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B7-0000/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl strateginių ES tikslų 2013 m. kovo 3−14 d. Bankoke 
(Tailandas) vyksiančiam Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės 
prekybos konvencijos (CITES) 16-ajam šalių konferencijos susitikimui

(2012/2838(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 3−14 d. Bankoke (Tailandas) vyksiantį Nykstančių 
laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 16-ąjį šalių 
konferencijos susitikimą (CoP 16),

– atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl strateginių ES tikslų 2013 m. kovo 3−14 d. 
Bankoke (Tailandas) vyksiančiam Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės 
prekybos konvencijos (CITES) 16-ajam šalių konferencijos susitikimui (O-000000/2012 –
B7-0000/2012 ir O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi CITES yra išsamiausias galiojantis pasaulinis laukinės faunos ir floros 
išsaugojimo susitarimas, kuriuo siekiama išvengti pernelyg didelio laukinės faunos ir 
floros naudojimo vykdant tarptautinę prekybą, ir jį yra pasirašiusios 176 šalys, įskaitant 
27 Europos Sąjungos valstybes nares;

B. kadangi svarbu teikti pirmenybę ilgalaikei gerovei, o ne trumpalaikiams ekonominiams 
interesams;

C. kadangi CITES konvencijos rezoliucijos Nr. 9.24 (Rev. CoP15) 4 priede nurodomos 
atsargumo priemonės, į kurias reikėtų atsižvelgti arba kurias reikėtų įgyvendinti, kai iš 
dalies keičiami šios konvencijos priedai;

D. kadangi CITES sprendimai turėtų būti paremti mokslu;

E. kadangi periodinio vertinimo procesas parodė, kad CITES sėkmingai padeda išsaugoti tam 
tikras konvencijos I priede išvardytas rūšis ir kad jos dabar gali būti perkeltos į II priedą;

F. kadangi tarptautinių aplinkos apsaugos institucijų veiksmingo funkcionavimo pagrindas –
sprendimų priėmimo skaidrumas;

G. kadangi silkiaryklių populiacijai gali labai pakenkti eikvojanti žuvininkystė;

H. kadangi viso pasaulio kūjaryklių populiacijai kyla grėsmė dėl tarptautinės prekybos ryklių 
pelekais ir priegaudos, nes dėl to populiacija sumažėjo tiek, kiek dar nėra buvę;

I. kadangi labai išaugus neteisėtos dramblių medžioklės mastui daroma žala visų keturių 
Afrikos subregionų dramblių populiacijai;
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J. kadangi apie 80 proc. Afrikos raganosių populiacijos gyvena Pietų Afrikoje ir kadangi 
sparčiai auga neteisėtos šių gyvūnų medžioklės mastas;

K. kadangi baltiesiems lokiams (Ursus maritimus), atsidūrusiems pavojuje dar ir dėl klimato 
kaitos, didžiulę tiesioginę išnykimo grėsmę kelia medžioklė ir didelė komercinė prekyba 
jų kūnų dalimis;

L. kadangi tarptautinės žuvininkystės priemonės ir CITES turėtų būti naudojamos tuo pačiu 
tikslu, siekiant ilgam išsaugoti žuvų išteklius atviroje jūroje ir atsižvelgiant į netikslinių rūšių 
priegaudos poveikį;

M. kadangi į dabartinę CITES konvenciją įtrauktos nuostatos dėl įvežimo iš jūros, o 
konkrečiau dėl įvežančiosios valstybės, kai žuvys sugaunamos atviroje jūroje, nėra 
aiškios;

N. kadangi per ateinančius kelerius metus konvencijos šalys greičiausiai turės gerokai 
padidinti finansavimą, jei norės užtikrinti gerą CITES konvencijos veikimą;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis atsargumo principo kaip pagrindinio principo 
priimant visus sprendimus dėl darbo dokumentų ir teikiant pasiūlymus dėl įtraukimo į 
CITES priedus, taip pat atsižvelgti į principą „vartotojas moka“, ekosistemos metodą ir 
tradicinius išteklių išsaugojimo principus;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis vienos pozicijos ir gerinti savo vidaus 
sprendimų priėmimo procedūros spartą ir efektyvumą, kad būtų galima greitai susitarti dėl 
vidinės ES pozicijos dėl CITES COP 16 ir visapusiškai pasinaudoti ES priklausančių visų 
27 konvencijos šalių jėga, kad priimant sprendimus per 16-ąjį konvencijos šalių susitikimą 
(COP 16) būtų laikomasi atsargumo principų;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares prieš konferenciją ir jos metu užmegzti tvirtesnius 
ryšius su trečiosiomis šalimis ir sudaryti aljansus;

4. ragina CITES šalis apsvarstyti papildomas galimybes stiprinti biologinės įvairovės 
konvencijų šalių bendradarbiavimą, koordinavimą ir sąveiką visais atitinkamais 
lygmenimis;

Sprendimų priėmimo skaidrumas

5. kategoriškai nepritaria tam, kad slaptas balsavimas taptų įprasta CITES praktika, kai 
CITES darbo tvarkos taisyklėse nustatyta, kad slaptas balsavimas taikomas tik išimtiniais 
atvejais; atsižvelgdamas į tai, remia atitinkamą Danijos pasiūlymą ES valstybių narių 
vardu;

6. pritaria Danijos pasiūlymui ES valstybių narių vardu į konferencijos rezoliuciją Nr. 11.1 
(Rev. CoP15) įtraukti naują pastraipą dėl interesų konflikto;

Finansavimas

7. ragina Komisiją užtikrinti finansavimo tęstinumą, kai ji teikia savo paramą vystymuisi, 
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kad būtų pasiekti CITES tikslai; atsižvelgdamas į tai, konkrečiai nurodo šiuo metu 
vykdomą Nelegalios dramblių medžioklės stebėsenos (MIKE) programą ir mano, kad 
Europos Sąjunga galėtų atnaujinti savo įsipareigojimus dėl šios programos, atsižvelgusi į 
nepriklausomą peržiūrą ir programos veiksmingumo įvertinimą;

Įvežimas iš jūros

8. teigiamai vertina CITES darbo grupės įvežimo iš jūros klausimais diskusijas ir pažangą; 
remia 16-ojo šalių konferencijos susitikimo (CoP 16) dokumentą Nr. 32, kuriuo siekiama, 
kad būtų geriau užtikrinamas nuostatų dėl CITES konvencijoje įrašytų jūrų gyvūnų rūšių, 
kurios pagaunamos už konvencijos šalių jurisdikcijos ribų esančiose jūrose, vykdymas, ir 
ragina Komisiją ir valstybes nares įsitraukti į konstruktyvius dialogus šia tema;

Rykliai

9. pritaria Brazilijos, Komorų Salų, Kroatijos, Egipto ir Danijos pasiūlymui Europos 
Sąjungos valstybių narių vardu įtraukti paprastuosius silkiaryklius (Lamna nasus) į 
konvencijos II priedą; ragina Komisiją ir valstybes nares paremti šį pasiūlymą;

10. pritaria Brazilijos, Kolumbijos, Kosta Rikos, Ekvadoro, Hondūro, Meksikos ir Danijos 
pasiūlymui Europos Sąjungos valstybių narių vardu įtraukti tris kūjaryklių (Sphyrna spp) 
rūšis į konvencijos II priedą; ragina Komisiją ir valstybes nares paremti šį pasiūlymą;

11. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares paremti Brazilijos, Kolumbijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų pasiūlymą įtraukti ilgapelekius pilkuosius ryklius (Carcharhinus 
longimanus) į CITES II priedą;

Dramblio kaulas ir raganosio ragai

12. ragina Komisiją ir valstybes nares atmesti Tanzanijos pasiūlymą perkelti jos Afrikos 
dramblių (Loxodonta africana) populiaciją iš konvencijos I priedo į II priedą ir leisti 
vienkartinę prekybą Tanzanijos dramblio kaulo atsargomis;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares visus pasiūlymus Afrikos dramblius perkelti į mažiau 
saugomų rūšių priedą ar leisti prekiauti dramblio kaulu atmesti iki to laiko, kol bus atliktas 
2008 m. lapkričio mėn. vienkartinės prekybos Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir 
Zimbabvės dramblio kaulo atsargomis leidimo poveikio vertinimas;

14. ragina CITES šalis išnagrinėti sprendimų priėmimo mechanizmą, nustatantį sąlygas, 
kuriomis remiantis prekiauti dramblio kaulu gali būti leidžiama tik pasibaigus 9 metų 
laikotarpiui nuo 2008 m. lapkričio mėn. vienkartinės prekybos Botsvanos, Namibijos, 
Pietų Afrikos ir Zimbabvės dramblio kaulo atsargomis leidimo;

15. ragina Komisiją, valstybes nares ir CITES šalis paremti Kenijos pasiūlymą nustatyti 
laikiną nulinę raganosio trofėjų eksporto iš Pietų Afrikos ir Svazilendo kvotą ir ragina 
CITES šalis išnagrinėti priemones, kaip sumažinti raganosio ragų paklausą;

Kitos rūšys
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16. palankiai vertina Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (toliau – ICCAT) veiklą 
po 2010 m. vykusio15-ojo (CITES) šalių konferencijos susitikimo (CoP 15);

17. apgailestauja, kad nebuvo pasiūlyta įtraukti paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) į CITES 
I priedą;

18. apgailestauja, kad nebuvo pasiūlyta įtraukti koralų (Corallium spp. ir Paracorallium spp) į 
CITES II priedą;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti šiuos pasiūlymus:

- įtraukti Brazilijos, Kolumbijos ir Ekvadoro siūlomas mantas (Manta spp.) į CITES 
II priedą ir įtraukti Kolumbijos ir Ekvadoro siūlomas kitų rūšių rajas į CITES II 
priedą;

- perkelti baltuosius lokius (Ursus maritimus) iš CITES II priedo į I priedą, kaip siūlo 
JAV ir pritaria Rusijos Federacija;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares nepritarti šiems pasiūlymams:

- perkelti Kolumbijos ir Tailando siūlomas tris krokodilų rūšis (Crocodylus acutus, 
C. porosus, ir C. siamensis) iš CITES I priedo į II priedą;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, CITES šalims ir CITES 
sekretoriatui.


