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NÁVRH UZNESENIA
predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0000/2009 
a B7-0000/2009

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

o strategických cieľoch Európskej únie pre 15. schôdzu konferencie strán 
Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa má konať 13. až 25. marca 2010 
v Dauhe (Katar)

–
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
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B7-0000/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o strategických cieľoch Európskej únie pre 
15. schôdzu konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými 
druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa má konať 13. až 25. marca 
2010 v Dauhe (Katar)

Európsky parlament,

– so zreteľom na nadchádzajúcu 15. schôdzu konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom 
obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa bude 
konať 13. až 25. marca 2010 v Dauhe (Katar),

– so zreteľom na otázky Komisii a Rade o strategických cieľoch Európskej únie pre 
15. schôdzu konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa má konať 13. až 25. marca 2010 
v Dauhe (Katar),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže dohovor CITES je najväčšia globálna dohoda o ochrane voľne žijúcich živočíchov, 
ktorá zabraňuje nadmernému využívaniu voľne žijúcich živočíšnych a rastlinných druhov 
prostredníctvom medzinárodného obchodu a ktorá má 175 zmluvných strán vrátane 27 
členských štátov EÚ, 

B. keďže ľudská spotreba prírodných zdrojov, ničenie biotopov, zmena klímy, nadmerné 
využívanie voľne žijúcich druhov a nezákonný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi 
a rastlinami sú hlavnými príčinami ochudobňovania biodiverzity na Zemi,

C. keďže vedecké správy predpovedajú, že zmena klímy ešte znásobí ochudobňovanie 
biodiverzity a zhorší situáciu ohrozených druhov,

D. keďže rozhodnutia CITES by sa mali zakladať na vedeckých poznatkoch a keďže činnosť 
Svetovej únie ochrany prírody (IUCN) a organizácie TRAFFIC (Trade Records Analysis 
of Flora and Fauna in Commerce – Organizácia pre analýzu záznamov o obchodovaní 
s faunou a flórou) zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní podrobných hodnotení návrhov 
na zmenu a doplnenie príloh k dohovoru CITES zmluvným stranám CITES,

E. keďže nevyhnutnou podmienkou kontroly pytliactva a nezákonného medzinárodného 
obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín bola a je informovanosť 
verejnosti v spotrebiteľských krajinách,

F. keďže nezákonný obchod vážne narúša globálny program trvalej udržateľnosti životného 
prostredia a rozvoja, ako aj dobrú správu vecí verejných, a uľahčuje šírenie prenosných 
chorôb,

G. keďže druhy uvedené v dohovore CITES sú zaraďované do príloh k tomuto dohovoru na 
základe stavu ich ochrany a rozsahu medzinárodného obchodu; keďže príloha I dohovoru 
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CITES zahŕňa druhy ohrozené vyhubením, s ktorými je zakázaný medzinárodný obchod; 
keďže príloha II dohovoru CITES zahŕňa druhy, v súvislosti s ktorými sa obchod musí 
regulovať, aby sa predišlo využívaniu, ktoré nie je zlučiteľné s ich prežitím; keďže príloha 
III dohovoru CITES zahŕňa druhy, ktoré sú chránené aspoň v jednej z krajín, ktoré 
požiadali ostatné zmluvné strany dohovoru CITES o pomoc pri kontrole obchodu,

H. keďže Monacké kniežatstvo predložilo 14. októbra 2009 návrh na zapísanie severského 
tuniaka modroplutvého do prílohy I dohovoru CITES, aby sa zabezpečil dočasný zákaz 
medzinárodného obchodu s týmto druhom,

I. keďže vedecký výbor Medzinárodnej komisie pre ochranu atlantických tuniakov (ICCAT) 
uviedol na svojej schôdzi 21. až 23. októbra 2009, že podľa jeho odhadov dosahuje 
súčasná úroveň neresiacej sa biomasy populácie menej než 15 % úrovne zaznamenanej 
pred začatím rybolovu, čo potvrdzuje skutočnosť, že severský tuniak modroplutvý spĺňa 
kritériá na zapísanie do prílohy I dohovoru CITES,

J. keďže žralok sleďový a žralok ostnatý sú vysoko ohrozené nadmerným rybolovom 
a obnova tejto populácie trvá vzhľadom na jej biologické charakteristiky (pomalý rast, 
neskorá zrelosť, nízka reprodukčná schopnosť, dlhovekosť a dlhé trvanie generácie) veľmi 
dlho, 

K. keďže je nevyhnutné zapísať tieto druhy do prílohy II dohovoru CITES, aby sa 
v budúcnosti v rámci medzinárodného obchodu zabezpečila rybolovná činnosť, ktorá by 
bola trvalo udržateľná a presne registrovaná a nenarúšala by stav voľne žijúcich lovených 
populácií, 

L. keďže v uznesení konferencie CITES č. 9.24 sa uvádza, že tieto druhy spĺňajú podmienky 
na zaradenie do prílohy I dohovoru CITES, ak „sú alebo môžu byť obchodom nepriaznivo 
ovplyvňované“ alebo ak vykazujú „značný úbytok voľne žijúcej populácie, ktorý sa 
vyvodí alebo predpokladá na základe zmenšenia rozlohy prirodzeného prostredia alebo 
zníženia kvality tohto prostredia“, 

M. keďže od deväťdesiatych rokov minulého storočia stúpol objem medzinárodného obchodu 
s polárnymi medveďmi na komerčné i nekomerčné účely a keďže z ľadovca v arktickom 
regióne, na ktorom sú polárne medvede závislé, z dôvodu zmeny klímy dramaticky ubúda,

N. keďže zmluvné strany dohovoru CITES prijali na svojej 14. schôdzi (COP 14) niekoľko 
rozhodnutí (14.75 – 14.79), medzi ktoré patrí i rozhodnutie o jednorazovom predaji 108 
ton uskladnenej slonoviny pochádzajúcej z Juhoafrickej republiky, Zimbabwe, Namíbie 
a Botswany, čo viedlo k dohode, že by sa počas obdobia minimálne deviatich rokov 
nemali predložiť žiadne ďalšie návrhy týkajúce sa obchodu so slonovinou,

O. keďže v rámci diskusií na COP 14 sa pôvodne požadovalo 20-ročné moratórium a keďže 
od tej doby sa skonfiškovalo značné množstvo slonoviny a existujú správy o tom, že 
dochádza k šíreniu a nárastu pytliactva, 

P. keďže ázijské populácie veľkých mačkovitých šeliem sú neustále ohrozené pytliactvom, 
ubúdaním biotopov a úbytkom koristi a keďže napriek opakovaným výzvam sa 
v mnohých oblastiach nepodarilo dosiahnuť pokrok v prijímaní ráznych opatrení na 
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zastavenie poklesu populácie tigrov a iných veľkých mačkovitých šeliem,

Q. keďže rozhodnutie č. 14.69, ktoré bolo prijaté na 14. schôdzi konferencie strán CITES, 
vyzýva všetky strany dohovoru CITES, aby zabezpečili, že ázijské veľké mačkovité šelmy 
sa budú v zajatí chovať iba v záujme ich ochrany, a keďže sa v ňom uvádza, že tigre by sa 
nemali chovať na účel obchodovania s ich časťami a derivátmi, 

R. keďže v nedávnom vyhlásení z Káthmandu sa zdôrazňuje význam zvýšeného zapojenia 
medzinárodných orgánov presadzovania práva, ako sú Interpol, Svetová colná organizácia 
(WCO), Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a CITES, do riešenia otázky 
nezákonnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy, a keďže uvedené vyhlásenie 
vyzýva na posilnenie zložiek týchto orgánov, ktoré sa zameriavajú na trestné činy proti 
životnému prostrediu,

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili zásadu prevencie ako hlavnú zásadu 
pri prijímaní všetkých rozhodnutí o pracovných dokumentoch a podávaní návrhov na 
zapísanie do zoznamu a aby tiež zohľadnili zásadu „používateľ platí“, ekosystémový 
prístup a tradičné zásady ochrany prírody;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že žiadne rozhodnutie zamerané 
na posilnenie koordinácie medzi CITES a ďalšími dohovormi, ktoré sa týkajú 
biodiverzity, nenaruší podstatu CITES ako globálnej dohody o ochrane prírody, a ani 
prísne ochranné opatrenia CITES; 

3. kategoricky odmieta využívanie tajného hlasovania a je sklamaný z toho, že stály výbor 
CITES nepredložil návrhy na vylúčenie možnosti tajného hlasovania v rozhodovacom 
procese CITES; 

Tuniak modroplutvý

4. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súlade s návrhom Monackého 
kniežatstva podporili zapísanie severského tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) do 
prílohy I dohovoru CITES;

Žraloky

5. s radosťou víta zapísanie dvoch druhov žralokov (Lamna nasus – žraloka sleďového 
a Squalus acanthias – žraloka ostnatého) do zoznamu v prílohe II k dohovoru CITES, 
ktoré navrhuje Švédsko v mene členských štátov; naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podporili tento návrh; 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súlade s návrhom Spojených štátov amerických 
podporili zapísanie piatich druhov žralokov do prílohy II dohovoru CITES, a to kladiváka 
zúbkovaného (Sphyrna lewini), kladiváka veľkého (Sphyrna mokarran), kladiváka 
hladkého (Sphyrna zygaena), žraloka piesočného (Carcharhinus plumbeus) a žraloka 
tmavého (Carcharhinus obscurus); 

7. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súlade s návrhom Spojených štátov 
amerických podporili zapísanie žraloka dlhoplutvého (Carcharhinus longimanus) do 
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prílohy II dohovoru CITES;

Polárny medveď

8. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súlade s návrhom Spojených štátov 
amerických podporili preradenie polárneho medveďa (Ursus maritimus) z prílohy II do 
prílohy I dohovoru CITES;

Slony a slonovina

9. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby odmietli:

- návrh Tanzánie a Zambie na preradenie slona afrického (Loxondonta africana) 
z prílohy I do prílohy II dohovoru CITES na účely obchodovania;

- všetky návrhy na preradenie slonov afrických do zoznamu poskytujúceho nižšiu 
ochranu, a to aspoň dovtedy, kým bude môcť byť skutočne posúdený dosah 
„jednorazového“ predaja slonoviny z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky 
a Zimbabwe v novembri 2008, keďže narastá počet dôkazov o tom, že v Afrike sa 
rozširuje nelegálny a organizovaný obchod;

10. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili návrh Kene, Ghany, Libérie, 
Mali, Sierry Leone, Toga, Konga a Rwandy, na vloženie poznámky týkajúcej sa afrických 
slonov, na základe ktorej sa v budúcnosti znemožní predkladanie akýchkoľvek návrhov na 
obchod so slonovinou alebo na preradenie populácií slonov z prílohy I do prílohy II 
dohovoru CITES, a to počas 20 rokov od dátumu jednorazového predaja slonoviny, ku 
ktorému došlo v novembri 2008;

11. vyzýva zmluvné strany dohovoru CITES, ktoré mali zisk z jednorazového predaja 
vládnych zásob slonoviny, aby poskytli finančnú podporu Fondu na ochranu slona 
afrického (African Elephant Fund) s cieľom podporiť iniciatívy v oblasti presadzovania 
práva a boja proti pytliactvu;

12. žiada, aby sa pri zvažovaní krokov v súvislosti s preradením slona afrického do zoznamu 
poskytujúceho nižšiu ochranu a následnými jednorazovými predajmi rozsiahlejšie 
a podrobnejšie konzultovali všetky štáty, v ktorých sa slony vyskytujú;

13. podporuje rozvoj komplexnejších metód monitorovania nezákonného obchodu so 
slonovinou, do ktorého by bolo zapojené široké spektrum aktérov;

Tigre a veľké ázijské mačkovité šelmy

14. víta návrh EÚ na tvrdšie znenie uznesenia konferencie CITES č. 12.5 o veľkých ázijských 
mačkovitých šelmách; 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili úsilie o riešenie otázky nezákonného 
obchodu s časťami a derivátmi z veľkých ázijských mačkovitých šeliem s cieľom pomôcť 
zlepšiť situáciu v oblasti presadzovania práva a výmeny informácií, a to najmä posilnením 
možností Interpolu, UNODC, WCO a CITES, pokiaľ ide o riešenie problému nezákonnej 
činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy a poskytovanie odborných školení;
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16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili snahu o zníženie dopytu po častiach 
a derivátoch z veľkých ázijských mačkovitých šeliem v rámci vlastného obyvateľstva, ako 
aj obyvateľstva iných krajín; 

Iné druhy

17. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili tieto návrhy: 

- návrh na zapísanie Corallium spp. a Paracorallium spp. do prílohy II dohovoru 
CITES, ktorý v mene členských štátov predložilo Švédsko;

- návrh na zapísanie argentínskeho stromu života (Bulnesia sarmientoi) do prílohy II 
dohovoru CITES, ktorý predložila Argentína;

- návrh na preradenie pichľavca zdobeného (Uromastyx ornata) z prílohy II do prílohy 
I dohovoru CITES, ktorý predložil Izrael; 

- návrh na zapísanie salamandra Neurergus kaiseri do prílohy I dohovoru CITES, ktorý 
predložil Irán;

- návrh na zapísanie leguánov čiernych Ctenosaura bakeri, Ctenosaura oedirhina 
a Ctenosaura melanosterna do prílohy II dohovoru CITES, ktorý predložil Honduras;

- návrh na zapísanie listovnice červenookej (Agalychnis spp.) do prílohy II dohovoru 
CITES, ktorý predložili Honduras a Mexiko; 

- návrh na zapísanie guatemalského leguána čierneho (Ctenosaura palearis) do prílohy 
II dohovoru CITES, ktorý predložila Guatemala;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili medzinárodnú spoluprácu pri uplatňovaní 
dohovoru CITES;

19. pripomína, že EÚ je jedným z najväčších trhov nezákonného obchodu s voľne žijúcimi 
organizmami, a že miera dodržiavania predpisov sa v jednotlivých členských štátoch líši 
a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili koordináciu svojho úsilia zabezpečiť 
plnenie právnych predpisov EÚ v oblasti obchodu s voľne žijúcimi organizmami;

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, zmluvným stranám 
CITES a sekretariátu CITES.


