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B7-0000/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par 
starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 
(CITES) pušu 16. konferencē Bangkokā, Taizemē, no 2013. gada 3. līdz 14. martam

(2012/2838(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas 
dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu 16. konferenci (COP16), kas notiks Bangkokā, 
Taizemē, no 2013. gada 3. līdz 14. martam,

– ņemot vērā jautājumus Komisijai par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par 
starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) 
pušu 16. konferencē Bangkokā, Taizemē, kas notiks no 2013. gada 3. līdz 14. martam

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

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā CITES šobrīd ir plašākā globālā vienošanās par savvaļas dzīvnieku un augu 
aizsardzību, kuras mērķis ir novērst dzīvās dabas pārmērīgu ekspluatēšanu starptautiskajā 
tirdzniecībā un kurai ir pievienojušās 176 puses, tostarp 27 Eiropas Savienības 
dalībvalstis; 

B. tā kā ir svarīgi dot priekšroku pārticībai ilgtermiņā nevis tuvredzīgām ekonomiskām 
interesēm;

C. tā kā CITES Konvencijas rezolūcijas Conf. 9.24 (kas pārskatīta COP15 sanāksmē) ir 
noteikts, ka, izdarot grozījumus papildinājumos, jāapsver vai jāīsteno piesardzības 
pasākumi;

D. tā kā CITES lēmumu pamatā vajadzētu būt zinātnes atzinumiem;

E. tā kā, CITES periodiski pārskatot, ir noskaidrojies, ka tā bijusi veiksmīga attiecībā uz 
noteiktām sugām, kas uzskaitītas I pielikumā, kuras tagad ir iespējams pārcelt uz 
II pielikumu;

F. tā kā lēmumu pieņemšanas pārredzamība starptautiskās vides iestādēs ir izšķiroši svarīgs 
nosacījums šo iestāžu efektīvai darbībai; 

G. tā kā siļķu haizivis ir ārkārtīgi neaizsargātas pret pārmērīgu izmantošanu zivsaimniecībā; 

H. tā kā āmurhaizivis ir apdraudētas visā pasaulē starptautiskās spuru tirdzniecības un 
piezvejas dēļ, kā rezultātā populācija ir līdz šim nepieredzēti samazinājusies; 



PE498.071v01-00 4/6 RE\916938LV.doc

LV

I. tā kā ir krasi pieaugusi ziloņu malumedniecība, un tā apdraud ziloņu populācijas visos 
četros Āfrikas reģionos;

J. tā kā 80 % Āfrikas degunradžu dzīvo Dienvidāfrikā, un šo dzīvnieku malumedniecība 
strauji pieaug; 

K. tā kā leduslāču (Ursus maritimus) medīšana un starptautiskā komerciālā tirdzniecība ar 
viņiem nopietni un nevilcinoties apdraud sugas izdzīvošanu, kas jau tā cieš no klimata 
pārmaiņu ietekmes; 

L. tā kā starptautiskajiem zivsaimniecības instrumentiem un CITES kopīgi jāstrādā pie 
vienota mērķa sasniegšanas — nodrošināt zivju krājumu ilgtermiņa saglabāšanu 
starptautiskajos ūdeņos, ņemot vērā arī blakussugu piezvejas problēmu;

M. tā kā CITES konvencijā spēkā esošie noteikumi par “ievešanu no jūras"  ir neskaidri, jo 
īpaši noteikumi attiecībā uz “ievešanas valsti” gadījumos, kad sugu īpatņi ir noķerti 
starptautiskajos ūdeņos; 

N. tā kā, lai nodrošinātu CITES konvencijas veiksmīgu darbību, nākamajos dažos gados 
pusēm būs jānodrošina būtiski lielāks finansējums; 

1. aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot piesardzības principu, kā galveno principu visos 
lēmumos par darba dokumentiem un sarakstu veidošanas priekšlikumiem, un ņemt vērā 
principu „izmantotājs maksā”, ekosistēmisko pieeju un tradicionālos saglabāšanas 
principus; 

2. mudina Komisiju un dalībvalstis paust vienotu nostāju, lai paātrinātu savu iekšējo lēmumu 
pieņemšanas procedūru un padarītu to efektīvāku, un tādējādi spētu ātrāk vienoties par ES 
iekšējo nostāju CITES 16. pušu konferencē un pilnībā izmantot tās priekšrocības, ko 
nodrošina ES 27 pušu īpatsvars, lai virzītu COP16 lēmumus piesardzības principa 
virzienā;  

3. mudina Komisiju un dalībvalstis gan konferences laikā, gan pirms tās rast kopīgus 
viedokļus ar trešām valstīm un veidot alianses;

4. mudina CITES puses apsvērt iespējas visos attiecīgos līmeņos vēl vairāk nostiprināt 
sadarbību, koordināciju un sinerģijas starp konvencijām, kas saistītas ar bioloģisko 
daudzveidību; 

Lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamība

5. pilnībā noraida aizklātā balsojuma, kā parastās prakses izmantošanu CITES, ņemot vērā, 
ka CITES Reglaments nosaka, ka aizklāto balsojumu var piemērot tikai izņēmuma kārtā;
šajā sakarā atbalsta ES dalībvalstu vārdā iesniegto Dānijas attiecīgo priekšlikumu;

6. atzinīgi vērtē Dānijas priekšlikumu ES dalībvalstu vārdā iekļaut Rezolūcijā Conf. 11.1 
(Rev. COP15) jaunu punktu par interešu konfliktu;

Finansējums
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7. mudina Komisiju nodrošināt pastāvīgu finansējumu, izmantojot attīstības palīdzību, lai 
sasniegtu CITES mērķus, šajā sakarā īpaši vērš uzmanību uz MIKE programmu Ziloņu 
nelikumīgas nogalināšanas novēršanai, kura varētu saņemt atkārtotu Eiropas Savienības 
finansējumu, ja neatkarīgā pārskatā un novērtējumā tiktu apstiprināta tās darbības 
efektivitāte; 

Ievešana no jūras

8. atzinīgi vērtē CITES Darba grupas par ievešanu no jūras diskusijas un panākto progresu;
atbalsta COP16 Doc.32 par to, ka jāuzlabo izpilde attiecībā uz CITES noteiktajām jūras 
sugām, kas tiek noķertas starptautiskajos ūdeņos, uz kuriem neattiecas nevienas valsts 
jurisdikcija, un mudina Komisiju un dalībvalstis iesaistīties konstruktīvos dialogos par šo 
jautājumu;

Haizivis

9. atzinīgi vērtē Brazīlijas, Ēģiptes, Horvātijas, Komoru Savienības priekšlikumu un Dānijas 
priekšlikumu Eiropas Savienības vārdā iekļaut siļķu haizivis (Lamna nasus) II pielikumā;
mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt šo priekšlikumu;

10. atzinīgi vērtē Brazīlijas, Ekvadoras, Hondurasas, Kolumbijas, Kostarikas, Meksikas 
priekšlikumu un Dānijas priekšlikumu Eiropas Savienības vārdā iekļaut trīs āmurhaizivju 
sugas (Sphyrna spp)  II pielikumā; mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt šo 
priekšlikumu;

11. mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis atbalstīt, ka saskaņā ar Amerikas Savienoto 
Valstu, Brazīlijas un Kolumbijas priekšlikumu CITES II pielikumā iekļauj okeāna 
baltspuru haizivi (Carcharhinus longimanus); 

Ziloņkauls un degunradžu ragi

12. mudina Komisiju un dalībvalstis noraidīt Tanzānijas priekšlikumu par tās Āfrikas ziloņa 
(Loxodonta africana) pārcelšanu no I pielikuma uz II pielikumu, kā arī noraidīt Tanzānijas 
priekšlikumu par tās ziloņkaula krājumu vienreizēju izpārdošanu;

13. mudina Komisiju un dalībvalstis noraidīt jebkādus priekšlikumus par Āfrikas ziloņa 
aizsardzības statusa pazemināšanu un par Āfrikas ziloņa ziloņkaula tirdzniecības 
atļaušanu, kamēr nav veikts ietekmes novērtējums par 2008. gada novembrī veikto 
vienreizējo izpārdošanu Botsvānā, Dienvidāfrikā, Namībijā un Zimbabvē;

14. mudina CITES puses apsvērt iespējas lēmumu pieņemšanas mehānismā paredzēt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem ziloņkaula tirdzniecība būtu iespējama pēc deviņu gadu 
nogaidīšanas perioda, sākot no 2008. gada novembra, kad Botsvānā, Dienvidāfrikā, 
Namībijā un Zimbabvē tika veikta vienreizēja izpārdošana;

15. aicina Komisiju, dalībvalstis un visas CITES puses atbalstīt Kenijas priekšlikumu par 
pagaidu nulles kvotu degunradžu izcelsmes trofeju eksportam no Dienvidāfrikas un 
Svazilendas un aicina CITES puses izpētīt iespējas pasākumiem par to, kā samazināt 
pieprasījumu pēc degunradžu ragiem;
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Citas sugas

16. atzinīgi vērtē Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) centienus, 
izmantojot labvēlīgo situāciju, kāda tika panākta pēc 2010. gada CITES COP15; 

17. pauž nožēlu par to, ka nav iesniegts neviens priekšlikums par zilās tunzivs (Thunnus 
thynnus) iekļaušanu CITES I pielikumā;

18. pauž nožēlu par to, ka nav iesniegts neviens priekšlikums par Corallium spp. un 
Paracorallium spp iekļaušanu CITES II pielikumā;

19. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt:

- Brazīlijas, Ekvadoras un Kolumbijas priekšlikumu par Manta raju (Manta spp.) 
iekļaušanu CITES II pielikumā; kā arī Ekvadoras un Kolumbijas priekšlikumu par citu 
raju sugu iekļaušanu II pielikumā;

- ASV priekšlikumu, ko atbalsta Krievijas Federācija, par leduslāču (Ursus maritimus) 
pārcelšanu no CITES II pielikuma uz I pielikumu;

20. aicina Komisiju un ES dalībvalstis noraidīt:

- Kolumbijas un Taizemes iesniegto priekšlikumu par trīs krokodilu sugu (Crocodylus 
acutus, C. porosus, un C. siamensis) pārcelšanu no CITES I pielikuma uz 
II pielikumu;

o

o o

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, CITES pusēm un CITES 
sekretariātam.


