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B7-0000/2012

Resolutie van het Europees Parlement over de strategische doelstellingen van de EU voor 
de 16e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), die
van 3 t/m 14 maart 2013 wordt gehouden in Bangkok (Thailand)
(2012/2838(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de aanstaande 16e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen (CoP 16) bij de 
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 
plantensoorten (CITES), die van 3 t/m 14 maart 2013 in Bangkok (Thailand) plaatsvindt,

– gezien de vragen aan de Commissie en de Raad over de strategische doelstellingen van de 
EU voor de 16e conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale 
handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) van 3 t/m 14 maart 
2013 in Bangkok (Thailand) (O-000000/2012 – B7-0000/2012 en O-000000/2012 –
B7-0000/2012),

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat CITES met 176 partijen, waaronder de 27 lidstaten van de Europese Unie, 
's werelds grootste overeenkomst is over de instandhouding van in het wild levende dier- en 
plantensoorten en de voorkoming van overexploitatie ervan door de internationale handel;

B. overwegende dat langetermijnwelvaart moet primeren boven economische belangen op korte 
termijn;

C. overwegende dat in bijlage 4 van Resolutie Conf. 9.24 (rev. CoP 15) over de CITES-
overeenkomst verwezen wordt naar voorzorgsmaatregelen die bij wijziging van de bijlagen 
in overweging genomen of uitgevoerd moeten worden;

D. overwegende dat de besluiten van CITES op wetenschappelijke gegevens gebaseerd moeten 
zijn;

E. overwegende dat uit periodieke evaluatie is gebleken dat CITES een succes is voor bepaalde 
in bijlage I opgenomen soorten die nu naar bijlage II kunnen worden verplaatst;

F. overwegende dat transparantie van de besluitvorming in internationale milieu-instellingen 
een belangrijke factor is voor de doeltreffende werking van deze instellingen; 

G. overwegende dat de haringhaai uiterst gevoelig is voor overbevissing;

H. overwegende dat de hamerhaai wereldwijd bedreigd wordt door de internationale handel in 
vinnen en de bijvangst, die een historische afname van de populaties hebben veroorzaakt;

I. overwegende dat de aanzienlijk toegenomen olifantenstroperij nu de olifantenpopulaties in 
alle vier Afrikaanse subregio's treft;
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J. overwegende dat ongeveer 80% van de neushoornpopulatie van Afrika in Zuid-Afrika leeft 
en de stroperij op deze dieren snel toeneemt;

K. overwegende dat de jacht op en de aanzienlijke commerciële handel in lichaamsdelen van 
ijsberen een belangrijke en onmiddellijke bedreiging vormen voor de ijsbeer (Ursus 
maritimus), die al bedreigd worden door de klimaatverandering;

L. overwegende dat internationale visserijinstrumenten en CITES dezelfde doelstelling moeten 
nastreven, zijnde het behoud op lange termijn van visbestanden op de volle zee, tevens 
rekening houdend met het effect van bijvangst op niet-doelsoorten;

M. overwegende dat de CITES-overeenkomst momenteel onduidelijke bepalingen bevat over de 
aanvoer vanuit zee en in het bijzonder bepalingen over de "toestand van binnenkomst" 
wanneer soorten op volle zee worden gevangen;

N. overwegende dat voor een goede werking van de CITES-overeenkomst de partijen de 
komende jaren waarschijnlijk beduidend meer financiële middelen ter beschikking zullen 
moeten stellen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten het voorzorgsbeginsel als leidraad te gebruiken bij al 
hun besluiten over werkdocumenten en opnamevoorstellen, en daarbij tevens rekening te 
houden met het beginsel "de gebruiker betaalt", de ecosysteembenadering en traditionele 
instandhoudingsbeginselen;

2. dringt er op aan dat de EU en de lidstaten met één stem spreken en de snelheid en efficiëntie 
van hun interne besluitvorming verbeteren om spoedig tot overeenstemming te kunnen 
komen over een intern EU-standpunt voor de 16e conferentie van de CITES-partijen en 
optimaal te profiteren van het feit dat 27 van de CITES-partijen ook lid zijn van de EU 
teneinde besluiten van de CoP 16 in de richting van voorzorgsmaatregelen te sturen;

3. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan zowel voor als tijdens de conferentie 
toenadering te zoeken tot derde landen en met hen allianties te smeden;

4. moedigt de CITES-partijen aan verdere mogelijkheden te onderzoeken ter versterking van de 
samenwerking, coördinatie en synergieën tussen de overeenkomsten inzake biodiversiteit op 
alle relevante niveaus;

Transparantie van de besluitvorming

5. is sterk gekant tegen het algemeen gebruik van geheime stemmingen binnen CITES, terwijl 
in het CITES-reglement is bepaald dat geheime stemmingen alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden mogen worden gebruikt; steunt in deze context het desbetreffende voorstel 
van Denemarken namens de EU-lidstaten;

6. is verheugd over het voorstel van Denemarken namens de EU-lidstaten om in Resolutie 
Conf. 11.1 (rev. CoP15) een nieuwe paragraaf over belangenconflicten op te nemen;

Financiering

7. zet de Commissie ertoe aan om via haar ontwikkelingshulp de continuïteit van de 
financiering te garanderen om de CITES-doelstellingen te bereiken; verwijst in deze context 
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specifiek naar het bestaande MIKE-programma voor het toezicht op het illegaal doden van 
olifanten (Monitoring Illegal Killing of Elephants), waaraan de EU zich wellicht opnieuw zal 
moeten committeren, afhankelijk van de resultaten van een onafhankelijke evaluatie en 
doeltreffendheidsbeoordeling;

Aanvoer vanuit zee

8. is verheugd over de discussies en vooruitgang van de CITES-werkgroep over aanvoer vanuit 
zee; steunt CoP16 Doc.32 ter verbetering van de handhaving van de regels voor in de 
CITES-lijst opgenomen mariene soorten die gevangen zijn in zeeën die niet tot het 
rechtsgebied van enige staat behoren; en roept de Commissie en de lidstaten op een 
constructieve dialoog aan te gaan over dit onderwerp;

Haaien

9. verheugt zich over het voorstel van Brazilië, de Comoren, Kroatië, Egypte en Denemarken 
namens de EU-lidstaten om de haringhaai (Lamna nasus) op te nemen in bijlage II; dringt er 
bij de Commissie en de lidstaten op aan dit voorstel te steunen;

10. verheugt zich over het voorstel van Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
Mexico en Denemarken namens de EU-lidstaten om de drie hamerhaaisoorten (Sphyrna spp) 
op te nemen in bijlage II; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan dit voorstel te 
steunen;

11. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de opname van de oceanische witpunthaai 
(Carcharhinus longimanus) in CITES-bijlage II te steunen, zoals voorgesteld door Brazilië, 
Colombia en de Verenigde Staten van Amerika;

Olifantenivoor en hoorn van neushoorns

12. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan het voorstel van Tanzania om de 
Afrikaanse olifant (Loxodonta africana) te verplaatsen van bijlage I naar bijlage II en een 
eenmalige verkoop te houden van de Tanzaniaanse voorraad olifantenivoor af te wijzen;

13. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan alle voorstellen om de Afrikaanse olifant 
naar een lagere bijlage te verplaatsen of de handel in Afrikaans olifantenivoor toe te staan af 
te wijzen tot een beoordeling kan gemaakt worden van de gevolgen van de eenmalige 
verkoop in november 2008 door Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe;

14. moedigt de CITES-partijen aan een besluitvormingsmechanisme uit te werken om de 
voorwaarden te bepalen waarop de handel in ivoor kan worden hervat na het moratorium van 
negen jaar dat begonnen is na de eenmalige verkoop in november 2008 door Botswana, 
Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe;

15. roept de Commissie, de lidstaten en alle CITES-partijen op het voorstel van Kenia te steunen 
om een tijdelijk nulquotum op de export van neushoorntrofeeën uit Zuid-Afrika en 
Swaziland in te stellen; en roept alle CITES-partijen op te onderzoeken hoe de vraag naar 
hoorn van neushoorns kan worden verminderd;
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Andere soorten

16. verheugt zich over de inspanningen die de Internationale Commissie voor het behoud van de 
Atlantische tonijn (ICCAT) heeft ondernomen na de op de CITES CoP 15 in 2010 gegeven 
impuls;

17. betreurt het dat er geen voorstel is ingediend om de blauwvintonijn (Thunnus thynnus) in 
CITES-bijlage I op te nemen;

18. betreurt het dat er geen voorstel is ingediend om de Corallium spp. en Paracorallium spp. in 
CITES-bijlage II op te nemen;

19. dringt er bij de Commissie en de EU-lidstaten op aan de volgende voorstellen te steunen:

– de opname van de manta (Manta spp.) in CITES-bijlage II, zoals voorgesteld door 
Brazilië, Colombia en Ecuador; en de opname van andere rogsoorten in bijlage II, zoals 
voorgesteld door Colombia en Ecuador,

– de verplaatsing van ijsberen (Ursus maritimus) van CITES-bijlage II naar bijlage I, zoals 
voorgesteld door de Verenigde Staten van Amerika en gesteund door de Russische 
Federatie;

20. roept de Commissie en de EU-lidstaten op zich te verzetten tegen het volgende voorstel:

– de verplaatsing van drie krokodillensoorten (Crocodylus acutus, C. porosus, en C. 
siamensis) van CITES-bijlage I naar bijlage II, zoals voorgesteld door Colombia en 
Thailand;

-o0o-

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
CITES-partijen en het CITES-secretariaat.


