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B7-0000/2012

резолюция на Европейския парламент относно стратегическите цели на ЕС за 
шестнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по 
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 
(CITES), което ще се проведе в Банкок (Тайланд) в периода 3–14 март 2013 г.

(2012/2838(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предстоящото 16-о заседание на Конференцията на страните (CoP 
15) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата 
фауна и флора (CITES), което ще се проведе в периода 3–14 март 2013 г. в Банкок, 
Тайланд,

– като взе предвид въпросите към Комисията относно стратегическите цели на ЕС за 
шестнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по 
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), 
което ще се проведе в Банкок (Тайланд) в периода 3–14 март 2013 г.

(O-000000/2012 – B7-0000/2012 и O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че CITES е най-всеобхватното действащо споразумение за 
опазване на дивата природа в световен мащаб, с което се цели предотвратяване на 
прекомерната експлоатация на дивата флора и фауна под влиянието на 
международната търговия, като страни по него са 176 държави, включително 27-те 
държави — членки на Европейския съюз;

Б. като има предвид, че е важно дългосрочното благоденствие да получи по-висок 
приоритет от краткосрочните икономически интереси;

В. като има предвид, че в приложение 4 от Резолюцията на конференцията 9.24 (Rev. 
CoP15) на конвенцията CITES са определени предохранителни мерки, които трябва 
да бъдат вземани предвид или прилагани, когато се изменят приложенията;

Г. като има предвид, че CITES следва да взема своите решения въз основа на научни 
становища;

Д. като има предвид, че процесът на преразглеждането показва, че прилагането на 
CITES е било успешно по отношение на някои видове, изброени в Приложение І, 
които сега могат да бъдат преместени в Приложение ІІ;

Е. като има предвид, че прозрачността а процеса на вземане на решения в 
международните институции в областта на околната среда е ключов елемент за 
тяхното ефективно функциониране;
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Ж. като има предвид, че селдовата акула е уязвима за прекомерна експлоатация чрез 
риболов;

З. като има предвид, че акулата чук е застрашена в световен мащаб в резултат на 
международната търговия с перки от акула и на прилова, което е довело до 
исторически намаления на популацията;

И. като има предвид, че значителното нарастване на бракониерство на слонове 
понастоящем се отразява на популацията на слонове във всичките четири 
подрегиона в Африка;

Й. като има предвид, че 80 % от популацията на носорози в Африка е съсредоточена в 
Южна Африка и бракониерството на носорози нараства бързо;

К. като има предвид, че ловът и значителната международна търговия с части от 
полярни мечки представляват сериозна и актуална заплаха за полярните мечки 
(Ursus maritimus), които освен това са застрашени и от изменението на климата;

Л. като има предвид, че международните инструменти в областта на рибарството и 
CITES  следва да работят за постигането на една и съща цел – гарантирането на 
дългосрочното запазване на рибните запаси в открито море, като бъде отчетено също 
въздействието на прилова върху нецелевите видове;

М. като има предвид, че конвенцията CITES понастоящем съдържа разпоредби за 
въвеждането по море, които са неясни, по-конкретно разпоредби относно 
„държавата на въвеждане“, когато видовете са уловени в открито море;

Н. като има предвид, че за постигането на добро функциониране на конвенцията 
CITES вероятно ще се наложи страните да увеличат значително предвидените за 
следващите няколко години средства;

1. призовава Комисията и държавите членки да използват принципа на предпазливост 
като основен принцип при вземане на всички решения по отношение на работни 
документи и предложения за включване в списъци, както и да вземат предвид 
принципа „потребителят плаща”, съобразения с екосистемите подход и 
традиционните принципи за опазване на околната среда;

2. призовава настоятелно Комисията и държавите членки да говорят с един глас и да 
подобрят скоростта и ефикасността на своята вътрешна процедура за вземане на 
решения, така че да съумеят да се споразумеят бързо за вътрешната позиция на ЕС 
за 16-ото заседание на Конференцията на страните по CITES и да се възползват 
изцяло от предимството да имат 27 представители на ЕС, за да постигнат по-добро 
съобразяване на решенията на Конференцията с принципа на предпазливостта;

3. призовава настоятелно Комисията и държавите членки да се обърнат към трети 
държави преди и по време на Конференцията, за да създадат съюзи;

4. насърчава страните по CITES да разгледат допълнителни възможности за укрепване 
на сътрудничеството, координацията и полезните взаимодействия между 
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споразуменията, свързани с биоразнообразието на всички съответни равнища;

Прозрачност на процеса на вземане на решения

5. решително се противопоставя на използването на тайното гласуване в CITES на 
общо основание, при  положение че в правилника на CITES е предвидено то да се 
използва само в извънредни случаи; в това отношение подкрепя съответното 
предложение на Дания от името на държавите — членки на Европейския съюз;

6. приветства предложението на Дания от името на държавите — членки на ЕС, да се 
включи в резолюцията на Конференцията 11.1 (Rev. CoP15)  нов параграф относно 
конфликта на интереси;

Финансиране

7. приканва настоятелно Комисията да осигури последователност на финансирането 
чрез своята помощ за развитие, за да бъдат постигнати целите на CITES, като в този 
контекст специално посочва текущата програма КНЛС за контрол на незаконния 
лов на слонове, която може отново да бъде подкрепена от Европейския съюз, при 
условие че нейната ефективност бъде потвърдена в рамките на независим преглед и 
оценка;

Въвеждане по море

8. приветства дискусиите и напредъка, постигнат в работната група на CITES относно 
въвеждането по море; подкрепя документ 32 от 16-ото заседание на Конференцията 
на страните относно подобряването на прилагането на списъците на CITES за 
морски видове, уловени във води извън юрисдикцията на държавите членки, и 
призовава настоятелно Комисията и държавите членки да участват в конструктивни 
диалози по тази тема;

Акули

9. приветства предложението от Бразилия, Коморските острови, Египет и Дания от 
името на държавите-членки на Европейския съюз за включване на селдовата акула 
(Lamna nasus) в Приложение II; настоятелно призовава Комисията и държавите-
членки да подкрепят това предложение.

10. приветства предложението от Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Хондурас, 
Мексико и Дания от името на държавите-членки на Европейския съюз за включване 
на три вида акули чук (Sphyrna spp) в Приложение II; настоятелно призовава 
Комисията и държавите-членки да подкрепят това предложение.

11. настоятелно приканва Европейската комисия и държавите членки да подкрепят 
включването на дългокрилата акула (Carcharhinus longimanus) в Приложение II на 
CITES, внесено от Бразилия, Колумбия и САЩ;

Слонова кост и рогове от носорози
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12. настоятелно приканва предложението на Танзания за преместване на нейния 
африкански слон (Loxodonta africana) от Приложение I в Приложение II и за 
еднократна продажба на слонова кост от държавните запаси на Танзания;

13. настоятелно приканва Комисията и държавите членки да отхвърлят предложения за 
преместване на африканския слон или търговия с африканска слонова кост до 
осъществяването на оценка на въздействието на еднократната продажба през 
ноември 2008 г. от Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве;

14. насърчава страните по CITES да разгледат решение за механизъм за установяване 
на условията, при които може да е възможна търговията със слонова кост след 
деветгодишния период, който започва от еднократната продажба през ноември 2008 
г. от Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве;

15. призовава Комисията, държавите членки и всички страни по CITES да подкрепят 
предложението на Кения за временна нулева квота върху износа на трофеи от 
носорози от Южна Африка и Свазиленд и призовава страните по CITES да обмислят 
мерки относно това, как да се намали търсенето на рогове от носорози;

Други видове

16. приветства усилията на Международната комисия за опазване на рибата тон в 
Атлантическия океан (наричана по-долу „Конвенцията CICTA4) след връхната 
точка, постигната на конференцията на страните по CITES през 2010 г.;

17. съжалява, че не е представено предложение за включване на червения тон (Thunnus 
thynnus) в Приложение I на CITES;

18. съжалява, че не е представено предложение за включване на Corallium spp. и 
Paracorallium spp. в Приложение II на CITES;

19. настоятелно приканва Комисията и държавите-членки на ЕС да подкрепят следните 
предложения:

- включването на мантата от вида Manta spp. в Приложение II на CITES, внесено 
от Бразилия, Колумбия и Еквадор; и включването на други видове платика в 
Приложение II, внесено от Колумбия и Еквадор;

- преместването на полярните мечки (Ursus maritimus) от Приложение CITES II на 
CITES в Приложение I, внесено от САЩ с подкрепата на Руската федерация.

20. призовава Комисията и държавите-членки на ЕС да се противопоставят на следните 
предложения:

- преместването на три вида крокодили (Crocodylus acutus, C. porosus, и C. 
siamensis) от Приложение I на CITES в Приложение II, внесено от Колумбия и 
Тайланд;

o
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o o

21. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, страните по CITES и Секретариата на CITES.


