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B7-0000/2012

Usnesení Evropského parlamentu o strategických cílech EU pro 16. konferenci 
smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 14. 
března 2013 v Bankoku (Thajsko)

(2012/2838(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na nadcházející 16. konferenci smluvních stran (CoP 15) Úmluvy 
o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 14. března 2013 v Bankoku (Thajsko),

– s ohledem na otázky Komisi o strategických cílech EU pro 16. konferenci smluvních stran 
Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 14. března 2013 v Bankoku 
(Thajsko)

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

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že CITES je v současné době nejrozsáhlejší celosvětovou dohodou o 
ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která má zabránit nadměrnému 
využívání živočišných a rostlinných druhů ve volné přírodě v mezinárodním obchodě a 
kterou podepsalo 176 zemí, včetně 27 členských států Evropské unie;

B. vzhledem k tomu, že je důležité nadřadit dlouhodobou prosperitu nad krátkodobé 
ekonomické zájmy;

C.  vzhledem k tomu, že příloha 4 rezoluce Conf. 9. 24 (Rev CoP15) úmluvy CITES odkazuje 
na to, že při změně dodatků dohody je třeba zvažovat či přijímat opatření umožňující 
postupovat obezřetně;

D. vzhledem k tomu, že úmluva CITES by svá rozhodnutí měla zakládat na vědě,

E. vzhledem k tomu, že periodický postup přezkumu prokázal, že CITES uspěla u některých 
druhů zařazených do přílohy I, jež mohou být nyní přesunuty do přílohy II;

F. vzhledem k tomu, že transparentnost rozhodovacího procesu v mezinárodních institucích 
na ochranu životního prostředí je klíčovým prvkem jejich účinného fungování; 

G. vzhledem k tomu, že žralok sleďový je velmi zranitelný, pokud jde o nadměrný rybolov;

H.  vzhledem k tomu, že žralok kladivoun je celosvětově ohroženým druhem v důsledku 
mezinárodního obchodu se žraločími ploutvemi a vedlejším úlovkům, jež zapříčinily 
pokles stavu na historická minima;  
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I. vzhledem k tomu, že populace slonů ve všech čtyřech afrických subregionech nyní 
postihuje podstatný nárůst pytláctví;

J. vzhledem k tomu, že přibližně 80 % populace nosorožců v Africe žije nyní v Jižní Africe 
a rychle vzrůstá pytláctví těchto zvířat; 

K. vzhledem k tomu, že lov polárních medvědů a značné obchodování s těmito zvířaty k 
výdělečným účelům představuje pro polární medvědy (Ursus maritimus) vážnou a 
bezprostřední hrozbu, přičemž tito medvědi jsou již ohrožováni změnou klimatu; 

L. vzhledem k tomu, že mezinárodní rybářské nástroje a CITES by měly pracovat pro stejný 
cíl, jímž je zajistit dlouhodobé zachování stavů ryb na širém moři,  a zohledňovat při tom 
dopad vedlejších úlovků na druhy ryb, na něž není lov zaměřen;

M. vzhledem k tomu, že úmluva CITES  v současnosti zahrnuje ustanovení o přivezení z 
moře, jež jsou nejasná, a specifičtější ustanovení o „státu přivezení“, pokud jsou 
jednotlivé druhy loveny na širém moři; 

N. vzhledem k tomu, že řádné fungování úmluvy CITES bude pravděpodobně vyžadovat po 
smluvních stranách, aby na příštích několik let podstatně navýšily její financování;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby při přijímání všech svých rozhodnutí o pracovních 
dokumentech a návrzích na zařazení na seznamy dodržovaly základní zásadu obezřetnosti 
a aby rovněž zohledňovaly zásadu „uživatel platí“, přístup chránící ekosystémy a tradiční 
zásady ochrany přírody;

2. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby vystupovaly jednohlasně a zlepšovaly 
rychlost a účinnost svých vnitřních rozhodovacích postupů, aby byly schopny se rychle 
dohodnout na interním postoji EU v CITES COP 16 a aby využívaly síly, kterou 
představuje 27 signatářských  států úmluvy sdružených v EU k tomu, aby směřovaly 
rozhodnutí COP 16 směrem k dodržování zásady předběžné opatrnosti; 

3. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby oslovily před konferencí o po ní třetí země a 
vytvářely s nimi spojenectví;

4. vybízí strany CITES, aby zvážily další možnosti pro posílení spolupráce, koordinace a 
synergií mezi úmluvami o biologické rozmanitosti na všech vhodných úrovních; 

Transparentnost rozhodovacího procesu

5. důrazně se staví proti využívání tajných hlasování jako všeobecné praxe v CITES, zatímco 
jednací řád CITES stanoví, že mají být využívána pouze za výjimečných okolností; v této 
souvislost podporuje související návrhy Dánska jménem členských států EU;

6. vítá návrh Dánska jménem členských států EU zařadit do rezoluce Conf. 11.1 (Rev. 
CoP15) nový odstavec o střetu zájmů;

Financování 

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila pro dosažení cílů CITES kontinuitu financování 
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prostřednictvím její rozvojové pomoci, a v této souvislosti zvláště odkazuje na probíhající 
program MIKE  pro sledování nezákonného zabíjení slonů, který poté, co proběhne 
nezávislý přezkum a hodnocení jeho účinnosti, by mohl vést k přijetí nových závazků ze 
strany Evropské unie;

Přivezení z moře

8. vítá diskuse a pokrok , k nimž došlo v pracovní skupině CITES pro „přivezení z moře“, 
podporuje CoP16 Doc.32 na zlepšení vymáhání pro odlovy mořských druhů uvedených v 
úmluvě CITES v mořích mimo jurisdikci států a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby se zapojily do konstruktivního dialogu o této tématice;

Žraloci

9. vítá návrh Brazílie, Komor,Chorvatska, Egypta a Dánska jménem členských států 
Evropské unie na zařazení žraloka sleďového (Lamna nasus) do přílohy II; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby tento návrh podpořily;

10. vítá návrh Brazílie, Kolumbie, Kostariky, Ekvádoru, Hondurasu, Mexika a Dánska 
jménem členských států Evropské unie na zařazení tří druhů žraloka kladivouna (Sphyrna 
spp) do přílohy II;  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby tento návrh podpořily;

11. naléhavě vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby podpořily zařazení žraloka 
dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus), jež navrhly Brazílie, Kolumbie a Spojené 
státy, do přílohy II CITES;  

Slonovina a roh nosorožce

12. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby odmítly návrh Tanzanie na přeřazení její 
populace slona afrického (Loxodonta africana) z přílohy I do přílohy II a na umožnění 
jednorázového výprodeje tanzanských zásob slonoviny;

13. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby odmítly veškeré návrhy na snížení ochrany 
slona afrického nebo na obchodování s africkou slonovinou, dokud nebude provedeno 
posouzení dopadu jednorázového prodeje, k němuž v listopadu 2008 přistoupily 
Botswana, Namibie, Jižní Afrika a Zimbabwe;

14. vybízí strany úmluvy CITIES, aby prozkoumaly rozhodovací mechanismus pro stanovení 
podmínek pro umožnění obchodování se slonovinou po devítileté odmlce od 
jednorázového prodeje, k němuž v listopadu 2008 přistoupily Botswana, Namibie, Jižní 
Afrika a Zimbabwe; 

15. vyzývá Komisi, členské státy a všechny strany CITIES, aby podpořily keňský návrh na 
dočasné nulové kvóty pro vývoz rohů nosorožce z Jižní Afriky a Svazijska  a vyzývá 
signatářské státy CITIES, aby hledaly opatření na snížení poptávky po rohu nosorožce;

Jiné druhy

16. vítá úsilí vyvíjené mezinárodním výborem pro zachování atlantického tuňáka (dále 
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ICCAT) po impulsu, jenž dala CITES COP 15 v roce 2010;

17. vyjadřuje politování nad tím, že nebyl předložen žádný návrh na zařazení severního  
tuňáka modroploutvého (Thunnus thynnus) do přílohy I CITES;

18. vyjadřuje politování nad tím, že nebyl předložen žádný návrh na zařazením druhů 
Corallium a Paracorallium do přílohy II CITES;

19. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy EU, aby podpořily tyto návrhy:

- návrh na zařazení rejnoků manta (Manta spp) do přílohy II CITES, který přeložily 
Brazílie, Kolumbie a Ekvádor, a návrh zařazení dalších druhů rejnoků do přílohy II, 
který předložily Kolumbie a Ekvádor;

- návrh na přesunutí polárních medvědů (Ursus maritimus) z přílohy II CITES do 
přílohy I, který předložily USA a podpořila Ruská federace;

20. vyzývá Komisi a členské státy EU, aby se postavily proti tomuto návrhu:

- přesunutí tří druhů krokodýlů (Crocodylus acutus, C. porosus, a C. siamensis) z 
přílohy I CITES do přílohy II, předloženému Kolumbií a Thajskem;

o

o o

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, smluvním stranám 
CITES a sekretariátu CITES.


