
RE\916938DA.doc PE498.071v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Mødedokument

05.11.2012 B7-0000/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0038/2012 og B7-
0029/2012

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5

om EU's strategiske mål for det 16. møde mellem parterne i konventionen om 
international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i 
Bangkok (Thailand) fra den 3. til den 14. marts 2013
2012/2838(RSP)

Esther de Lange
for PPE-Gruppen
Karin Kadenbach
for S&D-Gruppen
Gerben-Jan Gerbrandy
for ALDE-Gruppen
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Rosbach
for ECR-Gruppen
Kartika Tamara Liotard
for GUE/NGL-Gruppen



PE498.071v01-00 2/6 RE\916938DA.doc

DA



RE\916938DA.doc 3/6 PE498.071v01-00

DA

B7-0000/2012

Europa-Parlamentets beslutning om EU's strategiske mål for det 16. møde mellem 
parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og 
planter (CITES) i Bangkok (Thailand) fra den 3. til den 14. marts 2013

2012/2838(RSP)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til, at det kommende 16. møde i partskonferencen (COP15) for konventionen 
om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), som vil 
blive afholdt fra den 3. til den 14. marts 2013 i Bangkok, Thailand,

– der henviser til forespørgsler til Kommissionen om EU's strategiske mål for det 16. møde i 
partskonferencen for konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde 
dyr og planter (CITES) i Bangkok (Thailand) fra den 3. til den 14. marts 2013 (O-
000000/2012 – B7-0000/2012 og O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at CITES er den største eksisterende globale aftale om bevarelse af vilde 
dyr og planter der skal forhindre overudnyttelse af vilde plante- og dyrearter som følge af 
international handel, og at der er 176 parter i konventionen, herunder de 27 medlemsstater 
i Den Europæiske Union;

B. der henviser til, at det er vigtigt at sætte velstand på lang sigt over kortfristede 
økonomiske interesser,

C. der henviser til, at der i bilag 4 til CITES-konventionens resolution Conf. 9.24 (Rev. 
CoP15) henvises til forsigtighedsforanstaltninger, som der skal tages hensyn til eller som 
skal gennemføres, når bilagene revideres;

D. der henviser til, at CITES bør basere sine beslutninger på videnskab;

E. der henviser til, at den periodiske revisionsproces har vist, at CITES har været en succes 
for visse arter, opført i bilag I, som nu kan flyttes til bilag II;

F. der henviser til, at gennemsigtighed i beslutningstagningen inden for internationale 
miljøinstitutioner er et centralt element i at gøre dem effektive; 

G. der henviser til, at sildehajen er yderst sårbar over for overfiskeri;

H. der henviser til, at hammerhajen er truet på verdensplan på grund af den internationale 
handel med hajfinner og på grund af bifangst, som har forårsaget et historisk fald i 
bestanden; 

I. der henviser til, at en betydelig stigning i krybskytteriet efter elefanter nu påvirker 
elefantbestanden i alle fire afrikanske delregioner;
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J. der henviser til, at omkring 80 % af næsehornsbestanden i Afrika findes i Sydafrika, og at 
krybskytteri efter disse dyr eskalerer hurtigt; 

K. der henviser til, at jagt og betydelig kommerciel handel med dele af isbjørne udgør en 
alvorlig og umiddelbar trussel mod isbjørnen (Ursus maritimus), som allerede er truet på 
grund af klimaændringer;

L. der henviser til, at internationale fiskeriinstrumenter og CITES bør arbejde hen imod det 
samme mål om at sikre den langsigtede bevarelse af fiskebestandene i det åbne hav, og 
også tage hensyn til konsekvenserne af bifangst for ikkemålarter;

M. der henviser til, at CITES-konventionen i øjeblikket indeholder nogle bestemmelser om 
indførsel fra havet, som er uklare, nærmere bestemt bestemmelser om "indførselsstaten" 
for fiskearter, der fanges på åbent hav; 

N. der henviser til, at en velfungerende CITES-konventionen sandsynligvis kun kan opnås, 
hvis parterne optrapper finansieringen betydeligt i de kommende år;

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende forsigtighedsprincippet som 
det vigtigste princip for alle deres afgørelser vedrørende arbejdsdokumenter og forslag om 
optagelse på listerne og ligeledes at tage hensyn til princippet om, at brugerne betaler, 
samt til en økosystembaseret tilgang og traditionelle bevarelsesprincipper;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tale med én stemme og til at forbedre 
hastigheden og effektiviteten af deres interne beslutningsprocedure, for hurtigt at kunne nå 
til enighed om en intern EU-holdning til CITES COP16 og fuld ud udnytte styrken ved at 
have 27 parter inden for EU til at hjælpe med gøre COP16-beslutninger mere forsigtige; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tage kontakt til 
tredjelande, både før og under konferencen, og skabe alliancer;

4. opfordrer CITES-parterne til at overveje yderligere muligheder for at styrke samarbejdet, 
koordineringen og synergien mellem de biodiversitetsrelaterede konventioner på alle 
relevante niveauer; 

Gennemsigtighed for beslutningstagende organer

5. er stærkt imod anvendelse af hemmelige afstemninger som almindelig praksis inden for
CITES, mens CITES forretningsordenen foreskrive, at de kun skal anvendes i 
undtagelsestilfælde; støtter i den forbindelse det relaterede forslag fra Danmark på vegne 
af EU-medlemsstaterne;

6. glæder sig over Danmarks forslag på vegne af EU-medlemsstaterne om at medtage et nyt 
stykke om interessekonflikter i resolution Conf. 11.1 (rev. COP15);

Finansiering 

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre kontinuitet i finansieringen gennem sin 
udviklingsbistand for at nå CITES-målene og henviser i denne forbindelse specifikt til det 
igangværende MIKE-program om overvågning af illegale drab på elefanter, som, når det 
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har været underlagt en uafhængig gennemgang og vurdering af dets effektivitet, kan blive 
aktuelt for fornyet tilsagn fra Den Europæiske Union;

Indførsel fra havet

8. glæder sig over de drøftelser og fremskridt, der har fundet sted i CITES arbejdsgruppe om 
indførsel fra havet; støtter COP16 Doc.32, der skal forbedre håndhævelsen af CITES-
opførte marine arter, der fanges i have uden for nogen stats jurisdiktion, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gå ind i en konstruktiv dialog om 
emnet;

Hajer

9. glæder sig over forslaget fra Brasilien, Comorerne, Kroatien, Egypten og Danmark på 
vegne af Den Europæiske Unions medlemsstater om at inkludere sildehaj (Lamna nasus) i 
bilag II; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte dette 
forslag;

10. glæder sig over forslaget fra Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Mexico 
og Danmark på vegne af Den Europæiske Unions medlemsstater om at inkludere tre 
hammerhajarter (Sphyrna spp) i bilag II; opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at støtte dette forslag;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte inddragelsen af 
hvidtippede haj (Carcharhinus longimanus) i CITES-konventionens bilag II, som 
foreslået af Brasilien, Colombia og USA; 

Elfenben fra elefanter og horn fra næsehorn

12. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at afvise Tanzanias forslag 
om at flytte landets population af den afrikanske elefant (Loxodonta africana) fra bilag I 
til bilag II og tillade et engangssalg af Tanzanias lagre af elfenben;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at afvise eventuelle forslag 
om at flytte den afrikanske elefant eller om handel med afrikansk elfenben, indtil der kan 
foretages en vurdering af virkningen af engangssalget i november 2008 fra Botswana, 
Namibia, Sydafrika og Zimbabwe;

14. opfordrer CITES-parterne til at overveje en beslutningsmekanisme for opstilling af de 
betingelser, hvorunder handel med elfenben kan være mulig efter en hvileperiode på ni år 
startende med engangssalget i november 2008 fra Botswana, Namibia, Sydafrika og 
Zimbabwe; 

15. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle CITES parter til at støtte Kenyas 
forslag om en midlertidig nulkvote for eksport af næsehornstrofæer fra Sydafrika og 
Swaziland, og opfordrer CITES-parterne til at se nærmere på foranstaltninger til 
nedbringelse af efterspørgslen efter horn fra næsehorn;
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Andre arter

16. glæder sig over de bestræbelser, som Den Internationale Kommission for Bevarelse af 
Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (herefter ICCAT) har gjort sig efter fremdriften på 
CITES COP15 i 2010;

17. beklager, at der ikke blev fremsat nogen forslag om at optage den almindelige tun 
(Thunnus thynnus) på CITES bilag I;

18. beklager, at der ikke blev fremsat nogen forslag om at optage Corallium spp. og 
Paracorallium spp. på CITES bilag II;

19. opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-medlemsstaterne til at støtte følgende 
forslag:

- optagelse af djævlerokken (Manta spp.) på CITES bilag II som foreslået af Brasilien, 
Colombia og Ecuador; og optagelse af andre rokkearter på CITES bilag II som 
foreslået af Colombia og Ecuador;

- overførsel af isbjørn (Ursus maritimus) fra CITES bilag II til bilag I som foreslået af 
USA og støttet af Den Russiske Føderation;

20. opfordrer Kommissionen og EU-medlemsstaterne til at modsætte sig følgende forslag:

- flytningen af de tre krokodillearter (Crocodylus acutus, C. porosus, og C. siamensis)
fra CITES bilag I til bilag II som foreslået af Colombia og Thailand;

o

o o

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, parterne i 
CITES og CITES' sekretariat.


