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B7-0000/2009

Resolucija Evropskega parlamentao strateških ciljih EU za 15. konferenco pogodbenic 
konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami (CITES), ki bo potekala od 13. do 25. marca 2010 v Dohi (v Katarju)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju prihodnje 15. konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z 
ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 
13. do 25. marca 2010 v Dohi v Katarju,

– ob upoštevanju vprašanj…… Komisiji in Svetu o strateških ciljih EU za 15. konferenco 
pogodbenic konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 13. do 25. marca 2010 v Dohi (v Katarju),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je CITES s 175 pogodbenicami konvencije, vključno s 27 državami članicami, 
najobširnejši svetovni sporazum o ohranjanju prostoživečih živali, ki preprečuje 
prekomerno izkoriščanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst zaradi mednarodne 
trgovine, 

B. ker so človeška poraba naravnih virov, uničevanje življenjskega prostora, podnebne 
spremembe, prekomerno izkoriščanje prosto živečih vrst in nezakonita trgovina s prosto 
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami glavni razlogi za osiromašenje zemeljske 
biotske raznovrstnosti,

C. ker strokovna poročila napovedujejo, da se bo zaradi podnebnih sprememb povečala 
izguba biotske raznovrstnosti in poslabšal položaj ogroženih vrst,

D. ker bi se morala CITES odločati na podlagi znanosti in ker ima delo Mednarodne zveze za 
ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) ter Analize trgovinskih registrov trgovanja z 
rastlinskimi in živalskimi vrstami (TRAFFIC) pomembno vlogo pri zagotavljanju 
podrobnih ocen predlogov za spremembo dodatkov konvencije CITES njenim 
podpisnicam,

E. ker je bila in ker ostaja javna ozaveščenost v državah porabnicah bistvena za nadzor 
divjega lova ter nezakonite mednarodne trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi 
in rastlinskimi vrstami,

F. ker nezakonita trgovina močno ogroža svetovni načrt okoljske in razvojne trajnosti, 
ogroža dobro upravljanje in olajšuje širjenje nalezljivih bolezni,

G. ker so vrste po konvenciji CITES naštete v njenih dodatkih glede na njihovo stanje 
ohranjenosti in obseg mednarodne trgovine; ker so v dodatku I CITES naštete vrste, ki jim
grozi izumrtje, zaradi česar je mednarodna trgovina z njimi prepovedana; ker so v dodatku 
II CITES naštete vrste, pri katerih je treba nadzorovati trgovino, da bi se izognili 
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izkoriščanju, ki onemogoča njihovo preživetje; ker so v dodatku III CITES navedene 
vrste, ki so zaščitene vsaj v eni državi, ki je druge pogodbenice CITES zaprosila za pomoč 
pri nadzoru trgovine,

H. ker je Kneževina Monako 14. oktobra 2009 vložila predlog za uvrstitev navadnega tuna v 
dodatek I CITES, da bi začasno prekinila mednarodno trgovino s to vrsto,

I. ker je znanstveni odbor Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) na 
svoji seji od 21. do 23. oktobra 2009 ocenil, da je sedanje biomase drstilnega staleža 15 % 
manj kot pred začetkom ribolova, in zato potrdil, da navadna tuna izpolnjuje merila za 
uvrstitev v dodatek I CITES,

J. ker sta atlantski morski pes in trnež zelo ranljiva zaradi čezmernega izkoriščanja v ribištvu 
ter se zelo počasi obnavljata zaradi svojih bioloških značilnosti (počasna rast, pozna 
zrelost, majhna zmogljivost razmnoževanja, dolgoživost in dolg generacijski čas), 

K. ker je uvrstitev v dodatek II CITES za te vrste nujna za zagotovitev, da se bo mednarodna 
trgovina v prihodnje lahko opirala na trajnostno upravljano ribištvo z natančno vodenimi 
evidencami, ki ne bo škodovalo razmeram prosto živečih populacij, ki jih izkorišča, 

L. ker resolucija Konference CITES 9.24 določa, da vrste izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v 
dodatek I CITES, če so, "ali bi bile lahko ogrožene zaradi trgovine", in če "prosto živeča 
populacija v divjini občutno upada, kar je bilo ugotovljeno ali predvideno na podlagi 
zmanjšanja območja habitata ali zmanjšanja njegove kakovosti",

M. ker se je mednarodna trgovina s severnimi medvedi za komercialne in nekomercialne 
namene od devetdesetih let povečala in se količina ledu v Severnem ledenem morju, od 
katerega so odvisni, zaradi podnebnih sprememb nevarno hitro zmanjšuje,

N. ker so se pogodbenice CITES na svojem 14. srečanju (COP 14) sporazumele o številnih 
sklepih (14.75 – 14.79), ki vključujejo enkratno prodajo 108 ton zalog slonovine iz Južne 
Afrike, Zimbabveja, Namibije in Bocvane, ter se posledično sporazumele, da vsaj devet 
let ne sme biti novih predlogov za trgovino s slonovino,

O. ker so razprave na srečanju COP 14 sprva vsebovale poziv k dvajsetletnemu obdobju 
mirovanja in ker je od takrat prišlo do velikih zaplemb slonovine, poroča pa se tudi o 
razširjenosti in povečevanju divjega lova, 

P. ker so populacije azijskih velikih mačk stalno ogrožene zaradi divjega lova, zmanjševanja 
habitata in zmanjševanja plena in ker kljub večkratnim pozivom na žalost ni bilo napredka 
na mnogih področjih, da bi sprejeli odločne ukrepe za zaustavitev upada števila tigrov in 
drugih velikih mačk,

Q. ker je bil na srečanju COP 14 sprejet sklep 14.69, ki poziva vse pogodbenice konvencije 
CITES, naj zagotovijo, da bo vzreja azijskih velikih mačk v ujetništvu skladna samo z 
ohranitvijo, ter navaja, da se tigrov ne sme vzrejati za trgovino z deli in izdelki, 

R. ker so nedavna priporočila iz Katmanduja poudarila pomembnost povečanja sodelovanja 
organov mednarodnega pregona, kot so Interpol, Svetovna carinska organizacija, Urad 
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Združenih narodov za droge in kriminal ter konvencije CITES pri spoprijemanju s 
kaznivimi dejanji nad prostoživečimi živalmi, ter pozvala, naj se v ta namen okrepijo 
enote za okoljski kriminal teh organov,

1. poziva Komisijo in države članice, naj jih načelo previdnosti vodi pri vseh svojih 
odločitvah o delovnih dokumentih in predlogih o uvrščanju na sezname ter naj upoštevajo 
tudi načelo "uporabnik plača", ekosistemski pristop in tradicionalna načela ohranjanja;

2. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za to, da nobena odločitev, ki naj bi
izboljšala usklajenost med CITES in drugimi konvencijami o biotski raznovrstnosti, ne 
oslabi narave konvencije CITES kot svetovnega sporazuma in njenih strogih ukrepov za 
ohranitev biotske raznovrstnosti; 

3. ostro nasprotuje uporabi tajnih glasovanj in je razočaran, ker stalni odbor CITES ni 
predlagal, da se možnost tajnega glasovanja izključi iz postopka odločanja konvencije 
CITES; 

Navadni tun

4. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo uvrstitev navadnega tuna (Thunnus 
thynnus) v dodatek I konvencije CITES v skladu s predlogom Kneževine Monako;

Morski psi

5. zelo odobrava predlog za uvrstitev dveh vrst morskih psov: atlantskega morskega psa 
(Lamna nasus) in navadnega trneža (Squalus acanthias) v dodatek II konvencije CITES, 
kar je v imenu držav članic predlagala Švedska; poziva Komisijo in države članice, naj ta 
predlog podprejo; 

6. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo uvrstitev petih vrst morskih psov: 
valovitoglava kladvenica (Sphyrna lewini), velika kladvenica (Sphyrna mokarran), 
kladvenica (Sphyrna zygaena), sivi morski pes (Carcharhinus plumbeus) in mračni morski 
pes (Carcharhinus obscurus) v dodatek II konvencije CITES v skladu s predlogom 
Združenih držav Amerike; 

7. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo uvrstitev dolgoplavutega morskega psa 
(Carcharhinus longimanus) v dodatek II konvencije CITES v skladu s predlogom 
Združenih držav Amerike;

Severni medved

8. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo premestitev severnega medveda (Ursus 
maritimus) iz dodatka II v dodatek I konvencije CITES v skladu s predlogom Združenih 
držav Amerike;

Sloni in slonovina

9. poziva Komisijo in države članice, naj zavrnejo:

– predloge Tanzanije in Zambije o prenosu populacije afriškega slona (Loxondonta 
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africana) iz dodatka I v dodatek II konvencije CITES z namenom trgovanja;

– vse predloge za prenos populacije afriških slonov vsaj do takrat, ko bo mogoče oceniti 
dejanski vpliv enkratne prodaje iz Bocvane, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja 
novembra 2008, saj je vedno več dokazov o povečanju nezakonite in organizirane 
trgovine po vsej Afriki;

10. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo predlog Kenije, Gane, Liberije, Malija, 
Sierra Leoneja, Toga, Konga in Ruande, da se vključi opomba o afriških slonih, ki bi 
dvajset let po datumu enkratne prodaje slonovine novembra 2008 onemogočila vsakršne 
prihodnje predloge za trgovanje s slonovino ali za prenos populacije slonov iz dodatka I v 
dodatek II konvencije CITES;

11. spodbuja pogodbenice konvencije CITES, ki so imele koristi od enkratne prodaje vladnih 
zalog slonovine, naj finančno podprejo Sklad za afriškega slona, da bi izboljšale izvajanje 
predpisov in dejavnosti proti divjemu lovu;

12. spodbuja širšo in bolj vključujoče posvetovanje z vsemi državi na območju razširjenosti 
slona pri preučevanju ukrepov, povezanih s predlogi za prenos populacije afriških slonov 
ter kasnejšimi enkratnimi prodajami;

13. spodbuja razvijanje odločnejših metod nadzorovanja nezakonite trgovine s slonovino, pri 
kateri bi sodeloval širok spekter akterjev;

Tigri in azijske velike mačke

14. pozdravlja predlog EU za poostritev resolucije konference CITES 12.5 o azijskih velikih 
mačkah; 

15. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo prizadevanja za reševanje vprašanja 
nezakonite trgovine z deli azijskih velikih mačk in izdelki iz njih, pri tem pa poseben 
poudarek namenijo pomoči pri izboljšanju izvajanja predpisov in izmenjave informacij, 
zlasti z okrepitvijo zmogljivosti Interpola, Urada ZN za droge in kriminal, Svetovne 
carinske organizacije in konvencije CITES, da se spoprimejo s kaznivimi dejanji nad 
prostoživečimi živalmi in zagotovijo usposabljanje;

16. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo prizadevanja za zmanjšanje 
povpraševanja po delih azijskih velikih mačkah in izdelkih iz njih med svojimi prebivalci 
in v drugih državah; 

Druge vrste

17. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo naslednje predloge: 

– uvrstitev vrst Corallium spp. in Paracorallium spp. v dodatek II konvencije CITES, ki 
jo je v imenu držav članic predlagala Švedska;

– uvrstitev argentinskega lignum vitae (Bulnesia sarmientoi) v dodatek II konvencije 
CITES v skladu s predlogom Argentine;
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– premestitev kuščarjev iz vrste Uromastyx ornata iz dodatka II konvencije CITES v 
dodatek I konvencije CITES, v skladu s predlogom Izraela; 

– uvrstitev Neurergus kaiseri (družina Salamandridae) v dodatek I konvencije CITES v 
skladu s predlogom Irana;

– uvrstitev agam vrst Ctenosaura bakeri, C. oedirhina in C. melanosterna v dodatek II 
konvencije CITES v skladu s predlogom Hondurasa;

– uvrstitev žab vrst Agalychnis spp. v dodatek II konvencije CITES v skladu s 
predlogom Hondurasa in Mehike;

– uvrstitev gvatemalskih agam vrste Ctenosaura palearis v dodatek II konvencije 
CITES v skladu s predlogom Gvatemale;

18. poziva Komisijo in države članice, naj poglobijo mednarodno sodelovanje pri izvajanju 
konvencije CITES;

19. opozarja, da je Evropska unija eden največjih trgov za nezakonito trgovino s prosto 
živečimi živalmi in da se upoštevanje konvencije med državami članicami razlikuje, ter 
poziva Komisijo in države članice, naj bolje uskladijo svoja prizadevanja za uveljavljanje 
zakonodaje EU o trgovini s prosto živečimi živalmi;

20. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, pogodbenicam 
CITES in sekretariatu CITES.


