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B7-0000/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategicznych celów UE na 16. sesję 
Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami 
i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), które odbędzie się w 
Bangkoku (Tajlandia) w dniach 3-14 marca 2013 r.

(2012/2838(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zbliżającą się 16. sesję Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym 
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), 
która odbędzie się w Bangkoku (Tajlandia) w dniach 3-14 marca 2013 r.,

– uwzględniając pytania do Komisji w sprawie strategicznych celów UE na 16. sesję 
Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami 
i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), które odbędzie się w Bangkoku 
(Tajlandia) w dniach 3-14 marca 2013 r. (O-000000/2012 – B7-0000/2012 i O-
000000/2012 – B7-0000/2012),

– uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że CITES jest najszerszym istniejącym w skali świata porozumieniem 
w sprawie ochrony dzikiej przyrody, którego celem jest zapobieganie nadmiernej 
eksploatacji dzikich zwierząt i roślin w wyniku handlu międzynarodowego, zrzeszającym 
176 stron, w tym 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;

B. mając na uwadze, że ważne jest przedkładanie trwałego dobrobytu nad krótkoterminowe 
interesy gospodarcze;

C. mając na uwadze, że załącznik 4 do rezolucji z konferencji stron konwencji CITES nr 
9.24 (Rev. CoP15) dotyczy środków zabezpieczających, jakie należy wziąć pod uwagę 
lub wprowadzić w procesie dokonywania zmian załączników;

D. mając na uwadze, że CITES powinna opierać swoje decyzje na przesłankach naukowych;

E. mając na uwadze, że proces przeglądu okresowego dowiódł, że CITES osiągnęła 
pozytywne rezultaty w odniesieniu do niektórych gatunków figurujących na wykazie w 
załączniku I, które można teraz przenieść do załącznika II;

F. mając na uwadze, że przejrzystość i procesy decyzyjne w międzynarodowych instytucjach 
środowiskowych stanowią kluczowy element ich skutecznego funkcjonowania;

G. mając na uwadze, że żarłacze śledziowe są w wysokim stopniu narażone na przeławianie 
w rybołówstwie;

H. mając na uwadze, że rekiny głowomłoty są gatunkiem zagrożonym na całym świecie z 
powodu międzynarodowego handlu płetwami rekinów i przyłowów, które przyczyniły się 
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do zmniejszenia się populacji tego gatunku na przestrzeni lat;

I. mając na uwadze, że znaczny wzrost kłusownictwa słoni ma obecnie negatywny wpływ na 
populacje słoni we wszystkich czterech podregionach Afryki;

J. mając na uwadze, ze ok. 80% populacji nosorożca w Afryce zamieszkuje Afrykę 
Południową, a kłusownictwo tych zwierząt gwałtownie wzrasta;

K. mając na uwadze, że polowania oraz intensywny handel komercyjny częściami ciała 
niedźwiedzi polarnych (Ursus maritimus) stanowi poważne i bezpośrednie zagrożenie dla 
tych zwierząt, które są już zagrożone zmianą klimatu;

L. mając na uwadze, że międzynarodowe instrumenty w zakresie rybołówstwa oraz CITES 
powinny realizować ten sam cel zagwarantowania długoterminowej ochrony zasobów 
rybnych na pełnym morzu, uwzględniając również wpływ przyłowów gatunków 
niebędących celem połowu;

M. mając na uwadze, że konwencja CITES obejmuje aktualnie postanowienia dotyczące 
sprowadzania z morza, które są niejasne, a w szczególności postanowienia dotyczące 
stanu sprowadzania, gdy gatunki są poławiane na pełnym morzu;

N. mając na uwadze, że prawidłowe funkcjonowanie konwencji CITES będzie 
prawdopodobnie wymagało, by strony znacznie podwyższyły poziom finansowania w 
ciągu najbliższych kilku lat;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stosowania zasady ostrożności jako zasady 
wiodącej we wszystkich decyzjach w sprawie dokumentów roboczych oraz wniosków 
w sprawie objęcia wykazem, a także do uwzględniania zasady „użytkownik płaci”, 
podejścia ekosystemowego i tradycyjnych zasad ochrony przyrody;

2. nalega, by Komisja i państwa członkowskie przyjęły jedno stanowisko i poprawiły tempo 
oraz efektywność swych wewnętrznych procedur decyzyjnych, aby mogły szybko 
porozumieć się w sprawie wewnętrznego stanowiska UE w sprawie CITES COP16 oraz w 
pełni wykorzystać siłę 27 stron w UE w celu skierowania decyzji CoP 16 w kierunku 
wyznaczonym zasadą ostrożności;

3. nalega, by zarówno przed rozpoczęciem konferencji, jak i w trakcie jej trwania Komisja i 
państwa członkowskie zwróciły się do krajów trzecich w celu stworzenia sojuszów;

4. zachęca strony konwencji CITES do rozważenia dalszych możliwości wzmocnienia 
współpracy, koordynacji oraz synergii pomiędzy konwencjami dotyczącymi 
różnorodności biologicznej na wszystkich odnośnych poziomach;

Przejrzystość działań organów decyzyjnych

5. zdecydowanie sprzeciwia się stosowaniu tajnych głosowań, które są ogólnie stosowaną 
praktyką w ramach CITES, przy czym regulamin CITES stanowi, że mają one być 
stosowane wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach; w tym kontekście wspiera 
odnośny wniosek Danii złożony w imieniu państw członkowskich UE;



RE\916938PL.doc 5/6 PE498.071v01-00

PL

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Danii złożony w imieniu państw członkowskich UE 
dotyczący włączenia do rezolucji z konferencji nr 11.1 (Rev. CoP15) nowego ustępu 
dotyczącego konfliktu interesów;

Finansowanie

7. nalega na Komisję, by zapewniła ciągłość finansowania w ramach pomocy na rzecz 
rozwoju w celu realizacji celów CITES, w tym kontekście odnosi się konkretnie do 
realizowanego obecnie programu MIKE (monitorowanie nielegalnego zabijania słoni), do 
realizacji którego mogłaby ponownie zobowiązać się Unia Europejska po 
przeprowadzeniu niezależnego przeglądu i oceny jego skuteczności;

Sprowadzanie z morza

8. z zadowoleniem przyjmuje dyskusje oraz postępy poczynione w grupie roboczej CITES 
ds. sprowadzania z morza; wspiera dok. nr 32 CoP16, w którym mowa o poprawie 
wdrażania przepisów odnoszących się do gatunków morskich figurujących w wykazie 
CITES poławianych na morzach poza jurysdykcją jakiegokolwiek państwa i domaga się, 
by Komisja i państwa członkowskie zaangażowały się w konstruktywny dialog na ten 
temat;

Rekiny

9. z zadowoleniem przyjmuje wnioski złożone przez Brazylię, Komory, Chorwację, Egipt i 
Danię występującą w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej, by umieścić 
żarłacza śledziowego (Lamna nasus) w załączniku II; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wsparcia tego wniosku;

10. z zadowoleniem przyjmuje wnioski złożone przez Brazylię, Kolumbię, Kostarykę, 
Ekwador, Honduras, Meksyk i Danię występującą w imieniu Unii Europejskiej, by 
umieścić gatunek rekina głowomłota (Sphyrna spp) w załączniku II; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wsparcia tego wniosku;

11. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do wsparcia włączenia żarłacza 
białopłetwego (Carcharhinus longimanus) do załącznika II CITES, o które wnoszą 
Brazylia, Kolumbia oraz Stany Zjednoczone Ameryki;

Kość słoniowa i rogi nosorożców

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do odrzucenia wniosku Tanzanii o obniżenie 
poziomu ochrony populacji słonia afrykańskiego (Loxodonta africana) poprzez 
przeniesienie go z załącznika I do załącznika II, a także o jednorazową sprzedaż 
tanzańskich zasobów kości słoniowej;

13. nalega, by Komisja i państwa członkowskie odrzuciły wszelkie wnioski w sprawie 
obniżenia stopnia ochrony słonia afrykańskiego lub handlu kością tego gatunku słonia do 
momentu, gdy możliwe będzie dokonanie oceny wpływu jednorazowej sprzedaży w 
listopadzie 2008 r. przed Botswanę, Namibię, Republikę Południowej Afryki i Zimbabwe;
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14. zachęca strony konwencji CITES do przyjrzenia się mechanizmowi decyzyjnemu 
określania warunków, na podstawie których handel kością słoniową może być możliwy 
po dziewięcioletnim okresie przerwy, począwszy od jednorazowej sprzedaży w 
listopadzie 2008 r. przez Botswanę, Namibię, Republikę Południowej Afryki i Zimbabwe;

15. wzywa Komisję, państwa członkowskie i wszystkie strony konwencji CITES do wsparcia 
wniosku Kenii w sprawie czasowego zerowego kontyngentu na eksport rogów 
nosorożców z Republiki Południowej Afryki i Suazi, wzywa także strony CITES do 
zastanowienia się nad środkami obniżenia popytu na rogi nosorożców;

Inne gatunki

16. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez Międzynarodową Komisję 
Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (zwaną dalej ICCAT) w następstwie działań, jakie 
podjęto na konferencji CITES CoP 15 w 2010 r.;

17. ubolewa, że nie wysunięto wniosku w sprawie umieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego 
(Thunnus thynnus) w załączniku I konwencji CITES;

18. ubolewa, że nie wysunięto żadnego wniosku w sprawie umieszczenia w załączniku II 
konwencji CITES dwóch gatunków koralowców: Corallium spp. i Paracorallium spp.;

19. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do poparcia następujących wniosków w 
sprawie:

- włączenia mant (Manta spp.) do załącznika II konwencji CITES złożonego przez 
Brazylię, Kolumbię i Ekwador;

- włączenia innych gatunków płaszczki do załącznika II zgłoszony przez Kolumbię i 
Ekwador;

- przeniesienia niedźwiedzia polarnego (Ursus maritimus) z załącznika II do załącznika 
I konwencji CITES wysuniętego przez USA i popartego przez Federację Rosyjską;

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do sprzeciwienia się następującym wnioskom:

- o przeniesienie trzech gatunków krokodyla (Crocodylus acutus, C. porosus, i C. 
siamensis) z załącznika I do załącznika II konwencji CITES złożonego przez 
Kolumbię i Tajlandię;

o

o o

21. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, stronom konwencji CITES oraz sekretariatowi CITES.


