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B7-0000/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strateginių tikslų, numatytų 2010 m. kovo 
13−25 d. Dohoje (Kataras) vyksiančiam penkioliktajam Nykstančių laukinės faunos ir 
floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių konferencijos susitikimui

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 13−25 d. Dohoje (Kataras) vyksiantį Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) penkioliktąjį šalių 
konferencijos susitikimą (CoP 15),

– atsižvelgdamas į ... klausimus  Komisijai ir Tarybai dėl ES strateginių tikslų, kurie bus 
numatyti 2010 m. kovo 13−25 d. Dohoje (Kataras) vyksiančiame penkioliktajame 
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 
šalių konferencijos susitikime,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi CITES yra pagrindinis galiojantis pasaulinis laukinės faunos ir floros išsaugojimo 
susitarimas, prie kurio yra prisijungusios 175 šalys, įskaitant 27 valstybes nares, 
užkertantis kelią per dideliam laukinės faunos ir floros naudojimui tarptautinėje 
prekyboje, 

B. kadangi žmonijos naudojami gamtos ištekliai, buveinių sunaikinimas, klimato pokyčiai, 
laukinės faunos ir floros rūšių per didelis naudojimas ir nelegali prekyba laukine fauna ir 
flora yra pagrindinės Žemės biologinės įvairovės nualinimo priežastys,

C. kadangi remiantis moksliniais tyrimais numatoma, kad klimato pokyčiai pagreitins 
biologinės įvairovės nykimo procesus ir pablogins nykstančių rūšių padėtį,

D. kadangi CITES sprendimai turi būti grindžiami mokslo duomenimis ir kadangi 
Tarptautinės gamtos ir gamtinių išteklių apsaugos sąjungos (TGIS) darbas, taip pat floros 
ir faunos, kuriomis prekiaujama, prekybos registro analizė labai svarbi CITES šalims ir 
padeda detaliai įvertinti siūlomus CITES priedų pakeitimus,

E. kadangi visuomenės informavimas vartotojų šalyse buvo ir tebelieka esminis veiksnys, 
padedantis kontroliuoti nykstančios laukinės faunos ir floros rūšių niokotojų veiklą ir 
nelegalią prekybą,

F. kadangi nelegali prekyba labai kenkia bendrai aplinkosaugos ir vystymosi tvarumo 
darbotvarkei, geram valdymui, taip pat padeda plisti užkrečiamoms ligoms, 

G. kadangi konvencijoje CITES floros ir faunos rūšys išvardintos CITES prieduose pagal jų
išsaugojimą ir tarptautinės prekybos lygmenį; kadangi CITES I priede nurodytos rūšys, 
kurioms gresia išnykimas ir kurių tarptautinė prekyba draudžiama; kadangi CITES II 
priede nurodytos rūšys, kurioms priklausančių egzempliorių prekyba turi būti 
kontroliuojama siekiant išvengti su tokių rūšių išlikimu nesuderinamo jų naudojimo; 
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kadangi CITES III priede nurodytos rūšys, kurios saugomos bent vienos šalies teritorijoje, 
ir ta šalis prašo kitų konvencijos CITES šalių pagalbos kontroliuojant prekybą,

H. kadangi 2009 m. spalio 14 d. Monako Kunigaikštystė pateikė pasiūlymą šiaurės melsvąjį 
tuną įtraukti į CITES I priedą, siekiant laikinai uždrausti tarptautinę prekybą šios rūšies 
žuvimi,

I. kadangi Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos mokslinis komitetas per savo 
2009 m. spalio 21–23 d. vykusį posėdį apskaičiavo, kad dabartinė neršto išteklių biomasė 
15 proc. mažesnė negu buvo prieš pradedant juos žvejoti, tai patvirtina, kad šiaurės 
melsvasis tunas atitinka kriterijus, pagal kuriuos gali būti įtrauktas į CITES I priedą,

J. kadangi silkinių ryklių ir spygliuotųjų ryklių populiacijai gali labai pakenkti eikvojanti 
žuvininkystė, kadangi dėl savo biologinių požymių (lėtas augimas, lėta branda, mažas 
reprodukcinis pajėgumas, ilgaamžiškumas ir ilgas dauginimosi laikas) ji atsigauna labai 
lėtai, 

K. kadangi CITES II priede išvardintos visos tos rūšys gyvūnų, kuriems būtina, kad ateityje 
tarptautinės prekybos taisyklės nustatytų tvarią vadybą, tiksliai registruojamą žvejybą, 
kuri nekenktų laukinių populiacijų žuvims, 

L. kadangi konvencijos CITES Rezoliucijos konf. 9.24 teigiama, kad rūšys turi požymius 
būti įtrauktos į CITES I priedą, jeigu joms „daro ar gali daryti įtakos prekyba“ ir jeigu 
buvo pastebėta, kad jų laukinė populiacija sumažėjo ir tai reiškiasi arba apskaičiuojama 
remiantis buveinės ploto sumažėjimu arba buveinės kokybės pablogėjimu,

M. kadangi tarptautinė komercinė ir nekomercinė prekyba baltaisiais lokiais nuo 1990 m. 
padidėjo, o Arkties jūros ledynas, nuo kurio jie priklausomi, dėl klimato kaitos tirpsta 
bauginamai greitai,

N. kadangi konvencijos CITES šalys 14-ojo susitikimo metu (CoP 14) susitarė dėl nemažai 
sprendimų (14.75 - 14.79), įskaitant ir leidimą parduoti, išimtiniu atveju ir iškeliant tam 
tikras sąlygas, Pietų Afrikos, Zimbabvės ir Botsvanos vyriausybių turimas 108 tonas 
dramblio kaulo, tai lėmė, kad buvo susitarta bent devynerius artimiausius metus nesiūlyti 
prekiauti dramblio kaulu,

O. kadangi diskusijų CoP 14 metu buvo pareikalauta numatyti 20 metų ramybės laikotarpį ir 
kadangi nuo tol vis daugiau konfiskuojama dramblio kaulo ir pranešama, kad 
brakonieriavimas labai paplitęs ir jo atvejų vis daugėja, 

P. kadangi Azijos didžiųjų kačių populiacijai vis kyla grėsmė dėl brakonieriavimo, buveinių 
nykimo ir grobio nykimo ir kadangi nepaisant pakartotinių prašymų yra nusivylęs 
pažangos stoka daugelyje sričių, kurioms reikia ryžtingų priemonių, kad būtų sustabdytas 
tigrų ir kitų didžiųjų kačių populiacijos mažėjimas,

Q. kadangi CoP 14 priimtame 14.69 sprendime visos CITES šalys raginamos užtikrinti, kad 
Azijos didžiosios katės būtų veisiamos nelaisvėje tik siekiant jų išsaugojimo, ir kad tigrai 
negali būti veisiami norint prekiauti jų organais ir dirbiniais, 
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R. kadangi neseniai priimtose Katmandu rekomendacijose pabrėžiama, kad labai svarbu, jog 
teisėsaugos organai, pavyzdžiui, Interpolas, Pasaulio muitinių organizacija, JT narkotikų ir 
nusikaltimų prevencijos biuras (UNODOC) ir CITES vis labiau dalyvautų kovoje su 
nusikaltimais laukinei gamtai, ir raginama šiuo tikslu sustiprinti šių organų padalinius, 
kovojančius su nusikalstamumu, 

1. ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis atsargumo principo kaip pagrindinio principo 
priimant sprendimus dėl darbo dokumentų ir teikiant pasiūlymus, taip pat atsižvelgti į 
principą „vartotojas moka“, ekosistemos sampratą ir tradicinius gamtos apsaugos 
principus;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visi sprendimai, skirti CITES ir kitų 
biologinės įvairovės konvencijų koordinavimui pagerinti, nepakenktų CITES, kaip 
pasauliniam laukinės faunos ir floros išsaugojimo susitarimui, ar griežtoms, pagal jį 
nustatytoms išsaugojimo priemonėms;

3. griežtai prieštarauja slapto balsavimo sistemai ir yra nusivylęs, kad CITES nuolatinis 
komitetas nepateikė pasiūlymo panaikinti slaptą balsavimą priimant CITES sprendimus; 

Melsvasis tunas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti tai, kad šiaurės melsvieji tunai (lot. Thunnus 
thynnus) būtų įtraukti į CITES I priedą pagal Monako kunigaikštystės pasiūlymą;

Rykliai

5. labai džiaugiasi Švedijos pasiūlymu, pateiktu valstybių narių vardu, įtraukti dviejų rūšių 
ryklius – silkinius ryklius (lot. Lamna nasus) ir spygliuotuosius ryklius (lot. Squalus 
acanthias) – į CITES II priedą, ragina Komisiją ir valstybes nares paremti šį pasiūlymą; 

6. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti tai, kad penkių rūšių rykliai: bronziniai 
kūjarykliai (lot. Sphyrna lewini), didieji kūjarykliai (lot. Sphyrna mokarran), paprastieji 
kūjarykliai (lot. Sphyrna zygaena), mažieji melsvieji rykliai (lot. Carcharhinus plumbeus) 
ir baltapelekiai pilkieji ryklia (lot. Carcharhinus obscurus) – būtų įtraukti į CITES II 
priedą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų pasiūlymą;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti tai, kad ilgapelekiai pilkieji rykliai 
(lot. Carcharhinus longimanus) būtų įtraukti į CITES II priedą pagal Jungtinių Amerikos 
Valstijų pasiūlymą;

Baltieji lokiai

8. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti tai, kad baltieji lokiai (lot. Ursus maritimus) 
būtų perkelti iš CITES II priedo į CITES I priedą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų 
pasiūlymą;

Drambliai ir dramblio kaulas

9. ragina Komisiją ir valstybes nares atmesti:
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- Tanzanijos ir Zambijos pasiūlymus Afrikos dramblius (lot. Loxondonta africana) 
prekybos požiūriu perkelti iš CITES I priedo į CITES II priedą;

- visus pasiūlymus Afrikos dramblius perkelti į mažiau saugomų rūšių priedą bent iki 
tada, kai bus atliktas tikras poveikio vertinimas, kuriuo bus įvertintas 2008 m. 
lapkričio mėn. sprendimas leisti išimtiniu atveju parduoti Botsvanos, Namibijos ir 
Pietų Afrikos dramblio kaulo atsargas, kadangi visoje Afrikoje vis daugėja nelegalios 
ir organizuotos prekybos įrodymų;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti Kenijos, Ganos, Liberijos, Malio, Siera Leonės, 
Togo, Kongo ir Ruandos pasiūlymą įtraukti pastabą, pagal kurią ateityje nebūtų galima 
siūlyti prekiauti dramblio kaulu ar Afrikos dramblių perkelti iš CITES I priedo į CITES II 
priedą iki praeis 20 metų po 2008 m. lapkričio mėn. sprendimo leisti išimtiniu atveju 
parduoti dramblio kaulą;

11. ragina CITES šalis, pasinaudojusias leidimu parduoti išimtiniu atveju vyriausybių turimas 
dramblio kaulo atsargas, finansuoti Afrikos dramblių fondą, kuris skirtas gerinti ir 
įgyvendinti kovos su brakonieriavimu iniciatyvas;

12. ragina labiau ir išsamiau konsultuotis su visomis valstybėmis, kuriose yra dramblių, 
svarstant dramblių perkėlimo į mažesnės apsaugos priedą ir su tuo susijusio dramblio 
kaulo pardavimo išimtiniu atveju klausimus;

13. ragina rengti geresnius nelegalios prekybos dramblio kaulu stebėsenos metodus, kurie 
apimtų didelę grupę suinteresuotų asmenų;

Tigrai ir Azijos didžiosios katės

14. džiaugiasi ES pasiūlymu griežčiau įgyvendinti CITES Rezoliuciją konf. 12.5 dėl Azijos 
didžiųjų kačių; 

15. ragina Komisiją ir valstybes nares remti pastangas, skirtas kovai su nelegalia prekyba 
Azijos didžiųjų kačių organais ir gaminiais, pabrėžiant siekį padėti teisėsaugai ir 
veiksmingesniam keitimuisi informacija, ypač gerinant Interpolo, Jungtinių Tautų 
Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNDOC), Pasaulio muitinių 
organizacijos ir CITES gebėjimus kovoti su nusikaltimais laukinei gamtai ir teikiant šioms 
organizacijoms mokymą;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares remti pastangas, skirtas sumažinti Azijos didžiųjų kačių 
organų ir gaminių paklausą tose šalyse, kuriose šios katės gyvena, ir kitose šalyse; 

Kitos rūšys

17. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti šiuos pasiūlymus: 

- įtraukti koralus (lot. Corallium spp. ir Paracorallium spp.) į CITES II priedą, pagal 
Švedijos pasiūlymą valstybių narių vardu;

- įtraukti Paragvajinius tvarus (lot. Bulnesia sarmientoi) į CITES II priedą, pagal 
Argentinos pasiūlymą;
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- perkelti dygliuotuosius driežus (lot. Uromastyx ornata) iš CITES II priedo į CITES I 
priedą, pagal Izraelio pasiūlymą: 

- įtraukti iranietiškuosius tritonus (salamandrų rūšis) į CITES I priedą pagal Irano 
pasiūlymą;

- įtraukti beikerio juodąsias iguanas (lot. Ctenosaura bakeri), juodąsias iguanas 
(lot. Ctenosaura oedirhina) ir ir hondūrines juodąsias iguanas (lot. Ctenosaura 
melanosterna) į CITES II priedą pagal Hondūro pasiūlymą;

- įtraukti ryškiaakes kvakses (lot. Agalychnis spp.) į CITES II priedą, pagal Hondūro ir 
Meksikos pasiūlymą;  

- įtraukti Gvatemalos iguanas (lot. Ctenosaura palearis) į CITES II priedą, pagal 
Gvatemalos pasiūlymą;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą įgyvendinant 
CITES;

19. primena, kad Europos Sąjunga yra viena didžiausių nelegalios prekybos laukine fauna ir 
flora rinkų ir kad valstybėse narėse skirtingai taikomos CITES taisyklės, taip pat ragina 
Komisiją ir valstybes nares pagerinti savo pastangų koordinavimą užtikrinant ES teisės 
aktų laukinės faunos ir floros srityje įgyvendinimą;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, CITES šalims ir CITES 
sekretoriatui.


