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B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ 
για την 16η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το 
Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας 
(CITES), η οποία θα διεξαχθεί στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης από τις 3 έως τις 14 
Μαρτίου 2013
((2012/2838(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την προσεχή 16η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών 
(ΔΣΜ 15) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων 
Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), η οποία θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 14 
Μαρτίου 2013 στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης,

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους 
της ΕΕ για την 16η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση 
για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων Ειδών Πανίδας και 
Χλωρίδας (CITES), η οποία θα διεξαχθεί στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης από τις 3 έως τις 
14 Μαρτίου 2013,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

Α. εκτιμώντας ότι η CΙΤΕS, με 176 μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την μεγαλύτερη υφιστάμενη παγκόσμια συμφωνία για 
την προστασία των άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας από την υπερβολική 
εκμετάλλευσή τους εκ μέρους του διεθνούς εμπορίου·

Β. εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να τεθεί η μακροπρόθεσμη ευημερία πριν από τα 
βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα·

Γ. εκτιμώντας ότι το Παράρτημα 4 του ψηφίσματος Conf. 9.24 (αναθ. ΔΣΜ15) της 
σύμβασης CITES αναφέρεται σε προληπτικά μέτρα που πρέπει να εξεταστούν ή να 
εφαρμοστούν κατά την τροποποίηση των προσαρτημάτων·

Δ. εκτιμώντας ότι η CITES πρέπει να βασίζει τις αποφάσεις της στην επιστήμη·

Ε. εκτιμώντας ότι η διαδικασία περιοδικής εξέτασης έχει καταδείξει πως η CITES είχε 
επιτυχία για ορισμένα είδη που αναφέρονται στο Προσάρτημα Ι τα οποία τώρα μπορούν 
να μεταφερθούν στο Προσάρτημα ΙΙ·

ΣΤ.εκτιμώντας ότι η διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων εντός των διεθνών 
περιβαλλοντικών θεσμικών οργάνων είναι βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 
λειτουργία τους· 
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Ζ. εκτιμώντας ότι οι καρχαρίες  λάμνα (Lamna nasus) είναι άκρως ευάλωτοι στην 
υπερεκμετάλλευση της αλιείας·

Η. εκτιμώντας ότι οι σφυροκέφαλοι καρχαρίες απειλούνται ανά τον κόσμο λόγω του 
διεθνούς εμπορίου τόνου και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, τα οποία έχουν προκαλέσει 
ανεκδιήγητη μείωση των πληθυσμών· 

Θ. εκτιμώντας ότι σήμερα οι πληθυσμοί των ελεφάντων πλήττονται από έντονα αυξημένη 
λαθροθηρία και στις τέσσερις υποπεριφέρειες της Αφρικής·

Ι. εκτιμώντας ότι περίπου το 80% του πληθυσμού των ρινόκερων στην Αφρική βρίσκεται 
στη Νότια Αφρική και η λαθροθηρία των ζώων αυτών κλιμακώνεται γρήγορα· 

ΙΑ. εκτιμώντας ότι το κυνήγι και η εκτεταμένη εμπορία μερών της πολικής αρκούδας 
συνιστούν σοβαρή και άμεση απειλή για τις πολικές αρκούδες ((Ursus maritimus), οι 
οποίες ήδη απειλούνται από την κλιματική αλλαγή·

ΙΒ. εκτιμώντας ότι οι διεθνείς αλιευτικές πράξεις και η σύμβαση CITES πρέπει να έχουν τον 
ίδιο στόχο, δηλαδή να εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων 
στην ανοιχτή θάλασσα λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον αντίκτυπο των παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων επί των ειδών που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας·

ΙΓ. εκτιμώντας ότι η σύμβαση CITES περιλαμβάνει σήμερα διατάξεις σε περίπτωση εισαγωγής 
από τη θάλασσα οι οποίες είναι ασαφείς και συγκεκριμένα διατάξεις σχετικά με το "καθεστώς 
εισαγωγής" όταν τα είδη αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα· 

ΙΔ. εκτιμώντας ότι για να λειτουργήσει σωστά η σύμβαση CITES θα απαιτήσει ενδεχομένως 
από τα μέρη να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση τα προσεχή έτη·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την αρχή της προφύλαξης ως 
καθοδηγητική αρχή για όλες τις αποφάσεις τους στα έγγραφα εργασίας και στις προτάσεις 
καταχώρισης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αρχή «ο χρήστης πληρώνει», την 
προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα και τις παραδοσιακές αρχές προστασίας του 
περιβάλλοντος·

2. καλεί επιτατικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να έχουν ενιαία στάση και να 
βελτιώσουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής διαδικασίας 
λήψεως αποφάσεων ούτως ώστε να είναι σε θέση να καταλήξουν σύντομα σε μια 
εσωτερική θέση της ΕΕ για την 16η ΔΣΜ της CITES και να κάνουν πλήρη χρήση της 
δύναμης των 27 μελών της ΕΕ προκειμένου οι αποφάσεις της ΔΣΜ 16 να οδηγήσουν στη 
λήψη μιας απόφασης προφύλαξης· 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανοιχτούν και σε τρίτες χώρες, τόσο πριν όσο 
και κατά τη Διάσκεψη και να δημιουργήσουν συμμαχίες·

4. ενθαρρύνει τα μέρη CITES να εξετάσουν και άλλες δυνατότητες ενίσχυσης της 
συνεργασίας, του συντονισμού και της συνέργειας μεταξύ των συμβάσεων που έχουν 
σχέση με τη βιοποικιλότητα σε όλα τα αντίστοιχα επίπεδα· 
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Διαφάνεια της λήψης αποφάσεων

5. είναι εντελώς αντίθετο με τη χρήση μυστικών ψηφοφοριών ως γενική πρακτική εντός της 
CITES ενώ ο κανονισμός CITES προβλέπει την χρήση τους μόνο κατ' εξαίρεση· 
υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό την σχετική πρόταση της Δανίας εξ ονόματος των κρατών 
μελών της ΕΕ·

6. επιδοκιμάζει την πρόταση της Δανίας εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ να 
περιληφθεί στο ψήφισμα Conf. 11.1 (αναθ. ΔΣΜ P15) νέα παράγραφος περί σύγκρουσης 
συμφερόντων·

Χρηματοδότηση 

7. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης μέσω 
της αναπτυξιακής της βοήθειας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι CITES, και στο 
πλαίσιο αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα MIKE σχετικά με 
την παρακολούθηση της παράνομης θήρας ελεφάντων, το οποίο, καθώς υπόκειται σε 
ανεξάρτητη εποπτεία και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, θα μπορούσε να 
τύχει της ανανεωμένης δέσμευσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Εισαγωγή από τη θάλασσα

8. επιδοκιμάζει τις συζητήσεις και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ομάδα Εργασίας 
CITES σχετικά με την εισαγωγή από τη θάλασσα· υποστηρίζει το έγγραφο 32 της ΔΣΜ 
16 για την καλύτερη εφαρμογή των προβλεπόμενων από την CITES για τον κατάλογο 
των θαλάσσιων ειδών που αλιεύονται στη θάλασσα εκτός δικαιοδοσίας οιουδήποτε 
κράτους, και καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν 
εποικοδομητικό διάλογο για το θέμα αυτό·

Καρχαρίες

9. επιδοκιμάζει την πρόταση που υπέβαλαν η Βραζιλία, οι Κομόρες, η Κροατία, η Αίγυπτος 
και Δανία εξ ονόματος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιληφθεί ο 
καρχαρίας λάμνα (Lamna nasus) στο Προσάρτημα II· προτρέπει δε την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν την εν λόγω πρόταση·

10. επιδοκιμάζει την πρόταση της Βραζιλίας, Κολομβίας, Κόστα Ρίκας, Ισημερινού, 
Ονδούρας, Μεξικού και Δανίας εξ ονόματος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να περιληφθούν τρία είδη σφυροκέφαλου καρχαρία (Sphyrna spp) στο Προσάρτημα II· 
προτρέπει δε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την εν λόγω πρόταση·

11. καλεί επειγόντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την πρόταση 
να περιληφθεί ο ωκεάνιος λευκός καρχαρίας (Carcharhinus longimanus) στο 
Προσάρτημα ΙΙ της CITES, την οποία υπέβαλαν η Βραζιλία, Κολομβία και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής· 

Ελεφαντόδοντο  και κέρατα ρινόκερου

12. καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν την πρόταση της 



PE498.071v01-00 6/7 RE\916938EL.doc

EL

Τανζανίας να περάσει ο αφρικανικός ελέφαντάς της (Loxodonta africana)  από το 
Προσάρτημα Ι στο Προσάρτημα ΙΙ και για εφάπαξ πώληση των τανζανιακών αποθεμάτων 
ελεφαντόδοντου·

13. καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν οποιαδήποτε πρόταση 
για μεταφορά καταχωρίσεων του αφρικανικού ελέφαντα ή του εμπορίου αφρικανικού 
ελεφαντόδοντου έως ότου διενεργηθεί αιτιολόγηση του αντίκτυπου της κατ' αποκοπή 
πώλησής τους τον Νοέμβριο του 2008 από τη Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιο Αφρική και 
Ζιμπάμπουε·

14. ενθαρρύνει τα μέρη CITES να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης απόφασης για τη 
δημιουργία μηχανισμού που θα ορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε 
ενδεχομένως να διενεργηθεί εμπόριο ελεφαντόδοντου μετά από την εννεαετή περίοδο 
ανάπαυσης που ξεκίνησε με την εφάπαξ πώληση τον Νοέμβριο του 2008 από τη 
Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιο Αφρική και Ζιμπάμπουε· 

15. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλα τα μέρη CITES  να υποστηρίξουν την 
πρόταση της Κένυας για προσωρινή μηδενική ποσόστωση στις εξαγωγές τροπαίων 
ρινόκερου από τη Νότια Αφρική και Ζουαζηλάνδη, και ζητεί από τα μέρη CITES να 
εξεύρουν μέτρα για τη μείωση της ζήτησης των κεράτων ρινόκερου·

Λοιπά είδη

16. επικροτεί τις προσπάθειες της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση των Θυννοειδών του 
Ατλαντικού (στο εξής : Επιτροπή για τα Θυννοειδή) μετά την ώθηση που έδωσε η 
ΔΣΜ15 της CITES το 2010·

17. λυπάται που δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση για καταχώριση του βόρειου τόννου με 
γαλάζια πτερύγια (Thunnus thynnus) στο Προσάρτημα Ι της CITES·

18. λυπάται που δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση για καταχώριση δύο ομάδων ειδών 
κοραλλιών (Corallium spp. και Paracorallium spp. στο Προσάρτημα ΙΙ της CITES)·

19. καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ακόλουθες 
προτάσεις:

- πρόταση της Βραζιλίας, Κολομβίας και Ισημερινού για να περιληφθεί το γιγαντιαίο 
διαβολόψαρο (Manta spp.) στο Προσάρτημα ΙΙ της CITES· και πρόταση της 
Κολομβίας και του Ισημερινού να περιληφθούν τα άλλα είδη σαλαχιού στο 
Προσάρτημα II·

- πρόταση των ΗΠΑ υποστηριζόμενη από τη Ρωσική Ομοσπονδία για μεταφορά της 
πολικής αρκούδας (Ursus maritimus) από το Προσάρτημα Ι στο Προσάρτημα ΙΙ της 
CITES·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιταχθούν στις ακόλουθες προτάσεις:

- να μεταφερθούν τρία είδη κροκοδείλων (Crocodylus acutus, C. porosus, και C. 
siamensis) από το Προσάρτημα Ι στο Προσάρτημα ΙΙ της CITES, βάσει αιτημάτων 
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της Κολομβίας και Ταϊλάνδης·

o

o o

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στα μέρη της CITES και στη Γραμματεία της CITES.


