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B7-0000/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n strategisista tavoitteista Dohassa 
(Qatarissa) 13.–25. maaliskuuta 2010 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen 
(CITES) sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksessa

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Dohassa, Qatarissa, 13.–25. maaliskuuta 2010 pidettävän luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan 
yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksen,

– ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle ... esitetyt kysymykset EU:n strategisista 
tavoitteista Dohassa (Qatarissa) 13.–25. maaliskuuta 2010 pidettävässä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan
yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksessa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että CITES on maailman laajin voimassa oleva luonnonvaraisen 
kasviston ja eläimistön suojelua koskeva sopimus, jolla estetään luonnonvaraisten eläin- ja 
kasvilajien liikahyödyntäminen kansainvälisen kaupan välityksellä ja johon on liittynyt 
175 sopimuspuolta, EU:n kaikki 27 jäsenvaltiota mukaan lukien,

B. ottaa huomioon, että luonnonvarojen kuluttaminen ihmisten tarpeisiin, luontotyyppien 
tuhoutuminen, ilmastonmuutos, luonnonvaraisten lajien liikahyödyntäminen ja 
luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien laiton kauppa ovat maapallon luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen pääasialliset syyt,

C. ottaa huomioon tieteelliset kertomukset, joissa ennakoidaan, että ilmastonmuutos 
kiihdyttää biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja pahentaa uhanalaisten lajien 
tilannetta,

D. katsoo, että CITESin päätösten olisi perustuttava tieteellisiin tutkimustuloksiin ja että 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton ja Trade Records Analysis of Flora and Fauna in 
Commerce -järjestön työllä on merkittävä osuus CITES-yleissopimuksen liitteiden 
tarkistamista koskevien ehdotusten yksityiskohtaisten arviointien toimittamisessa CITES-
sopimuspuolille,

E. ottaa huomioon, että yleinen tietoisuus kuluttajamaissa on ollut ja on edelleen 
avainasemassa salametsästyksen ja uhanalaisten luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien 
laittoman kansainvälisen kaupan hillitsemisen kannalta,

F. ottaa huomioon, että laiton kauppa vaarantaa vakavasti maailmanlaajuisen ympäristö- ja 
kestävän kehityksen ohjelman, ja että se vaarantaa hyvän hallinnoinnin ja helpottaa 
tarttuvien tautien leviämistä,
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G. ottaa huomioon, että CITES-yleissopimukseen kuuluvat lajit on lueteltu CITES-
yleissopimuksen liitteissä ja että luettelo perustuu lajien säilyttämisstatukseen ja 
kansainvälisen kaupan määrään; ottaa huomioon, että CITES-yleissopimuksen liitteeseen I 
sisältyy lajeja, joita uhkaa sukupuutto ja joiden kansainvälinen kauppa on kielletty; ottaa 
huomioon, että CITES-yleissopimuksen liitteeseen II sisältyy lajeja, joiden kauppaa on 
valvottava, jotta vältetään niiden sellainen hyödyntäminen, joka uhkaa lajin säilymistä; 
ottaa huomioon, että CITES-yleissopimuksen liite III sisältää lajeja, joita suojellaan 
ainakin yhdessä maassa, joka on pyytänyt CITES-sopimuspuolilta apua kaupan 
valvonnassa,

H. ottaa huomioon, että Monacon ruhtinaskunta esitti 14. lokakuuta 2009 ehdotuksen 
tonnikalan sisällyttämisestä CITES-yleissopimuksen liitteeseen I tämän lajin 
kansainvälisen kaupan lakkauttamiseksi väliaikaisesti,

I. ottaa huomioon, että Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) 
tieteellinen komitea arvioi 21.–23. lokakuuta 2009 pitämässään kokouksessa, että kutevan 
kalakannan biomassa on nykyisin alle viisitoista prosenttia siitä, mitä se oli ennen 
kalastuksen aloittamista, ja vahvisti siten, että tonnikala täyttää CITES-yleissopimuksen 
liitteeseen I sisällyttämistä koskevat kriteerit,

J. ottaa huomioon, että sillihai ja piikkihai ovat hyvin haavoittuvia ylikalastukselle ja että 
niiden kannat uusiutuvat niiden biologisten ominaisuuksien (hidas kasvu, myöhäinen 
sukukypsyys, alhainen lisääntymiskyky, pitkäikäisyys ja sukupolven vaihtumiseen 
kuluvan ajan pituus) vuoksi hyvin hitaasti,

K. katsoo, että näiden lajien sisällyttäminen CITES-yleissopimuksen liitteeseen II on 
välttämätöntä sen varmistamiseksi, että kansainväliseen kauppaan toimitettava kala 
kalastetaan kestävästi hallinnoidusti, että kalastuksesta pidetään tarkasti kirjaa ja että 
kalastusmenetelmät eivät vahingoita niitä villejä kalakantoja, joita kalastetaan,

L. ottaa huomioon, että CITES-konferenssin päätöslauselmassa 9.24 todetaan, että lajit 
täyttävät CITES-yleissopimuksen liitteeseen I sisällyttämisen kriteerit, jos kaupasta on tai 
voi olla niille haittaa ja jos niiden elintilan pienenemisen voidaan olettaa vähentävän 
niiden luonnonvaraista kantaa merkittävästi,

M. ottaa huomioon, että jääkarhujen kansainvälinen kauppa kaupallisiin ja ei-kaupallisiin 
tarkoituksiin on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien ja että Pohjoisen jäämeren jää, josta ne 
ovat riippuvaisia, vähenee ilmastonmuutoksen takia hälyttävää vauhtia,

N. ottaa huomioon, että CITES-sopimuspuolet sopivat 14.kokouksessaan (COP 14) joistakin 
päätöksistä (14.75 - 14.79), joista yksi koski Etelä-Afrikan, Zimbabwen, Namibian ja 
Botswanan hallitusten omistamista norsunluuvarastoista peräisin olevan 108 tonnin 
suuruisen norsunluuerän kertaluonteista myyntiä, ja joka johti sopimukseen siitä, että 
norsunluulla käytävää kauppaa koskevia ehdotuksia ei tehtäisi vähintään yhdeksään 
vuoteen;

O. ottaa huomioon, että 14. kokouksessa käydyissä keskusteluissa vaadittiin aluksi 20 vuoden 
taukoa ja että sen jälkeen on takavarikoitu suuria norsunluueriä ja raportoitu laajalle 
levinneestä ja lisääntyvästä salametsästyksestä,
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P. ottaa huomioon, että aasialaisten suurten kissaeläinten populaatioita uhkaa jatkuvasti 
salametsästys, elintilan väheneminen ja saaliiden menettäminen ja että edistyminen 
päättäväisten toimien käynnistämisessä tiikerien ja muiden suurten kissaeläinten 
vähenemisen pysäyttämiseksi on toistuvista pyynnöistä huolimatta ollut riittämätöntä,

Q. ottaa huomioon, että 14. kokouksessa hyväksyttiin päätös 14.69, jossa pyydetään kaikkia 
CITES-sopimuspuolia varmistamaan, että aasialaisia suuria kissaeläimiä kasvatetaan 
vankeudessa vain, mikäli se palvelee lajin säilymistä, ja jossa todetaan, että tiikereitä ei 
pidä kasvattaa vain niiden osilla tai niistä saatavilla tuotteilla käytävää kauppaa varten,

R. ottaa huomioon, että äskettäin annetussa Katmandun julistuksessa painotetaan 
kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten, kuten Interpolin, Maailman tullijärjestön 
(WCO), YK:n huume- ja rikostoimiston (UNODC) ja CITES-yleissopimuksen 
osallistumisen lisäämisen merkitystä luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvien rikosten 
torjunnassa ja kehotti vahvistamaan näiden elinten ympäristörikosyksikköjä tätä 
tarkoitusta varten,

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään ennalta varautumisen periaatetta kaikkia 
työasiakirjoja ja luetteloehdotuksia koskevien päätöstensä johtoajatuksena ja ottamaan 
huomioon myös "käyttäjä maksaa" -periaatteen, ekosysteemipohjaisen lähestymistavan ja 
perinteisen suojelun periaatteet;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että CITESin ja muiden biologista 
monimuotoisuutta koskevien yleissopimusten välisen koordinoinnin tehostamiseen 
pyrkivillä päätöksillä ei heikennetä CITESin asemaa maailmanlaajuisena 
suojelusopimuksena eikä CITESin tiukkoja suojelutoimia;

3. vastustaa jyrkästi salaisten äänestysten käyttöä ja on pettynyt siihen, että pysyvä CITES:in 
komitea ei ole antanut ehdotuksia salaisten äänestysten poistamisesta CITES-
yleissopimuksen päätöksentekoprosessista;

Tonnikala

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan tonnikalan sisällyttämistä (Thunnus thynnus) 
CITES-yleissopimuksen liitteeseen I Monacon ruhtinaskunnan tekemän ehdotuksen 
mukaisesti;

Hait

5. pitää erittäin myönteisenä ehdotusta sillihain (Lamna nasus) ja piikkihain (Squalus 
acanthias) sisällyttämisestä CITES-yleissopimuksen liitteeseen II (Ruotsin ehdotus 
jäsenvaltioiden puolesta); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan tätä ehdotusta;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kampavasarahain (Sphyrna lewini), 
isovasarahain (Sphyrna mokarran), vasarahain (Sphyrna zygaena), ihmishai-lajin 
(Carcharhinus plumbeus) ja sumuhain (Carcharhinus obscurus) sisällyttämistä CITES-
yleissopimuksen liitteeseen II Yhdysvaltojen tekemän ehdotuksen mukaisesti;
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7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan valkopilkkahain (Carcharhinus 
longimanus) sisällyttämistä CITES-yleissopimuksen liitteeseen II Yhdysvaltojen tekemän 
ehdotuksen mukaisesti;

Jääkarhu

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan jääkarhun (Ursus maritimus) siirtämistä 
CITES-yleissopimuksen liitteestä II CITES-yleissopimuksen liitteeseen I Yhdysvaltojen 
tekemän ehdotuksen mukaisesti;

Elefantit ja norsunluu

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hylkäämään seuraavat ehdotukset:

– Tansanian ja Sambian ehdotus afrikkalaisen elefantin (Loxondonta africana) 
siirtämisestä CITES-yleissopimuksen liitteestä I CITES-yleissopimuksen liitteeseen II 
kaupan vuoksi;

– kaikki afrikkalaisten elefanttien siirtämistä alempaan luokkaan koskevat ehdotukset 
ainakin siihen asti, kunnes voidaan tehdä luotettava arvio marraskuussa 2008 
toteutetusta Botswanasta, Namibiasta ja Etelä-Afrikasta ja Zimbabwesta peräisin 
olevan norsunluun kertaluonteisesta myynnistä, koska on olemassa yhä enemmän 
todisteita laittoman järjestäytyneen kaupan lisääntymisestä Afrikassa;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan Kenian, Ghanan, Liberian, Malin, Sierra 
Leonen, Togon, Kongon ja Ruandan ehdotusta lisätä sopimukseen afrikkalaisia elefantteja 
koskeva huomautus, joka estää norsunluun kauppaa tai elefanttien siirtämistä CITES-
yleissopimuksen liitteestä I CITES-yleissopimuksen liitteeseen II koskevien ehdotusten 
tekemisen tulevaisuudessa, kunnes marraskuussa 2008 tapahtuneesta kertaluonteisesta 
norsunluun myynnistä on kulunut 20 vuotta;

11. kannustaa niitä CITES-sopimuspuolia, jotka hyötyivät hallituksen omistamien 
norsunluuvarastojen kertaluonteisesta myynnistä tukemaan taloudellisesti afrikkalaisen 
elefantin hyväksi toimivaa rahastoa (African Elephant Fund) näiden säännösten 
täytäntöönpanon ja salametsästyksen vastaisten aloitteiden edistämiseksi;

12. kannustaa kuulemaan laajemmin ja perusteellisemmin kaikkia valtioita, joissa on 
luonnonvaraisia elefantteja, suunniteltaessa afrikkalaisen elefantin siirtämistä 
yleissopimuksen liitteestä I sen liitteeseen II sekä myöhempiin kertaluonteisiin kauppoihin 
liittyviä toimia;

13. kannustaa kehittämään päättäväisempiä menetelmiä laittoman norsunluukaupan 
valvontaan, johon on osallistutettava monien eri alojen toimijoita;

Tiikerit ja aasialaiset suuret kissaeläimet

14. pitää myönteisenä EU:n ehdotusta aasialaisia suuria kissaeläimiä koskevan 
päätöslauselman Conf. 12.5 vahvistamisesta;
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15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ponnisteluja aasialaisten suurten 
kissaeläinten osien ja näistä eläimistä tuotettujen tuotteiden laittoman kaupan torjumiseksi 
erityisesti auttamalla parantamaan säädösten täytäntöönpanoa ja tietojen vaihtoa, ennen 
kaikkea vahvistamalla Interpolin, UNODC:n WCO:n ja CITES-yleissopimuksen 
mahdollisuuksia torjua luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvia rikoksia ja tarjota 
koulutusta;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ponnisteluja aasialaisten suurten 
kissaeläinten osien ja näistä eläimistä tuotettujen tuotteiden kysynnän vähentämiseksi 
oman väestönsä keskuudessa ja muissa maissa;

Muut lajit

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan seuraavia ehdotuksia:

– korallien Corallium spp. ja Paracorallium spp. sisällyttäminen CITESin liitteeseen II 
(Ruotsin ehdotus jäsenvaltioiden puolesta);

– paraguaynverapuun (Bulnesia sarmientoi) sisällyttäminen CITES-yleissopimuksen 
liitteeseen II (Argentiinan ehdotus);

– vyöliskolajin Uromastyx ornata siirtäminen CITES-yleissopimuksen liitteestä II 
CITES-yleissopimuksen liitteeseen I (Israelin ehdotus);

– salamanterilajin Neurergus kaiseri sisällyttäminen CITES-yleissopimuksen liitteeseen 
I (Iranin ehdotus);

– leguaanilajien Ctenosaura bakeri, C. oedirhina ja C. melanosterna sisällyttäminen 
CITES-yleissopimuksen liitteeseen II (Hondurasin ehdotus);

– punasilmäisten puusammakoiden (Agalychnis spp) sisällyttäminen CITES-
yleissopimuksen liitteeseen II (Hondurasin ja Meksikon ehdotus);

– leguaanilajin Ctenosaura palearis sisällyttäminen CITES-yleissopimuksen liitteeseen 
II (Guatemalan ehdotus);

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan kansainvälistä yhteistyötä CITES-
yleissopimuksen täytäntöönpanossa;

19. muistuttaa, että Euroopan unioni on yksi luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan 
suurimmista markkinoista ja että lainsäädännön noudattamisessa on eroja jäsenvaltioiden 
välillä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimintansa koordinointia 
luonnonvaraisten eläinten kauppaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöön panemiseksi;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, CITES-
sopimuspuolille ja CITES-yleissopimuksen sihteeristölle.


