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B7-0000/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategicznych celów UE na 15. sesję 
Konferencji Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami
i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Dausze 
(w Katarze) w dniach 13-25 marca 2010 r.

Parlament Europejski,

– uwzględniając zbliżającą się 15. sesję Konferencji Stron Konwencji o Międzynarodowym 
Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES), 
która odbędzie się w Dausze (w Katarze) w dniach 13-25 marca 2010 r.,

– uwzględniając pytania skierowane przez... do Komisji i do Rady w sprawie strategicznych 
celów UE na 15. sesję Konferencji Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu 
Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES), która 
odbędzie się w Dausze (w Katarze) w dniach 13-25 marca 2010 r.,

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A: mając na uwadze, że CITES jest najszerszym światowym porozumieniem w sprawie 
ochrony dzikiej przyrody przed nadmierną eksploatacją dzikich zwierząt i roślin w drodze 
handlu międzynarodowego, skupiającym 175 stron, w tym 27 państw członkowskich, 

B. mając na uwadze, że związane z działalnością człowieka wykorzystywanie zasobów 
naturalnych, niszczenie siedlisk, zmiany klimatyczne, nadmierna eksploatacja dzikich 
gatunków oraz nielegalny handel dzikimi zwierzętami i roślinami są głównymi powodami 
zubożenia różnorodności biologicznej na Ziemi,

C. mając na uwadze, że zgodnie z przewidywaniami raportów naukowych zmiany 
klimatyczne przyspieszą utratę różnorodności biologicznej oraz pogorszą sytuację 
zagrożonych gatunków,

D. mając na uwadze, że Konferencja Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi 
Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) powinna opierać 
swoje decyzje na przesłankach naukowych oraz że prace Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody i jej Zasobów (IUCN) i organizacji TRAFFIC zajmującej się analizą danych 
dotyczących komercyjnego obrotu zwierzętami i roślinami (z ang. Trade Records 
Analysis of Flora and Fauna in Commerce) odgrywają istotną rolę w dostarczaniu 
stronom konwencji CITES szczegółowych ocen w zakresie wniosków wprowadzających 
zmiany do załączników konwencji CITES,

E. mając na uwadze, że świadomość społeczna w krajach konsumenckich miała i nadal ma 
zasadnicze znaczenie  dla kontroli nad kłusownictwem oraz nielegalnym 
międzynarodowym handlem dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem,

F. mając na uwadze, że nielegalny handel w istotny sposób negatywnie wpływa na globalny 
program na rzecz zrównoważonego środowiska i trwałego rozwoju oraz na dobre 
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zarządzanie, jak również ułatwia rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych,

G. mając na uwadze, że gatunki chronione konwencją CITES są ujęte w jej załącznikach na 
podstawie statusu ich ochrony oraz intensywności międzynarodowego handlu nimi: 
załącznik I zawiera wykaz gatunków zagrożonych wyginięciem, obrót którymi jest 
zakazany w handlu międzynarodowym, załącznik II zawiera wykaz gatunków, którymi 
obrót podlega kontroli w celu uniknięcia ich wykorzystania w warunkach niewłaściwych 
do umożliwienia im przetrwania, załącznik III zawiera wykaz gatunków chronionych na 
terenie co najmniej jednego kraju, który zwrócił się do pozostałych stron konwencji 
CITES o pomoc w kontrolowaniu handlu tymi gatunkami,

H. mając na uwadze, że Księstwo Monako złożyło dnia 14 października 2009 r. wniosek
o objęcie załącznikiem I konwencji CITES tuńczyka błękitnopłetwego, by umożliwić 
przejściowy zakaz obrotu tym gatunkiem w handlu międzynarodowym,

I. mając na uwadze, że komitet naukowy Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka 
Atlantyckiego (ICCAT) na posiedzeniu w dniach 21-23 października 2009 r. oszacował, 
że w chwili obecnej ilość biomasy stad rozrodczych jest niższa niż 15% biomasy przed 
połowem, potwierdzając w związku z tym, że tuńczyk błękitnopłetwy spełnia kryteria 
umieszczenia na wykazie załącznika 1,

J. mając na uwadze, że żarłacz śledziowy i koleń są szczególnie podatne na nadmierny 
połów oraz że proces odbudowy ich stada trwa bardzo długo ze względu na ich cechy 
biologiczne (powolny wzrost, późne osiąganie dojrzałości, niski potencjał rozrodczy, 
żywotność oraz długość życia poszczególnych pokoleń), 

K. mając na uwadze konieczność objęcia tych gatunków wykazem załącznika II konwencji, 
by zagwarantować, że w przyszłości pojawią się one w obrocie w handlu 
międzynarodowym tylko wówczas, gdy pochodzić będą z zarządzanych w zrównoważony 
sposób i dokładnie dokumentowanych połowów, które nie zagrażają statusowi dzikich 
ryb, których dotyczą, 

L. mając na uwadze, że w rezolucji konferencji konwencji CITES nr 9.24 stwierdzono, że 
gatunki kwalifikują się do umieszczenia na wykazach załącznika I konwencji CITES, 
jeżeli „są one lub mogą być przedmiotem handlu” oraz jeżeli wykazano „znaczące 
zmniejszenie się ich populacji w warunkach naturalnych, co wywnioskowano lub 
przewidziano na podstawie zmniejszenia się obszaru ich siedlisk lub pogorszenia się 
jakości tych siedlisk”,

M. mając na uwadze, że międzynarodowy handel niedźwiedziem polarnym na potrzeby 
komercyjne i prywatne wzrósł od lat 90. XX wieku oraz że topnienie lodu na Morzu 
Arktycznym, od którego zależy ich egzystencja, postępuje alarmująco szybko z uwagi na 
zmiany klimatu,

N. mając na uwadze, że strony konwencji CITES podjęły podczas 14. sesji (COP 14) szereg 
decyzji (nr 14.75 - 14.79), między innymi o jednorazowej sprzedaży 108 ton 
zmagazynowanej kości słoniowej z Republiki Południowej Afryki, Zimbabwe, Namibii
i Botswany, co z kolei doprowadziło do uzgodnienia, że przez okres co najmniej 9 lat nie 
powinny już pojawiać się propozycje handlu kością słoniową,
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O. mając na uwadze, że w dyskusjach prowadzonych podczas sesji COP 14 pierwotnie 
żądano ustanowienia dwudziestoletniego okresu odpoczynku oraz że od tej pory miały 
miejsce znaczące konfiskaty kości słoniowej oraz informowano o rozpowszechnionym
i wzrastającym kłusownictwie, 

P. mając na uwadze stałe zagrożenie kłusownictwem, pogorszeniem się warunków 
siedliskowych oraz niemożnością zdobycia pożywienia podczas polowania, które dotyka 
azjatyckie populacje wielkich kotów oraz rozczarowujący brak postępów w wielu 
dziedzinach w zakresie stanowczych działań zmierzających do zatrzymania spadku 
populacji tygrysa i innych wielkich kotów, do podjęcia których wielokrotnie wzywano,

Q. mając na uwadze, że podczas sesji COP 14 przyjęto decyzję nr 14.69, wzywającą 
wszystkie strony konwencji CITES do zagwarantowania, że hodowla wielkich kotów 
azjatyckich będzie współmierna z działaniami na rzecz ochrony tego gatunku oraz 
stwierdzającą, że tygrysów nie wolno hodować w celu obrotu ich częściami i produktami
z nich wytwarzanymi, 

R. mając na uwadze, że niedawno przyjęta deklaracja z Katmandu podkreśla znaczenie 
zwiększenia zaangażowania organów zajmujących się egzekwowaniem postanowień 
prawa międzynarodowego – takich jak Interpol, Światowa Organizacja Celna (WCO), 
Biuro ds. Środków Odurzających i Zapobiegania Przestępczości (UNODC) oraz 
konferencja konwencji CITES – w przeciwdziałanie przestępczości związanej z ochroną 
przyrody oraz wzywa w tym kontekście do poprawy funkcjonowania jednostek tych 
organów odpowiedzialnych za przestępstwa związane z ochroną przyrody,

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stosowania zasady ostrożności jako wiodącej 
zasady we wszystkich decyzjach w sprawie dokumentów roboczych oraz wniosków 
dotyczących objęcia wykazem, a także do uwzględniania zasady „użytkownik płaci”, 
podejścia ekosystemowego i tradycyjnych zasad ochrony przyrody;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania, aby żadna decyzja mająca 
na celu ściślejszą koordynację pomiędzy CITES a innymi konwencjami z zakresu 
różnorodności biologicznej nie podważyła charakteru CITES jako ogólnoświatowego 
porozumienia w sprawie ochrony przyrody ani też surowych środków ochrony 
ustanowionych przez CITES; 

3. stanowczo sprzeciwia się przeprowadzaniu tajnych głosowań i wyraża rozczarowanie 
faktem, że Stała Komisja CITES nie wystąpiła z propozycją wykluczenia możliwości 
stosowania tajnego głosowania w procesie decyzyjnym w ramach konwencji CITES; 

Tuńczyk błękitnopłetwy

4. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do udzielenia poparcia wnioskowi Księstwa 
Monako, który ma na celu objęcie tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) 
wykazem załącznika I konwencji CITES;

Rekiny

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek złożony przez Szwecję w imieniu państw 
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członkowskich w zakresie objęcia dwóch gatunków rekinów: żarłacza śledziowego 
(Lamna nasus) oraz kolenia (Squalus acanthias) wykazem załącznika II do konwencji 
CITES oraz nalega, by Komisja i państwa członkowskie udzieliły poparcia temu 
wnioskowi; 

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do udzielenia poparcia wnioskowi Stanów 
Zjednoczonych dotyczącemu wpisania do załącznika II konwencji CITES pięciu 
gatunków rekina: głowomiota tropikalnego (Sphyrna lewini), głowomiota olbrzymiego 
(Sphyrna mokarran), głowomiota pospolitego (Sphyrna zygaena) żarłacza brunatnego 
(Carcharhinus plumbeus) i żarłacza ciemnoskórego (Carcharhinus obscurus); 

7. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do udzielenia wsparcia wnioskowi Stanów 
Zjednoczonych w zakresie wpisania żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) 
do załącznika II konwencji CITES;

Niedźwiedź polarny

8. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do udzielenia poparcia wnioskowi Stanów 
Zjednoczonych w sprawie przeniesienia niedźwiedzia polarnego (Ursus maritimus)
z załącznika II do załącznika I konwencji CITES;

Słonie i kość słoniowa

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do odrzucenia:

- wniosku Tanzanii i Zambii w sprawie przeniesienia słonia afrykańskiego (Loxondonta 
africana) z załącznika I konwencji CITES do załącznika II, w celu umożliwienia 
handlu tym gatunkiem;

- wszystkich wniosków w sprawie zmiany statusu słonia afrykańskiego w załącznikach 
do momentu, w którym możliwe będzie przeprowadzenie rzeczywistej oceny wpływu 
jednorazowej sprzedaży kości słoniowej przeprowadzonej w listopadzie 2008 r. przez 
Botswanę, Namibię, RPA i Zimbabwe, gdyż wciąż pojawiają się dowody na nasilający 
się nielegalny zorganizowany handel w Afryce;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do udzielenia wsparcia wnioskom Kenii, Ghany, 
Liberii, Mali, Sierra Leone, Togo, Kongo i Rwandy o uwzględnienie specjalnej klauzuli
w sprawie słoni afrykańskich, która powstrzymałaby dalsze wnioski w sprawie handlu 
kością słoniową lub też o przeniesienie słoni z załącznika I konwencji CITES do 
załącznika II na okres 20 lat po jednorazowej sprzedaży kości słoniowej, która miała 
miejsce w listopadzie 2008 r.;

11. zachęca strony konwencji CITES, które skorzystały na jednorazowej sprzedaży 
znajdującej się w posiadaniu rządu kości słoniowej, by udzieliły wsparcia finansowego 
Afrykańskiemu funduszowi na rzecz słoni, by poprawić egzekwowanie prawa
i przeciwdziałanie kłusownictwu;

12. zachęca do szerszego i obejmującego więcej podmiotów procesu konsultacyjnego
z udziałem wszystkich państw, na terenie których żyją słonie, służącego wypracowaniu 
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działań związanych z umieszczaniem tego gatunku w załącznikach, a następnie 
jednorazową sprzedażą;

13. zachęca do szczegółowego opracowania metod monitorowania nielegalnego handlu 
kością słoniową, angażujących wiele stron;

Tygrysy i wielkie koty azjatyckie

14. z zadowoleniem przyjmuje wniosek UE dotyczący wzmocnienia postanowień rezolucji 
konferencji CITES nr 12.5 w sprawie wielkich kotów azjatyckich; 

15. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do wspierania wysiłków zmierzających do 
rozwiązania problemu nielegalnego handlu częściami i produktami pochodzącymi
z wielkich kotów azjatyckich, kładąc szczególny nacisk na poprawę egzekwowania prawa 
oraz wymianę informacji, w szczególności poprzez zwiększenie możliwości Interpolu, 
UNODC, WCO i CITES w zakresie przestępstw związanych z ochroną przyrody oraz 
organizacją szkoleń;

16. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do wspierania wysiłków zmierzających do 
ograniczenia popytu na części i produkty pochodne azjatyckich wielkich kotów wśród 
obywateli UE oraz w innych krajach; 

Inne gatunki

17. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do udzielenia wsparcia następującym 
wnioskom: 

- zaproponowanemu przez Szwecję w imieniu państw członkowskich wpisaniu do 
załącznika II konwencji CITES gatunków Corallium spp oraz Paracorallium spp;

- zaproponowanemu przez Argentynę wpisaniu do załącznika II konwencji CITES 
argentyńskiego gatunku drzewa lignum vitae (Bulnesia sarmientoi);

- zaproponowanemu przez Izrael przeniesieniu jaszczurki (Uromastyx ornata)
z załącznika II konwencji CITES do załącznika I; 

- zaproponowanemu przez Iran wpisaniu gatunku Neurergus kaiseri (gatunek z rodziny 
salamandrowatych) do załącznika I konwencji CITES;

- zaproponowanemu przez Honduras wpisaniu gatunków trzech gatunków 
legwanowatych (Ctenosaura bakeri, C. oedirhina i C. melanosterna) do załącznika II 
konwencji CITES;

- zaproponowanemu przez Honduras i Meksyk wpisaniu rzekotki czerwonookiej (z 
rodziny Agalychnis spp.) do załącznika II konwencji CITES;

- zaproponowanemu przez Gwatemalę wpisaniu występującego w Gwatemali gatunku 
Ctenosaura palearis do załącznika II konwencji CITES;

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia współpracy międzynarodowej na 
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rzecz wdrażania konwencji CITES;

19. przypomina, że Unia Europejska jest jednym z największych rynków nielegalnego handlu 
dzikimi gatunkami oraz że przestrzeganie prawa różni się w poszczególnych państwach 
członkowskich, wzywa też Komisję i państwa członkowskie do wzmożenia koordynacji 
starań na rzecz egzekwowania przepisów UE w zakresie handlu dziką przyrodą;

20. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, stronom konwencji CITES oraz Sekretariatowi CITES.


