských států požadující větší úsilí v globálním boji proti 

korupci na základě úmluvy CITES; naléhavě vyzývá smluvní strany úmluvy CITES, 

aby podpořily návrh usnesení proti činnostem napomáhajícím korupci, jejichž 

provádění porušuje úmluvu, kterou předložila EU; 

Prosazování úmluvy 

34. žádá včasné a důsledné využívání sankcí ze strany úmluvy CITES proti smluvním 

stranám, které neplní klíčové body úmluvy, a vyzývá především EU a její členské státy, 

aby využily dostupné mechanismy a přiměly smluvní strany k dodržování úmluvy 

CITES i jiných mezinárodních dohod, které jsou zaměřeny na ochranu volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin a biologické rozmanitosti; 

35. zdůrazňuje význam společné mezinárodní spolupráce všech aktérů, kteří se podílejí na 

prosazování úmluvy, aby se tak zvýšily kapacity pro prosazování právních předpisů na 

místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni; vítá přispění těchto aktérů a vyzývá je 

k ještě intenzívnějšímu zapojení; poukazuje na význam zřízení specializovaných úřadů 

státních zástupců a policejních oddílů pro účinnější boj proti nezákonnému obchodování 

s volně žijícími druhy; zdůrazňuje význam společných mezinárodních operací 

donucovacích orgánů v rámci Mezinárodního sdružení pro boj proti trestné činnosti 

                                                 
1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314


 

 

poškozující volně žijící druhy (ICCWC)1, gratuluje v tomto ohledu k úspěšné operaci 

COBRA III2; vítá, že EU sdružení ICCWC podporuje; 

36. konstatuje nárůst nezákonného obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami a produkty z nich na internetu a vyzývá smluvní strany úmluvy CITES, aby 

úzce spolupracovaly s orgány prosazujícími právo a potírajícími počítačovou 

kriminalitu a s Mezinárodním sdružením pro boj proti nelegálnímu obchodování s volně 

žijícími druhy (International Consortium on Combating Wildlife Crime) s cílem 

vymezovat osvědčené postupy a vzorová domácí opatření pro boj proti nezákonnému 

obchodu na internetu; 

37. vyzývá smluvní strany, aby přijímaly a prováděly jasné a účinné politiky s cílem 

odrazovat od spotřeby produktů pocházejících ze zranitelných volně žijících druhů, aby 

zvyšovaly povědomí spotřebitelů o dopadu spotřeby produktů z divoce žijících druhů a 

aby informovaly o nebezpečí, které představují nezákonné sítě v rámci tohoto 

nelegálního obchodu; 

38. vyzývá smluvní strany, aby podporovaly rozvoj živobytí pro místní komunity žijící v 

bezprostřední blízkosti dotyčných volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a 

zapojily tyto komunity do boje proti pytláctví a do poskytování informací o dopadech 

obchodování s těmi druhy živočichů a rostlin, jimž hrozí vyhynutí; 

39. žádá, aby se pokračovalo v mezinárodním úsilí s cílem umožnit dlouhodobé budování 

kapacit, zlepšit výměnu informací a zpráv a koordinovat úsilí při prosazování úmluvy ze 

strany vládních orgánů; 

40. vyzývá smluvní strany, aby zajistily účinné stíhání osob, které se dopustí trestných činů 

souvisejících s volně žijícími druhy, a aby se postaraly o to, aby tyto osoby byly 

trestány úměrně závažnosti svých činů; 

Financování 

41. poukazuje na potřebu zvýšit objem finančních prostředků poskytovaných na zachování 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin i na programy budování kapacit; 

42. zdůrazňuje, že je třeba poskytnou sekretariátu úmluvy CITES přiměřené zdroje, 

zejména s ohledem na jeho zvýšenou odpovědnost a dodatečnou pracovní zátěž; dále 

zdůrazňuje, že je nezbytné včas odevzdávat slíbené finanční příspěvky smluvních stran 

úmluvy CITES; 

43. vybízí smluvní strany, aby zvážily navýšení hlavního rozpočtu úmluvy CITES, aby 

odrážel inflaci a zajišťoval řádné fungování úmluvy CITES; 

44. nabádá k rozšíření financování programů, jejichž účelem je vytváření kapacit v rámci 

partnerství veřejného a soukromého sektoru v dalších oblastech rámce úmluvy CITES, a 

také přímého financování, aby se tak napomohlo provádění úmluvy; 

45. vítá financování, které EU úmluvě CITES poskytuje prostřednictvím Evropského 

rozvojového fondu, a vybízí EU, aby zajistila cílenou finanční podporu a i dlouhodobě 

podporovala konkrétní a cílenou finanční pomoc; 

Změny příloh úmluvy CITES 

                                                 
1  Mezinárodní sdružení pro boj proti nelegálnímu obchodování s volně žijícími druhy, do něhož 

patří INTERPOL, sekretariát CITES, Světová celní organizace, Úřad OSN pro drogy a 

kriminalitu a Světová banka. 
2  Společná mezinárodní operace policie a celníků provedená v květnu 2015. 



 

 

46. vyslovuje rozhodnou podporu návrhům, které předložila EU a její členské státy; 

47. naléhavě vyzývá smluvní strany úmluvy CITES a všechny účastníky 17. konference, 

aby dodržovali kritéria stanovená v úmluvě pro zařazení druhů do příloh a uplatňovali 

obezřetnostní přístup s cílem účinně zajistit vysokou úroveň ochrany ohrožených druhů; 

konstatuje, že důvěryhodnost úmluvy CITES závisí na schopnosti měnit seznamy v 

reakci na negativní i pozitivní trendy, a proto vítá možnost přeřazovat druhy na 

seznamech pouze v případě, že je to na základě uznávaných vědeckých kritérií vhodné, 

což svědčí o řádném fungování seznamů úmluvy CITES; 

Slon africký a obchod se slonovinou 

48. konstatuje, že vzhledem ke dvojnásobnému nárůstu nezákonného zabíjení a 

ztrojnásobení množství slonoviny zabavené za poslední desetiletí je krize, které čelí 

afričtí sloni (Loxondonta africana) v důsledku pytláctví a obchodování se slonovinou 

zničující, vede k poklesu populace v celé Africe a ohrožuje živobytí milionů lidí, neboť 

nezákonný obchod se slonovinou poškozuje hospodářský rozvoj, podporuje 

organizovanou trestnou činnost, podněcuje korupci, rozdmychává konflikty a ohrožuje 

regionální a celostátní bezpečnost tím, že zásobuje místní ozbrojené skupiny finančními 

prostředky; naléhavě proto žádá EU a její členské státy, aby podporovaly návrhy, které 

by posílily ochranu afrických slonů a omezily nezákonný obchod se slonovinou; 

49. vítá návrh, který předložily Benin, Burkina Faso, Středoafrická republika, Čad, Keňa, 

Libérie, Niger, Nigérie, Senegal, Srí Lanka a Uganda a schválila African Elephant 

Coalition, která se snaží zanést všechny africké populace slonů do přílohy I, což by 

zjednodušilo uplatňování zákazu mezinárodního obchodu se slonovinou a vyslalo světu 

jasný signál o celosvětovém odhodlání zabránit vyhynutí afrických slonů; 

50. vyzývá EU a všechny smluvní strany, aby zachovaly nynější moratorium, a postavily se 

tak proti návrhům na obchod se slonovinou, jež předložila Namibie a Zimbabwe, které 

se snaží odstranit omezení obchodu spojená s anotacemi k seznamu populací slonů 

těchto smluvních stran v příloze II; 

51. konstatuje, že pokusy úmluvy CITES omezit pytláctví a nezákonný obchod tím, že bude 

povolen legální prodej slonoviny, nebyly úspěšné a že nezákonný obchod se slonovinou 

výrazně narostl; vyzývá k vyvinutí dalšího úsilí dotčených smluvních stran v rámci 

procesu National Ivory Action Plan (národního akčního plánu týkajícího se slonoviny); 

podporuje opatření na řízení a zničení zásob slonoviny; 

52. připomíná výzvu uvedenou ve svém usnesení ze dne 15. ledna 2014 o trestné činnosti 

týkající se obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy1, která vyzývá všech 28 

členských států, aby zavedly moratoria na veškerý komerční dovoz, vývoz a vnitrostátní 

prodej a nákup klů a produktů ze surové i opracované slonoviny, dokud u divoce 

žijících populací slonů nepomine hrozba pytláctví; konstatuje, že Německo, Francie, 

Nizozemsko, Spojené království, Rakousko, Švédsko, Česká republika, Slovensko a 

Dánsko již rozhodly o tom, že nebudou udělovat žádná vývozní povolení pro „surovou“ 

slonovinu z doby před úmluvou; vybízí proto EU a její členské státy, aby uvalily zákaz 

na vývoz a dovoz slonoviny a zakázaly veškerý komerční prodej a nákup slonoviny v 

EU; 

Nosorožec tuponosý 

53. lituje, že Svazijsko podalo návrh na legalizaci nosorožčích rohů pocházejících z 

                                                 
1  Přijaté texty, P7_TA(2014)0031. 



 

 

populace nosorožců tuponosých (Ceratotherium simum simum), který by usnadnil 

legalizaci nosorožčích rohů získaných pytláky v rámci legálního obchodu, což by 

mařilo stávající úsilí o omezení poptávky a vnitrostátní zákazy obchodování na 

spotřebitelských trzích a mohlo by podpořit pytláctví zaměřené na populace nosorožců 

v Africe a v Asii; naléhavě žádá EU a všechny smluvní strany, aby se postavily proti 

tomuto návrhu, a žádá tedy i Svazijsko, aby svůj návrh stáhlo; 

Lev pustinný 

54. konstatuje, že ačkoli populace lvů pustinných (Panthera leo) zažila za posledních 21 let 

dramatický pokles o 43 % a v nedávné době byla ve 12 afrických státech vyhubena, 

mezinárodní obchod s produkty ze lvů se významně zvýšil; naléhavě žádá EU a smluvní 

strany, aby podpořily návrh Nigeru, Čadu, Pobřeží slonoviny, Gabonu, Guiney, Mali, 

Mauritánie, Nigérie, Rwandy a Toga na přeřazení všech populací lvů pustinných do 

přílohy I úmluvy CITES; 

Luskouni 

55. konstatuje, že luskouni jsou savci, s nimiž se na světě nejvíce nezákonně obchoduje, a 

to jak pro maso, tak pro jejich šupiny, které jsou používány v tradiční medicíně, což 

vede k tomu, že všem osmi druhům luskounů (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. 

tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis) 

hrozí vyhynutí; vítá tudíž různé návrhy na přeřazení všech asijských a afrických druhů 

luskounů do přílohy I úmluvy CITES; 

Tygři a další velké asijské kočkovité šelmy 

56. naléhavě žádá EU a všechny smluvní strany, aby podpořily přijetí rozhodnutí 

navržených stálým výborem CITES, která stanoví přísné podmínky pro chov tygrů a 

obchodování s tygry odchovanými v zajetí a s tygřími produkty, a návrhu předloženého 

Indií, který vyzývá smluvní strany, aby sdílely fotografie zabavených exemplářů tygrů a 

produktů, což by donucujícím orgánům pomohlo při identifikaci jednotlivých tygrů 

podle jejich jedinečného vzoru z pruhů; vyzývá EU, aby zvážila poskytnutí finančních 

prostředků na provádění těchto rozhodnutí, a vyzývá k tomu, aby 17. konference 

úmluvy CITES rozhodla o ukončení obchodu s částmi těl a produkty z tygrů 

odchovaných v zajetí; 

Trh se zvířaty v zájmovém chovu 

57. konstatuje, že trh s exotickými zvířaty v zájmovém chovu se v mezinárodním měřítku i 

v EU rozšiřuje a že bylo předloženo velké množství návrhů na zařazení plazů, 

obojživelníků, ptáků, ryb a savců, kteří jsou ohroženi mezinárodním obchodováním na 

trhu se zvířaty v zájmovém chovu, na seznamy; vyzývá všechny smluvní strany, aby 

podpořily tyto návrhy, a zajistily tak lepší ochranu těmto ohroženým druhům před 

zneužíváním na trhu se zvířaty v zájmovém chovu; 

58. vyzývá členské státy EU, aby vypracovaly pozitivní seznam exotických zvířat, která 

mohou být držena jako zvířata v zájmovém chovu; 

Orlí dřevo („agarwood“) a palisandr 

59. uznává, že nezákonná těžba dřeva je jedním z nejdestruktivnějších zločinů dopadajících 

na volně žijící druhy, neboť ohrožuje nejen jednotlivé druhy, ale celá stanoviště, a že 

poptávka po palisandru (Dalbergia spp.) pro asijské trhy se i nadále zvyšuje; naléhavě 

žádá EU a všechny smluvní strany, aby podpořily návrh Argentiny, Brazílie, Guatemaly 

a Keni na zařazení rodu Dalbergia do přílohy II úmluvy CITES, s výjimkou druhů 



 

 

zařazených do přílohy I, neboť se jedná o velmi důležitý příspěvek k úsilí o zastavení 

neudržitelného obchodu s palisandrem; 

60. konstatuje, že stávající výjimky z požadavků úmluvy CITES by mohly umožnit vývoz 

prášku z orlího dřeva (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) v podobě odsátého prachu a 

dalších produktů zabalených pro maloobchodní prodej před vývozem, a vyhnout se tak 

dovozním předpisům; vyzývá proto EU a všechny smluvní strany, aby podpořily návrh 

USA na změnu anotace s cílem zaplnit mezery v předpisech pro obchod s tímto velmi 

cenným aromatickým dřevem; 

Jiné druhy 

61. naléhavě žádá EU a všechny smluvní strany: 

– aby podpořily návrh Peru na změnu anotace k příloze II pro vikuňu (Vicugna 

vicugna), neboť tak budou konsolidovány požadavky na mezinárodní obchod s 

tímto druhem; 

– aby podpořily zařazení loděnky hlubinné (Nautilidae spp.) do přílohy II, jak 

navrhují Fidži, Indie, Palau a USA, vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod se 

schránkami loděnek hlubinných jakožto se šperky a dekoracemi znamená velkou 

hrozbu pro tyto biologicky zranitelné druhy; 

– aby se postavily proti návrhu Kanady přeřadit sokola stěhovavého (Falco 

peregrinus) z přílohy I do přílohy II, neboť by to mohlo zhoršit již nyní značný 

ilegální obchod s tímto druhem; 

62. připomíná, že parmovec skvělý (Pterapogon kauderni) figuruje na červeném seznamu 

ohrožených druhů zvířat Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) a že obrovská 

část tohoto druhu již vyhynula, včetně několika úplných populací, z důvodu pokračující 

vysoké poptávky po akvarijních druzích, přičemž hlavními destinacemi tohoto obchodu 

jsou Evropská unie a USA; vyzývá tudíž Evropskou unii a její členské státy, aby 

podporovaly začlenění parmovce skvělého do přílohy I, spíše než přílohy II; 

63. konstatuje, že se rozšířil mezinárodní obchod s neopracovanými a opracovanými korály 

a že se zvýšila tržní poptávka po vzácných korálech, což ohrožuje jejich udržitelnost; 

naléhavě žádá Evropskou unii a všechny smluvní strany, aby podpořily přijetí zprávy o 

vzácných korálech v mezinárodním obchodu, kterou předložily USA; 

 

o 

o     o 

64. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, smluvním stranám 

úmluvy CITES a jejímu sekretariátu. 

 


