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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon maailmanlaajuisen biologisen monimuotoisuuden häviämisen 

vakavuuden, joka merkitsee laajamittaista lajien kuudetta sukupuuttoaaltoa, 

– ottaa huomioon trooppisten metsien ja metsäalueiden merkityksen maapallon 

tärkeimpänä biologisen monimuotoisuuden varantona ja luonnonvaraisen eläimistön ja 

kasviston lajien ja alkuperäiskansojen keskeisenä elinympäristönä, 

– ottaa huomioon Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa, 24. syyskuuta–5. lokakuuta 2016 

pidettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä 

kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 

17. kokouksen, 

– ottaa huomioon 30. heinäkuuta 2015 hyväksytyn luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 

laittoman kaupan torjuntaa koskevan YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 69/314, 

– ottaa huomioon kysymykset neuvostolle ja komissiolle CITES-sopimuspuolten 

Johannesburgissa (Etelä-Afrikka) 24. syyskuuta–5. lokakuuta 2016 pidettävän 

konferenssin keskeisistä tavoitteista (O-000088/2016 – B8-0711/2016 ja 

O-000089/2016 – B8-0712/2016), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että CITES on suurin voimassa oleva maailmanlaajuinen 

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston säilyttämistä koskeva sopimus, jolla on 

181 osapuolta, mukaan luettuina Euroopan unioni ja sen 28 jäsenvaltiota; 

B. toteaa, että CITES-yleissopimuksen tavoitteena on varmistaa, että luonnonvaraisten 

eläinten ja kasvien kansainvälinen kauppa ei uhkaa luonnonvaraisten lajien säilymistä; 



C. ottaa huomioon, että Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisten lajien 

punaisen listan mukaan sukupuutto uhkaa yli 23 000:ta lajia, jotka edustavat noin 

30 prosenttia IUCN:n arvioimista 79 837 lajista; 

D. toteaa, että trooppisissa sademetsissä elää 50–80 prosenttia maaeläin- ja kasvilajeista; 

toteaa, että nämä ympäristöt ovat nykyään erityisen uhattuina etenkin lajeilla käytävän 

kaupan vuoksi ja erityisesti trooppisen puuston ja pohjamaan hyödyntämisen vuoksi; 

toteaa, että metsäkato ja laiton puun myynti ovat todellinen katastrofi kasviston ja 

eläimistön suojelulle metsäalueilla; 

E. ottaa huomioon, että intensiivinen kalastus, kaupallinen metsästys sekä mikro-

organismien ja maanalaisten ja merenalaisten luonnonvarojen rajoittamaton 

hyödyntäminen vaarantavat merten biologisen monimuotoisuuden; 

F. ottaa huomioon, että useat metsästysmuistoiksi pyydetyt lajit kärsivät kantojensa 

vakavasta vähenemisestä; ottaa huomioon, että unionin jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 

kymmenen vuoden ajanjaksolta miltei 117 000:sta tapauksesta, joissa on tuotu maahan 

CITES-sopimukseen kirjattuja lajeja edustavien villieläinten ruumiinosia 

metsästysmuistoina; 

G. ottaa huomioon, että laittomasta kaupasta on tullut järjestäytynyttä kansainvälistä 

rikollisuutta, jolla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen 

ja paikallisväestöjen elinkeinoihin, koska se riistää näiltä laillisen tulolähteen ja luo 

epävarmuutta ja epävakautta; 

H. ottaa huomioon, että luonnonvaraisten lajien laittomasta kaupasta on muodostunut 

pimeiden markkinoiden neljänneksi suurin huumausainekaupan, ihmiskaupan ja 

laittoman asekaupan jälkeen; ottaa huomioon internetin keskeisen merkityksen 

luonnonvaraisten lajien laittomalle kaupalle; toteaa, että myös terroristiryhmät 

harjoittavat tällaista kauppaa rahoittaakseen toimintaansa; katsoo, että luonnonvaraisten 

lajien kauppaan liittyvistä rikoksista määrättävien rangaistusten taso on riittämätön; 

I. ottaa huomioon, että lahjonnalla on keskeinen merkitys luonnonvaraisten lajien 

laittomassa kaupassa; 

J. toteaa todisteiden osoittavan, että pyydettyjä villieläimiä myydään ”laillisina” 

käyttämällä vilpillisesti CITES-lupia ja väittämällä niiiden olevan vankeudessa 

kasvatettuja; 

K. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on luonnonvaraisten lajien laittoman kaupan 

merkittävä kauttakulku- ja kohdemarkkina-alue erityisesti CITES-sopimuksen liitteissä 

lueteltujen lintu-, kilpikonna-, matelija- ja kasvilajien1 osalta; 

L. ottaa huomioon, että Euroopassa ja muualla maailmassa lemmikkeinä pidettävien 

laittomasti kaupattujen eksoottisten lajien määrä kasvaa; toteaa, että näiden eläinten 

karkaaminen voi johtaa niiden hallitsemattomaan leviämiseen, joka vaikuttaa 

ympäristöön, kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016) 

570008_EN.pdf 



M. toteaa, että EU ja jäsenvaltiot antavat CITES-sopimukselle ja monissa kolmansissa 

maissa tapahtuvan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseen 

merkittävää rahallista ja logistista tukea; 

N. toteaa, että CITES-sopimukseen sisältyvät lajit luetellaan liitteissä niiden suojeluaseman 

ja kansainvälisen kaupan tason mukaisesti siten, että liitteeseen I sisältyvät lajit, joita 

uhkaa sukupuutto ja joiden kauppa on kielletty, ja liitteeseen II sisältyvät lajit, joiden 

kauppaa on valvottava, jotta vältetään lajien sellainen käyttö, joka uhkaa niiden 

säilymistä; 

O. ottaa huomioon, että CITES-yleissopimuksen liitteessä I mainittuja lajeja suojellaan 

tiukasti ja kaikki niiden kauppa on kokonaan kielletty; katsoo, että takavarikoitujen 

yksilöiden tai tuotteiden (esimerkiksi norsunluu, tiikeristä saadut tuotteet tai 

sarvikuonon luu) myynnin salliminen kyseenalaistaisi CITES-yleissopimuksen 

tavoitteen; 

P. pitää välttämättömänä päätöksenteon avoimuuden parantamista; 

1. pitää myönteisenä unionin liittymistä CITES-sopimukseen; ottaa huomioon, että 

liittyminen on tärkeä askel varmistettaessa, että unioni voi edelleen noudattaa 

ympäristöpolitiikkojensa laajempia tavoitteita ja uhanalaisilla kasveilla ja eläimillä 

käytävää kansainvälistä kauppaa koskevaa sääntelyä sekä edistää YK:n vuoteen 2030 

ulottuvan toimintasuunnitelman kestävää kehitystä koskevia tavoitteita; 

2. pitää erityisen myönteisenä sitä, että EU osallistuu ensimmäistä kertaa sopimuspuolena, 

ja tukee unionin ja sen jäsenvaltioiden esittämiä ehdotuksia ja erityisesti esitettyjä 

päätöslauselmia korruptiosta ja metsästysmuistoista, CITES-sopimuksen suojan 

ulottamista useisiin unioniin etenkin lemmikkieläiminä tuotaviin lajeihin sekä 

ehdotettuja tarkistuksia päätöslauselmaan 13.7 (rev. CoP14) henkilökohtaisten 

tavaroiden ja kotiesineistön kaupan valvonnasta; 

3. korostaa, että Euroopan unionin liittyminen CITES-sopimukseen on tehnyt unionin 

oikeudellisesta asemasta CITES-sopimuksessa avoimemman suhteessa sopimuksen 

kolmansiin osapuoliin; pitää tätä loogisena ja välttämättömänä toimena, jotta 

varmistetaan, että unioni pystyy pyrkimään täysipainoisesti ympäristöpolitiikkansa 

tavoitteisiin; muistuttaa, että liittymisen ansiosta komissio voi esittää unionin puolesta 

EU:n yhtenäisen kannan CITES-asioihin ja omaksua merkittävän roolin sopimuspuolten 

konferensseissa käytävissä neuvotteluissa; 

4. korostaa, että unionista tuli CITES-sopimuksen osapuoli vuonna 2015 ja että sillä on 

28 ääntä äänestettäessä sen toimivaltaan kuuluvista kysymyksistä CITES-sopimuksen 

osapuolten konferenssissa; kannattaa tältä osin osapuolten konferenssien 

työjärjestykseen tehtäviä muutoksia, joissa otetaan huomioon CITES-sopimuksen teksti 

äänestämisestä alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöjen mukaan ja jotka ovat 

yhdenmukaisia muiden kansainvälisten sopimusten monia vuosia voimassa olleiden 

määräysten kanssa; vastustaa sitä, että unionin äänet lasketaan niiden jäsenvaltioiden 

lukumäärän mukaan, jotka on akkreditoitu asianmukaisesti kokoukseen sinä 

ajankohtana, kun varsinainen äänestys toimitetaan; 

5. pitää myönteisenä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi 

äskettäin hyväksyttyä unionin toimintasuunnitelmaa, jolla pyritään ehkäisemään 

tällaista kauppaa puuttumalla sen tärkeimpiin syihin, parantamalla voimassa olevien 



sääntöjen täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa sekä torjumalla tehokkaammin 

luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta; on 

tyytyväinen siihen, että toimintasuunnitelmaan sisältyy luku luonnonvaraisten eläinten 

ja kasvien kaupan lähtö-, kuluttaja- ja kauttakulkumaiden globaalin kumppanuuden 

vahvistamisesta; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita hyväksymään ja panemaan 

täytäntöön vahvistetun toimintasuunnitelman, joka osoittaa unionin vahvaa sitoutumista 

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseen; 

6. kannattaa komission ja jäsenvaltioiden aloitetta sopia CITES-sopimuksen yhteydessä 

metsästysmuistojen vuoksi harjoitettavaa metsästystä koskevista maailmanlaajuisista 

ohjeista, jotta tehostetaan liitteessä I tai II lueteltujen lajien metsästysmuistojen 

alkuperän kestävyyttä kansainvälisellä tasolla; 

7. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita soveltamaan lajien suojelua koskevaa ennalta 

varautumisen periaatetta kaikissa työasiakirjoja ja luettelointiehdotuksia koskevissa 

päätöksissään (kuten todetaan CITES-päätöslauselmassa Conf. 9.24 (Rev. CoP16)) ja 

erityisesti CITES-sopimuksessa luetelluista lajeista saatujen metsästysmuistojen 

maahantuonnin suhteen ja ottamaan huomioon etenkin käyttäjä maksaa -periaatteen, 

ennalta ehkäisevän toiminnan periaatteen sekä ekosysteemiperusteisen menettelyn; 

kehottaa unionia ja jäsenvaltioita myös edistämään kaikkia CITES-sopimuksessa 

luetelluista lajeista saatuja metsästysmuistoja koskeviin lupiin liittyvien poikkeusten 

poistamista; 

8. vaatii, että kaikki CITES/CoP17-kokouksessa tehtävät päätökset perustuvat tieteeseen, 

huolelliseen analysointiin, levinneisyysalueella olevien valtioiden tasapuoliseen 

kuulemiseen ja yhteistyöhön paikallisten yhteisöjen kanssa; korostaa, että kaikilla 

luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevilla säännöksillä on kannustettava 

maaseutuväestöä sitoutumaan luonnonsuojeluun kytkemällä heidän etunsa biologisen 

monimuotoisuuden tilaan; 

9. kannustaa CITES-sopimuksen osapuolia vahvistamaan yhteistyötä, koordinointia ja 

synergioita luonnon monimuotoisuuteen liittyvien yleissopimusten välillä kaikilla 

asiaankuuluvilla tasoilla; 

10. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kaikkien CITES-sopimuksen täytäntöönpanoon 

osallistuvien viranomaisten, erityisesti tulliviranomaisten, poliisin, rajojen eläinlääkäri- 

ja kasvinsuojelutarkastusviranomaisten sekä muiden viranomaisten välisen yhteistyön, 

koordinaation ja ajallaan tapahtuvan tiedonvaihdon; 

11. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan hankkeita, joiden tavoitteena 

on tarjota parempaa suojaa kansainvälisen kaupan vaikutuksilta lajeille, joille unioni 

muodostaa merkittävät läpikulku- tai kohdemarkkinat; 

12. on huolestunut siitä, että lajien ja niistä saatujen tuotteiden kaupan pitämistä koskevan 

laillisen kaupan ja laittoman kaupan välinen raja on hyvin ohut ja että ihmisen 

toiminnan ja ilmaston lämpenemisen yhteisvaikutusten vuoksi valtaosa eläimistön ja 

kasviston luonnonvaraisista lajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon; 

13. vaatii unionia laatimaan laittoman kaupan vähentämiseen tähtäävää lainsäädäntöä, jolla 

tehdään laittomaksi tuoda, viedä, myydä, hankkia tai ostaa luonnonvaraisia eläimiä tai 

kasveja, jotka on pyydystetty tai kerätty, otettu omistukseen, kuljetettu tai myyty lähtö- 

tai läpikulkumaan lakien vastaisesti; 



14. sitoutuu erityisesti kannustamaan kaikkia jäsenvaltioita voimakkaasti: kieltämään 

käsittelemättömän norsunluun viennin, kuten Saksa, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta 

ja jotkut Yhdysvaltain osavaltiot jo tekevät, lisäämään alueellaan käytettävien 

myyntilupien valvontaa, tehostamaan petosten vastaista toimintaa erityisesti rajoilla, 

käynnistämään laittoman norsunluun tuhoamisoperaatioita sekä tiukentamaan 

suojeltujen lajien (erityisesti elefantit, sarvikuonot, tiikerit kädelliset ja trooppiset 

puulajit) laittomasta kaupasta langetettavia rangaistuksia; 

15. kannustaa unionia ja sen jäsenvaltioita ja laajemmin CITES-sopimuspuolia 

yleissopimuksen III, IV ja V artiklojen mukaisesti edelleen edistämään ja tukemaan 

aloitteita, joilla parannetaan kaupan kohteena olevien CITES-listattujen eläinten 

hyvinvointia; näitä aloitteita ovat muun muassa mekanismit, joilla varmistetaan, että 

eläimet ”valmistetaan matkalle ja kuljetetaan siten, että vahingoittumisen, sairastumisen 

tai eläinrääkkäyksen vaara on mahdollisimman pieni”, että vastaanottaja on 

”asianmukaisesti varustautunut niiden majoittamista ja hoitoa varten” ja että 

takavarikoinnin yhteydessä elävien yksilöiden hyvinvoinnista huolehditaan 

asianmukaisella tavalla; 

16. on huolissaan siitä, miten tuotteiden ostaminen siinä toivossa, että kyseinen laji kuolee 

pian sukupuuttoon (”banking on extinction”), voi vaikuttaa uhanalaisten 

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojeluun; kehottaa CITES-sopimuksen osapuolia 

ja sihteeristöä tutkimaan tarkemmin, helpottavatko uudet rahoitustuotteet ja -teknologiat 

(kuten bitcoin) tällaista toimintaa; 

17. toteaa, että CITES-sopimuksen tarkkailijoilla on merkittävä rooli lajeja ja kauppaa 

koskevan asiantuntemuksen tarjoamisessa ja tuen tarjoamisessa sopimuspuolten 

valmiuksien lisäämiselle; 

Päätöksenteon avoimuus 

18. katsoo, että päätöksenteon avoimuus kansainvälisissä ympäristöalan instituutioissa on 

niiden toiminnan vaikuttavuuden avaintekijä; pitää myönteisenä kaikkia vapaaehtoisia 

ja menettelyihin liittyviä pyrkimyksiä tehostaa CITES-hallinnoinnin avoimuutta; 

vastustaa jyrkästi salaisten äänestyksen käyttöä yleisenä käytäntönä CITES-sopimuksen 

puitteissa; 

19. pitää myönteisenä, että CoP16-kokouksessa päätettiin ottaa käyttöön eläin- ja 

kasvikomiteoiden jäseniä koskeva vaatimus, jonka mukaan näiden tulee ilmoittaa 

mahdollisista eturistiriidoista; toteaa kuitenkin, että tämä ilmoitus perustuu vain 

jäsenten omaan arvioon; pitää valitettavana, että näiden komiteoiden jäsenet eivät 

toistaiseksi ole ilmoittaneet mahdollisista taloudellisista eturistiriidoista; 

20. kehottaa CITES-sopimuksen sihteeristöä tutkimaan mahdollisuutta asettaa riippumaton 

tarkastelulautakunta tai laajentaa pysyvän komitean toimivaltaa siten, että se sisältää 

riippumattoman tarkastusryhmän, jotta voidaan huolehtia eturistiriitoja koskevien 

määräysten noudattamisen valvonnasta; 



21. pitää avoimuutta kaikkien rahoitusprosessien kannalta ratkaisevana, ja pitää sitä hyvän 

hallinnon edellytyksenä, ja tukee siksi EU:n esittämää päätöslauselmaa aiheesta 

”Sponsored Delegates Project”1; 

RaportointiI 

22. pitää jäljitettävyyttä keskeisenä laillisen ja kestävän kaupan kannalta riippumatta siitä, 

onko se kaupallista vai ei-kaupallista, ja pitää sitä myös olennaisena EU:n toimissa, 

joilla pyritään torjumaan korruptiota sekä luonnonvaraisilla kasveilla ja eläimillä 

käytävää laitonta kauppaa ja salametsästystä, jotka on todettu maailman neljänneksi 

suurimmiksi laittomiksi markkinoiksi: korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien 

osapuolten olisi toteutettava sähköinen, sopimusosapuolten avoimesti ja yhteisesti 

organisoima lupajärjestelmä; toteaa kuitenkin, että jotkut osapuolet ovat kohdanneet 

tässä teknisiä ongelmia, ja kannustaa antamaan tukea valmiuksien kehittämisessä, jotta 

kaikki osapuolet voivat ottaa sähköisen lupajärjestelmän käyttöön; 

23. suhtautuu myönteisesti CoP16-kokouksessa tehtyyn päätökseen, joka koskee CITES-

sopimuksen osapuolten säännöllistä raportointia laittomasta kaupasta; katsoo, että 

laitonta kauppaa koskevan vuosiraportin uusi muoto, sellaisena kuin se on sisällytetty 

CITES-sopimuksen osapuolten ilmoitukseen nro 2016/007, edistää merkittävästi 

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan parempaa ymmärtämistä, ja kehottaa 

kaikkia CITES-sopimuksen osapuolia raportoimaan tarkasti ja säännöllisesti laittomasta 

kaupasta tässä ennalta määrätyssä muodossa; 

24. pitää myönteisenä yksityisen sektorin aloitteita, kuten Kansainvälisen ilmakuljetusliiton 

e-rahtialoitetta, sekä lentorahtiketjun aloitteita; pitää tällaisten seurattavuutta koskevien 

aloitteiden laajentamista etenkin kuljetusalalla tärkeänä tietojen keruun välineenä; 

25. pitää lupien myöntämisprosessia tärkeänä tehokkaassa tietojen keruussa ja korostaa 

siten hallinnosta vastaavien viranomaisten asemaa; toistaa, että lupia myöntävien 

viranomaisten on oltava riippumattomia CITES-sopimuksen VI artiklan mukaisesti; 

Luonnonvaraisten kasvien ja eläinten laiton kauppa ja korruptio 

26. kiinnittää huomiota korruptiotapauksiin, joissa lupia myöntävän viranomaisen toimijat 

ovat tarkoituksella myöntäneet lupia vilpillisesti; kehottaa CITES-sihteeristöä ja 

pysyvää komiteaa puuttumaan näihin tapauksiin ensisijaisesti ja kiireellisesti; 

27. korostaa, että korruptiota voidaan havaita luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 

myyntiketjun kaikissa vaiheissa ja se vaikuttaa alkuperämaihin, kauttakulkumaihin sekä 

kohdemaihin heikentäen CITES-yleissopimuksen tehokkuutta, asianmukaista 

täytäntöönpanoa ja viime kädessä sen onnistumista; katsoo siksi, että vahvojen ja 

tehokkaiden korruption vastaisten toimien toteuttaminen on keskeisellä sijalla 

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumisessa; 

28. on erittäin huolissaan alkuperäkoodien tarkoituksellisesta väärinkäytöstä pyydystettyjen 

luonnonvaraisten eläinten laittomassa kaupassa niin, että vankeudessa kasvatettujen 

eläinten koodeja käytetään CITES-sopimuksen piiriin kuuluviin eläimiin; kehottaa 

CoP17:ää hyväksymään vankan järjestelmän tarhattujen tai vankeudessa kasvatettujen 

                                                 
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


eläinten kaupan kirjaamista, seuraamista ja sertifiointia varten sekä alkuperämaissa että 

unionissa tällaisen väärinkäytön estämiseksi; 

29. kehottaa CITES-sopimuspuolia kehittämään edelleen ohjausta ja tukemaan täydentävien 

tekniikoiden ja menetelmien kehittämistä, jotta voidaan erottaa toisistaan vankeudessa 

kasvatetut tuotantolaitoksista peräisin olevat lajit ja villit lajit; 

30. tuomitsee sen, että järjestäytyneet rikollisryhmät ja -verkostot rikkovat yleissopimusta 

laajalti ja käyttävät usein korruptiota luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman 

kaupan mahdollistamiseksi ja lainvalvontapyrkimyksien vaikeuttamiseksi; 

31. kehottaa niitä sopimuspuolia, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet tai ratifioineet 

kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista YK:n yleissopimusta ja 

korruption vastaista YK:n yleissopimusta, tekemään niin viipymättä; 

32. pitää myönteisenä YK:n päätöslauselman 69/314 (heinäkuu 2015) mukaista 

kansainvälistä sitoutumista muun muassa korruption torjumiseen (10 artikla)1; 

33. tukee unionin ja jäsenvaltioiden aloitteita, joilla vaaditaan lisätoimia korruption 

maailmanlaajuiseen torjuntaan CITES-sopimuksen puitteissa; kehottaa CITES-

sopimuksen osapuolia tukemaan unionin ehdotusta päätöslauselmaksi yleissopimuksen 

vastaisesta korruptiota suosivasta toiminnasta; 

Täytäntöönpano 

34. kehottaa käyttämään oikea-aikaisesti ja täysimääräisesti CITES-yleissopimuksen 

mukaisia pakotteita osapuoliin, jotka eivät noudata sopimuksen keskeisiä osia, ja 

kehottaa etenkin unionia ja sen jäsenvaltioita hyödyntämään käytettävissä olevia 

mekanismeja kannustaakseen osapuolia noudattamaan yleissopimusta ja muita 

kansainvälisiä sopimuksia, joilla pyritään suojelemaan luonnonvaraisia eläimiä ja 

kasveja ja biologista monimuotoisuutta; 

35. pitää tärkeänä lainvalvontaketjun kaikkien toimijoiden välistä yhteistä kansainvälistä 

yhteistyötä, jotta lainvalvontavalmiuksia voitaisiin vahvistaa paikallisella, alueellisella, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; pitää myönteisenä niiden panosta ja kehottaa 

toteuttamaan lisää toimia; korostaa erityissyyttäjänvirastojen ja poliisin 

erikoisyksiköiden perustamisen tärkeyttä luonnonvaraisten lajien laittoman kaupan 

torjunnan tehostamiseksi; pitää tärkeinä yhteisiä kansainvälisiä lainvalvontaoperaatiota 

ICCWC:n2 alaisuudessa ja onnittelee tässä yhteydessä COBRA III -operaation3 

onnistumisesta; pitää myönteisenä unionin tukea ICCWC:lle; 

36. toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja niistä saatavien tuotteiden laiton 

verkkokauppa kasvaa, ja kehottaa CITES-sopimuksen osapuolia yhteistyössä 

lainvalvonta- ja verkkorikollisuusyksiköiden sekä luonnonvaraisiin eläimiin ja 

kasveihin kohdistuvien rikosten torjuntaa käsittelevän kansainvälisen konsortion kanssa 

                                                 
1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314 
2 Luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvien rikosten torjuntaa käsittelevä kansainvälinen 

konsortio, johon kuuluvat Interpol, CITES-sihteeristö, Maailman tullijärjestö, huumeita ja 

järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevä YK:n virasto sekä Maailmanpankki. 
3 Toukokuussa 2015 toteutettu yhteinen kansainvälinen poliisi- ja tullioperaatio. 

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


määrittämään parhaita käytäntöjä ja suunnittelemaan kansallisia toimenpiteitä laittoman 

verkkokaupan torjumiseksi; 

37. kehottaa sopimuksen osapuolia laatimaan ja panemaan täytäntöön selkeitä ja tehokkaita 

toimintalinjoja, joilla torjutaan haavoittuvista luonnonvaraisista lajeista saatujen 

tuotteiden kulutusta, valistamaan kuluttajia heidän kulutuksensa vaikutuksista 

luonnonvaraisiin lajeihin sekä tiedottamaan laittomien kaupankäyntiverkostojen 

vaaroista; 

38. kehottaa sopimuksen osapuolia tukemaan toimeentulomahdollisuuksien kehittämistä 

paikallisyhteisöille, jotka elävät kyseisten luonnonvaraisten lajien läheisyydessä, ja 

ottamaan nämä yhteisöt mukaan salametsästyksen torjuntaan ja tiedon levittämiseen 

uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kaupan vaikutuksista; 

39. vaatii jatkuvaa kansainvälistä sitoutumista, jotta voidaan mahdollistaa pitkän aikavälin 

valmiuksien kehittäminen, parantaa tiedon vaihtoa ja koordinoida viranomaisten 

lainvalvontaponnisteluja; 

40. kehottaa osapuolia varmistamaan, että luonnonvaraisiin lajeihin liittyviin rikoksiin 

syyllistyneet asetetaan tehokkaasti syytteeseen ja että heille määrätään seuraamukset, 

jotka ovat suhteessa heidän tekojensa vakavuuteen; 

Rahoitus 

41. korostaa tarvetta myöntää enemmän rahoitusta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 

säilyttämiselle ja valmiuksia lisääville ohjelmille; 

42. korostaa tarvetta varata riittävästi resursseja CITES-sihteeristölle etenkin sen 

kasvaneiden vastuiden ja lisääntyneen työtaakan vuoksi; korostaa myös sen merkitystä, 

että CITES-sopimuksen osapuolten rahoitusosuudet talletetaan ajallaan; 

43. pyytää osapuolia harkitsemaan CITES-sopimuksen pääasiallisen talousarvion 

kasvattamista siten, että siinä huomioidaan inflaatio ja että varmistetaan CITES-

yleissopimuksen moitteeton toimivuus; 

44. kannustaa ulottamaan valmiuksia kehittävissä ohjelmissa käytetyn julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuusrahoituksen myös muille CITES-sopimuskehyksen aloille samoin 

kuin suoran rahoituksen, jotta voidaan tukea yleissopimuksen täytäntöönpanoa; 

45. pitää myönteisenä unionin rahoitusta CITES-sopimukselle Euroopan kehitysrahaston 

kautta ja kehottaa unionia jatkamaan kohdennettua rahoitusta ja varmistamaan pitkällä 

aikavälillä erityisen ja kohdennetun rahoitustuen; 

CITES-yleissopimuksen liitteisiin tehtävät muutokset 

46. tukee vahvasti EU:n ja jäsenvaltioiden esittämiä luettelointiehdotuksia; 

47. kehottaa kaikkia CITES-sopimuksen osapuolia ja kaikkia CoP17-kokouksen osallistujia 

noudattamaan yleissopimuksessa vahvistettuja lajien liitteisiin sisällyttämistä koskevia 

perusteita ja noudattamaan ennalta varautuvaa lähestymistapaa, jotta varmistetaan 

uhanalaisten lajien tehokas ja korkeatasoinen suojelu; toteaa, että CITES-sopimuksen 

uskottavuus riippuu sen kyvystä muuttaa luetteloita niin kielteisen kuin myönteisenkin 

kehityksen mukaisesti, ja on sen vuoksi tyytyväinen mahdollisuuteen alentaa lajien 



uhanalaisuusluokkaa vain tarvittaessa ja vahvistettujen tieteellisten perusteiden nojalla, 

mikä osoittaa, että CITES-sopimuksen uhanalaisuusluokitus on toimiva; 

Afrikannorsu ja norsunluun kauppa 

48. panee merkille, että kuluneen vuosikymmenen aikana afrikannorsun (Loxondonta 

africana) laiton metsästäminen on kaksinkertaistunut ja takavarikoidun norsunluun 

määrä on kolminkertaistunut, minkä seurauksena laji on edelleen syvässä kriisissä, 

johon norsunluukauppaa varten harjoitettava salametsästys on sen ajanut; toteaa, että 

tämän seurauksena populaatiot pienenevät eri puolilla Afrikkaa, mikä uhkaa miljoonien 

ihmisten toimeentuloa, koska laiton norsunluukauppa vahingoittaa talouskehitystä, 

edistää järjestäytynyttä rikollisuutta, lisää korruptiota, lietsoo konflikteja ja uhkaa 

alueellista ja kansallista turvallisuutta tarjoamalla rahoituslähteen puolisotilaallisille 

ryhmille; kehottaa tämän vuoksi unionia ja jäsenvaltioita kannattamaan ehdotuksia, 

joilla vahvistetaan afrikannorsujen suojelua ja vähennetään norsunluun laitonta 

kauppaa; 

49. suhtautuu myönteisesti Beninin tasavallan, Burkina Fason, Keski-Afrikan tasavallan, 

Tšadin tasavallan, Kenian, Liberian, Nigerin tasavallan, Nigerian, Senegalin, Sri Lankan 

ja Ugandan esittämään ja afrikannorsuja suojelevan African Elephant Coalition -liiton 

tukemaan aloitteeseen, jonka tavoitteena on sisällyttää kaikki afrikannorsut liitteeseen I, 

mikä yksinkertaistaisi norsunluun kansainvälisen kapan kiellon toteuttamista ja välittäisi 

maailmalle selkeän viestin maailmanlaajuisesta määrätietoisuudesta pysäyttää 

afrikannorsujen sukupuuttoon kuoleminen; 

50. kehottaa EU:ta ja kaikkia osapuolia jatkamaan nykyistä moratoriota ja vastustamaan sen 

vuoksi Namibian ja Zimbabwen norsunluukauppaa koskevia ehdotuksia, joilla pyritään 

poistamaan kaupan rajoituksia, jotka liittyvät näiden osapuolten norsupopulaatioiden 

kuulumiseen liitteessä II olevaan luetteloon; 

51. toteaa, että yritykset vähentää CITES-sopimuksen avulla salametsästystä ja laitonta 

kauppaa mahdollistamalla norsunluun laillinen myynti, ovat epäonnistuneet ja että 

laiton norsunluukauppa on lisääntynyt merkittävästi; kehottaa asianomaisia osapuolia 

toteuttamaan lisätoimia kansallisen norsunluuta koskevan toimintasuunnitelman 

yhteydessä; kannattaa norsunluuvarastojen hallintaa ja hävittämistä koskevia 

toimenpiteitä; 

52. muistuttaa, että 15. tammikuuta 2014 luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevasta 

rikollisuudesta antamassaan päätöslauselmassa1 kaikkia 28:a jäsenvaltiota kehotetaan 

ottamaan käyttöön kaikkea syöksyhampaiden sekä käsittelemättömän norsunluun ja 

siitä valmistettujen tuotteiden kaupallista tuontia, vientiä sekä kotimaan myyntiä ja 

ostamista koskeva moratorio siihen saakka, kunnes salametsästys ei enää uhkaa 

luonnonvaraisia norsukantoja; toteaa, että Saksa, Ranska, Alankomaat, Yhdistynyt 

kuningaskunta, Itävalta, Ruotsi, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Tanska ovat jo päättäneet 

olla myöntämättä vientilupia ennen yleissopimuksen voimaan tuloa hankitulle 

käsittelemättömälle norsunluulle; kannustaa sen vuoksi EU:ta ja jäsenvaltioita 

kieltämään norsunluun viennin ja tuonnin ja kieltämään kaikenlaisen norsunluun 

kaupallisen myynnin ja ostamisen EU:ssa; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0031. 



Valkoinen sarvikuono 

53. pitää valitettavana Swazimaan ehdotusta, joka koskee maan valkoisen sarvikuonon 

(Certotherium simum simum) populaatiosta saatujen sarvikuonon sarvien kaupan 

laillistamista ja joka mahdollistaisi salametsästettyjen sarvikuonon sarvien ujuttamisen 

laillisen kaupan piiriin; toteaa, että tämä heikentäisi nykyisiä kysyntää vähentäviä 

toimenpiteitä ja kansallista kauppaa koskevia kieltoja kuluttajamarkkinoilla ja saattaisi 

edistää sarvikuonopopulaatioiden salametsästystä Afrikassa ja Aasiassa; kehottaa 

unionia ja kaikkia osapuolia vastustamaan tätä ehdotusta ja kehottaa Swazimaata 

perumaan ehdotuksensa; 

Afrikkalainen leijona 

54. panee merkille, että vaikka afrikkalaisen leijonan (Panthera leo) populaatiot ovat 

pienentyneet dramaattiset 43 prosenttia 21 vuodessa ja ne on äskettäin hävitetty 12:sta 

Afrikan valtiosta, leijonasta saatavien tuotteiden kansainvälinen kauppa on kasvanut 

merkittävästi; kehottaa unionia ja kaikkia osapuolia tukemaan Nigerin, Tšadin, 

Norsunluurannikon, Gabonin, Guinean, Malin, Mauritanian, Nigerian, Ruandan ja 

Togon ehdotusta siirtää kaikki afrikkalaiset leijonapopulaatiot CITES-sopimuksen 

liitteeseen I; 

Muurahaiskävyt 

55. toteaa, että muurahaiskävyt ovat nisäkkäitä, joita myydään laittomasti eniten koko 

maailmassa sekä lihansa että suomujensa vuoksi, joista jälkimmäisiä käytetään 

perinteisessä lääketieteessä, ja tämän vuoksi kaikki kahdeksan muurahaiskäpylajia 

(Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, 

M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis) ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon; 

suhtautuu tämän vuoksi myönteisesti erilaisiin ehdotuksiin siirtää kaikki aasialaiset ja 

afrikkalaiset muurahaiskäpylajit CITES-sopimuksen liitteeseen I; 

Tiikerit ja Aasian muut suuret kissaeläimet 

56. kehottaa unionia ja kaikkia osapuolia tukemaan CITES-sopimuksen pysyvän komitean 

ehdottamia päätöksiä, joissa vahvistetaan tiikereiden kasvattamista ja vankeudessa 

elävien tiikeriyksilöiden ja niistä saatavien tuotteiden kauppaa koskevat tiukat ehdot, 

sekä Intian tekemää ehdotusta, jolla osapuolia kannustetaan jakamaan takavarikoiduista 

tiikeriyksilöistä ja tiikereistä saatavista tuotteista kuvia, joiden avulla 

lainvalvontaviranomaiset voisivat tunnistaa yksittäiset tiikerit niiden yksilöllisen 

raitakuvion perusteella; kehottaa EU:ta harkitsemaan näiden päätösten rahoittamista ja 

kehottaa sulkemaan tilat, joilla kasvatetaan tiikereitä, ja tekemään lopun vankeudessa 

elävien tiikereiden osilla ja niistä saatavilla tuotteilla käytävästä kaupasta 

CITES/CoP17-kokouksessa; 

Kaupankäynnin kohteena olevat lemmikkilajit 

57. toteaa, että eksoottisten lemmikkien markkinat kasvavat kansainvälisesti ja EU:n 

alueella ja että on esitetty paljon ehdotuksia luettelon laatimiseksi matelijoista, 

sammakkoeläimistä, linnuista, kaloista ja nisäkkäistä, jotka ovat vaarassa joutua 

kansainvälisen kaupan kohteeksi lemmikkimarkkinoita varten; kehottaa osapuolia 

kannattamaan näitä ehdotuksia, jotta varmistetaan kyseisten uhanalaisten lajien parempi 

suojelu hyväksikäytöltä lemmikkikaupassa; 



58. kehottaa unionin jäsenvaltioita laatimaan positiiviluettelon eksoottisista eläimistä, joita 

voidaan pitää lemmikkieläiminä; 

Agarpuu ja ruusupuu 

59. toteaa, että laittomat hakkuut ovat yksi tuhoisimmista luonnonvaraisia eläimiä ja 

kasveja koskevista rikoksista, koska ne eivät uhkaa vain yhtä lajia vaan kokonaisia 

elinympäristöjä, ja että ruusupuun (Dalbergia spp.) kysyntä Aasian markkinoilla on 

jatkanut kasvuaan; kehottaa EU:ta ja kaikkia osapuolia kannattamaan Argentiinan, 

Brasilian, Guatemalan ja Kenian ehdotusta sisällyttää Dalbergia-suku CITES-

sopimuksen liitteeseen II, lukuun ottamatta liitteeseen I sisältyviä lajeja; toteaa, että näin 

edistetään ratkaisevalla tavalla pyrkimyksiä pysäyttää kestämätön ruusupuukauppa; 

60. panee merkille, että nykyiset poikkeukset CITES-sopimuksen vaatimuksista voisivat 

mahdollistaa agarpuusta (Aquilaria spp. ja Gyrinops spp.) saatavan hartsijauheen 

viennin uutejauheena ja muiden tuotteiden pakkaamisen vähittäismyyntiä varten ennen 

vientiä ja siten maahantuontisäännösten kiertämisen; kehottaa sen vuoksi unionia ja 

kaikkia osapuolia kannattamaan Yhdysvaltain ehdotusta muuttaa merkintää, jotta 

vältetään aukko, joka mahdollistaa tämän erittäin arvokkaan aromikkaan puun kaupan; 

Muut lajit 

61. kehottaa unionia ja kaikkia osapuolia 

– kannattamaan Perun ehdotusta siirtää vikunja (Vicugna vicugna) liitteeseen II, 

sillä näin lujitetaan tämän lajin merkintävaatimuksia kansainvälistä kauppaa 

varten; 

– kannattamaan helmiveneiden (Nautildae spp.) sisällyttämistä liitteeseen II Fidžin, 

Intian, Palaun ja Yhdysvaltain ehdotuksen mukaisesti, kun otetaan huomioon, että 

helmiveneiden kuorten kauppa koruina ja koristeina uhkaa merkittävästi näitä 

biologisesti haavoittuvia lajeja; 

– vastustamaan Kanadan ehdotusta siirtää muuttohaukka (Falco peregrinus) 

liitteestä I liitteeseen II, sillä se voi pahentaa tämän lajin huomattavan laajaa 

laitonta kauppaa; 

62. muistuttaa, että helmikardinaaliahven (Pterapogon kauderni) on IUCN:n uhanalaisten 

lajien luettelossa ja että suuri osa lajista on menetetty, mukaan luettuna useita 

kokonaisia populaatioita, koska akvaariokalojen kysyntä on jatkuvasti suurta 

pääasiallisten kohteiden ollessa Euroopan unioni ja Yhdysvallat; kehottaa siksi unionia 

ja jäsenvaltioita tukemaan helmikardinaaliahvenen sisällyttämistä liitteeseen I liitteen II 

sijasta; 

63. huomauttaa, että käsittelemättömän ja käsitellyn korallin kansainvälinen kauppa on 

laajentunut ja että arvokkaiden korallien markkinakysyntä on kasvanut, mikä uhkaa 

arvokkaiden korallien kestävyyttä; kehottaa Euroopan unionia ja kaikkia osapuolia 

tukemaan Yhdysvaltain laatiman kansainvälisessä kaupassa myytäviä arvokkaita 

koralleja koskevan raportin hyväksymistä; 



o 

o     o 

64. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

CITES-sopimuspuolille ja CITES-sihteeristölle. 


