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B7-0000/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának 
2013. március 3. és 14. között Bangkokban (Thaiföld) megrendezendő 16. ülésére 
készített uniós stratégiai célkitűzésekről
(2012/2838(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 
szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának közelgő, 2013. március 3. és 14. 
között Bangkokban (Thaiföld) megrendezendő 16. ülésére (COP 15),

– tekintettel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 
szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának 2013. március 3. és 14. között 
Bangkokban (Thaiföld) megrendezendő 16. ülésére készített uniós stratégiai 
célkitűzésekről szóló, a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000000/2012 – B7 0000/2012 
és O-000000/2012 – B7 0000/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel a CITES a ma létező legszélesebb körű, 176 tagot – köztük az Európai Unió 27 
tagállamát – magában foglaló megállapodás a vadvilág megőrzéséről, amely a vadon élő 
állat- és növényvilágnak a nemzetközi kereskedelemből eredő túlzott kihasználását 
hivatott megelőzni;

B. mivel fontos a hosszútávú jólétet a rövidtávú gazdasági érdekek fölé helyezni;

C. mivel a CITES-egyezmény 9.24. számú (Rev COP15) konferenciahatározatának 4. 
melléklete megelőző intézkedéseket említ, amelyeket figyelembe kell venni vagy 
alkalmazni kell a függelékek módosítása során;

D. mivel a CITES-nek a tudományos eredményekre támaszkodva kell döntéseket hoznia;

E. mivel az időszakos felülvizsgálati folyamatok azt mutatták, hogy a CITES az I. 
mellékletben szereplő fajok esetében sikeres volt, amelyeket így át lehet sorolni a II. 
mellékletbe;

F. mivel a nemzetközi környezetvédelmi intézmények döntéshozatalának átláthatósága 
kulcsfontosságú hatékony működésükhöz; 

G. mivel a heringcápa a túlhalászással szemben rendkívül sérülékeny faj;

H. mivel a pörölycápákat világszerte fenyegeti a nemzetközi uszonykereskedelem és a 
járulékos fogás, amelyek történelmi egyedszámcsökkenést okoztak; 

I. mivel az elefántok orvvadászatának jelentős növekedése jelenleg mind a négy afrikai 
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alrégió elefántpopulációjára hatással van;

J. mivel az afrikai rinocéroszpopuláció 80%-a Dél-Afrikában található, és ezen állatok 
orvvadászata gyorsan növekszik; 

K. mivel a vadászat és a jegesmedvék testrészeivel foglalkozó számottevő kereskedelem 
jelentős és közvetlen veszélyt jelent az éghajlatváltozás által már most is fenyegetett 
jegesmedvékre (Ursus maritimus);

L. mivel a nemzetközi halászati eszközöknek és a CITES-nek ugyanazon, a nyílt tengerek 
halpopulációja hosszútávú megőrzése – figyelembe véve a nem célfajok járulékos 
fogásának hatását – biztosításának céljáért kell dolgozniuk;

M. mivel a CITES-egyezmény jelenleg nem világos, a „tengerről való behozatallal" 
kapcsolatos rendelkezéseket, pontosabban a „behozatal országára” vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaz abban az esetben, amikor a fajokat nyílt tengeren fogják ki; 

N. mivel a CITES-egyezmény megfelelő működéséhez a következő néhány évben a feleknek 
jelentősen növelniük kell a finanszírozást;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a munkadokumentumokról és a besorolási 
javaslatokról szóló határozataik során az elővigyázatossági elvet alapelvként alkalmazzák, 
valamint vegyék figyelembe a „felhasználó fizet” elvet, az ökoszisztémát szem előtt tartó 
megközelítést és a hagyományos természetvédelmi elveket is;

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egységesen lépjenek fel és növeljék belső 
döntéshozatali eljárásaik sebességét és hatékonyságát annak érdekében, hogy gyorsan 
megegyezésre jussanak, és rövid időn belül meg tudjanak egyezni egy belső uniós 
álláspontban a CITES COP 16-ot illetően, valamint hogy teljes mértékben használják ki az 
Unió 27 tagállamának erejét azért, hogy a COP 16 döntéseit elővigyázatos irányba 
mozdítsák el; 

3. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a konferencia előtt és után egyaránt lépjenek 
kapcsolatba harmadik országokkal, valamint alakítsanak ki szövetségeket;

4. ösztönzi a CITES részes feleit, hogy fontoljanak meg további lehetőségeket a 
biodiverzitással kapcsolatos egyezményekre vonatkozó együttműködés, koordináció és 
szinergiák megerősítésére valamennyi szinten; 

A döntéshozatal átláthatósága

5. határozottan ellenzi a CITES keretében általánosan gyakorolt titkos szavazást, mivel a 
CITES eljárási szabályzata úgy rendelkezik, hogy a titkos szavazást csak kivételes 
körülmények között lehet használni; támogatja ebben az összefüggésben Dánia a 
tagállamok nevében benyújtott, ezzel kapcsolatos javaslatát;

6. üdvözli Dánia az uniós tagállamok nevében benyújtott arra irányuló javaslatát, hogy a 
11.1. számú (REV. COP15) konferenciahatározatba az összeférhetetlenségről szóló új 
bekezdést foglaljanak bele;
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Finanszírozás 

7. sürgeti a Bizottságot, hogy fejlesztési segélyének révén biztosítsa a finanszírozás 
folytonosságát annak érdekében, hogy elérjék a CITES által kitűzött célokat; ebben az 
összefüggésben pedig konkrétan a jelenleg folyamatban lévő, az elefántok illegális 
vadászatának ellenőrzésére létrehozott programot (MIKE) említi, amelyet illetően –
független vizsgálat és értékelés által bizonyított hatékonyságának függvényében – az 
Európai Unió megújult elkötelezettségéről tehet tanúbizonyságot;

Bevitel a tengerről

8. üdvözli a CITES „bevitel a tengerről” kérdéssel foglalkozó munkacsoportjában zajló 
tárgyalásokat és haladást; támogatja a COP 16 minden állam joghatóságán kívüli vizeken 
kifogott, a CITES listáján szereplő tengeri fajok védelmének javítására irányuló 32. számú 
dokumentumát, valamint sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassanak építő 
jellegű párbeszédet a témában;

Cápák

9. üdvözli az Európai Unió tagállamai nevében Brazília, a Comore-szigetek, Horvátország, 
Egyiptom és Dánia által benyújtott, a heringcápa (Lamna nasus) II. mellékletbe való 
felvételére irányuló javaslatot; sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat e javaslat 
támogatására;

10. üdvözli az Európai Unió tagállamai nevében Brazília, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, Mexikó és Dánia által benyújtott, három pörölycápafaj (Sphyrna spp) II. 
mellékletbe való felvételére irányuló javaslatot; sürgeti az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat e javaslat támogatására;

11. sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák Brazília, Kolumbia, és 
az Amerikai Egyesült Államok által előterjesztett, az óceáni fehérfoltú cápa 
(Carcharhinus longimanus) felvételét a CITES II. mellékletébe; 

Elefántcsont és orrszarvúszarv

12. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy utasítsák el Tanzánia az afrikai 
elefántpopuláció (Loxodonta africana) II. mellékletbe való átsorolására, valamint a 
tanzániai elefántcsontkészletek egyszeri eladására irányuló javaslatát;

13. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy utasítsanak el minden, az afrikai elefánt 
átsorolására vagy az afrikai elefántcsont kereskedelmére irányuló javaslatot mindaddig, 
amíg a 2008. novemberi Botswana, Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe általi egyszeri 
eladás hatásait nem értékelik;

14. ösztönzi a CITES részes feleit, hogy vizsgálják meg egy, a 2008. novemberi Botswana, 
Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe általi egyszeri eladással kezdődő kilenc éves 
várakozási idő után lehetségessé váló elefántcsont-kereskedelem feltételeit megállapító 
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döntéshozatali mechanizmus felállításának lehetőségét; 

15. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és minden CITES részes felet, hogy támogassák 
aDél-Afrikából és Szváziföldről származó orrszarvútrófeák kiviteli kontingensének 
ideiglenes nullára csökkentésére irányuló, Kenya által benyújott javaslatot, továbbá 
felhívja a CITES részes feleit, hogy vizsgálják meg az orrszarvúszarvak keresletének 
csökkentésére irányuló lehetséges intézkedéseket;

Egyéb fajok

16. üdvözli az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (továbbiakban az 
ICCAT) a CITES COP 15 által 2010-ben keltett politikai lendületet követő erőfeszítéseit;

17. sajnálatát fejezi ki, hogy semmilyen, a kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) CITES I. 
mellékletébe történő felvételére irányuló javaslatot sem nyújtottak be;

18. sajnálatát fejezi ki, hogy semmilyen, a Corallium és a Paracorralium fajoknak a CITES 
II. mellékletébe történő felvételére irányuló javaslatot sem nyújtottak be;

19. sürgeti az Európai Bizottságot és az uniós tagállamokat a következő javaslatok 
támogatására:

- Brazília, Kolumbia és Ecuador előterjesztése nyomán az ördögrája (Manta spp.) a 
CITES II. mellékletébe történő felvétele; a Kolumbia és Ecuador által előterjesztett 
formában egyéb rájafajok a II. mellékletbe történő felvétele;

- az USA által előterjesztett és az Orosz Föderáció által támogatott formában a 
jegesmedvék (Ursus maritimus) a CITES II. mellékletébe történő átsorolása.

20. sürgeti az Európai Bizottságot és az uniós tagállamokat a következő javaslatok 
ellenzésére:

- a Kolumbia és Thaiföld által előterjesztett formában három krokodilfaj (Crocodylus 
acutus, C. porosus, és C. siamensis) a CITES I. mellékletéből a CITES II. 
mellékletébe történő átsorolása;

o

o o

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
CITES részes feleinek és a CITES titkárságának.


