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B7-0000/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru 
cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul 
internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se 
va desfășura între 3 și 14 martie 2013 la Bangkok (Thailanda)

(2012/2838(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților (COP 15) la Convenția 
privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție 
(CITES), care se va desfășura între 3 și 14 martie 2013 în Bangkok, Thailanda,

– având în vedere întrebările adresate Comisiei privind obiectivele strategice ale UE pentru 
cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional 
cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura 
între 3 și 14 martie 2013 la Bangkok (Thailanda)

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

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
de procedură,

A. întrucât CITES, semnată de 176 de părți, printre care cele 27 de state membre ale Uniunii 
Europene, reprezintă principalul acord global în vigoare cu privire la conservarea speciilor 
sălbatice, care urmărește să împiedice supraexploatarea speciilor faunei și florei sălbatice 
datorată comerțului internațional,

B. întrucât este important ca prosperitatea pe termen lung să primeze asupra intereselor 
economice pe termen scurt;

C. întrucât anexa 4 din Rezoluția conf. 9.24 (Rev. CoP15) a Convenției CITES se referă la 
măsurile de precauție de care să se țină seama sau care să fie puse în aplicare la 
modificarea apendicelor;

D. întrucât CITES ar trebui să-și bazeze deciziile pe argumente științifice;

E. întrucât procesul periodic de revizie a arătat că CITES a avut succes în cazul anumitor 
specii enumerate în apendicele I, specii care pot fi mutate acum în apendicele II;

F. întrucât transparența procesului decizional în instituțiile internaționale din domeniul 
mediului este un element-cheie pentru funcționarea lor eficientă; 

G. întrucât rechinul scrumbiilor este deosebit de vulnerabil la supraexploatarea în pescării;

H. întrucât rechinul ciocan este amenințat pe întreg globul din cauza comerțului internațional 
cu înotătoare și a faptului că constituie o captură accidentală, fapt care a dus la un declin 
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istoric al populației de rechin ciocan; 

I. întrucât creșterea semnificativă a braconajului de elefanți afectează acum populațiile de 
elefanți din toate cele patru subregiuni africane;

J. întrucât circa 80% din populația de rinoceri din Africa se găsește în Africa de Sud, iar 
numărul cazurilor de braconaj al acestor animale crește foarte rapid; 

K. întrucât vânătoarea și comerțul internațional semnificativ cu organe de urs polar reprezintă 
un risc grav și imediat pentru urșii polari (Ursus maritimus), care se află deja în pericol 
din cauza schimbărilor climatice;

L. întrucât instrumentele internaționale din domeniul pescuitului și CITES ar trebui să 
colaboreze pentru realizarea aceluiași obiectiv, și anume cel de a garanta conservarea pe 
termen lung a stocurilor de pește din larg, ținând seama, de asemenea, de impactul 
capturilor accidentale asupra speciilor care nu constituie obiectivul activităților de pescuit;

M. întrucât Convenția CITES include în momentul de față dispoziții privind „Introducerea de 
proveniență marină” care nu sunt clare, mai specific dispoziții referitoare la „starea de 
introducere” când speciile sunt capturate în larg; 

N. întrucât buna funcționare a Convenției CITES va necesita, probabil, ca părțile să 
suplimenteze finanțarea în mod considerabil în următorii câțiva ani,

1. invită Comisia și statele membre să recurgă la principiul precauției ca principiu călăuzitor 
pentru toate deciziile lor privind documentele de lucru și propunerile de înscriere și să țină 
cont, de asemenea, de principiul „utilizatorul plătește”, de abordarea centrată pe 
ecosisteme și de principiile tradiționale de conservare;

2. îndeamnă Comisia și statele membre să vorbească cu o singură voce și să îmbunătățească 
viteza și eficiența procedurilor lor decizionale interne pentru a putea să convină rapid 
asupra unei poziții interne a UE pentru COP 16 CITES și să se folosească pe deplin de 
poziția puternică conferită de faptul că există 27 de părți în cadrul UE care să determine ca 
deciziile COP 16 să se concentreze mai mult pe principiul precauției; 

3. îndeamnă Comisia și statele membre să facă demersuri pentru a colabora cu țări terțe, atât 
înainte de conferință, cât și în timpul acesteia, și să creeze alianțe;

4. încurajează părțile la CITES să analizeze și alte posibilități pentru a consolida cooperarea, 
coordonarea și sinergiile dintre convențiile legate de biodiversitate la toate nivelurile 
relevante; 

Transparență și procesul decizional

5. se opune vehement folosirii votului secret ca practică generală în cadrul CITES, în 
condițiile în care Regulamentul de procedură al CITES prevede folosirea acestuia doar în 
circumstanțe excepționale; sprijină, în acest context, propunerea conexă a Danemarcei în 
numele statelor membre ale UE;
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6. salută propunerea Danemarcei, făcută în numele statelor membre ale UE, de a include în 
Rezoluția conf. 11.1 (Rev. COP15) un paragraf nou referitor la conflictul de interese;

Finanțare 

7. îndeamnă Comisia să asigure continuitatea finanțării în contextul ajutorului său pentru 
dezvoltare pentru a atinge obiectivele CITES; în acest context, se referă în mod specific la 
programul MIKE (sistemului de monitorizare a uciderii ilegale a elefanților) care, sub 
rezerva unei revizuiri și evaluări independente a eficienței sale, ar putea beneficia în 
continuare de sprijinul financiar al Uniunii Europene;

Introducerea de proveniență marină

8. salută discuțiile și progresele realizate în cadrul grupului de lucru CITES privind 
introducerea de proveniență marină; sprijină COP16 Doc.32 în vederea îmbunătățirii 
aplicării legii în cazul speciilor marine enumerate în CITES și capturate în apele aflate în 
afara jurisdicției vreunui stat și îndeamnă Comisia și statele membre să se angajeze într-un 
dialog constructiv pe această temă;

Rechini

9. salută propunerea Braziliei, a Comorelor, a Croației, a Egiptului și a Danemarcei în 
numele statelor membre ale Uniunii Europene de a include rechinul scrumbiilor (Lamna 
nasus) în apendicele II; îndeamnă Comisia și statele membre să sprijine această 
propunere;

10. salută propunerea Braziliei, a Columbiei, a Republicii Costa Rica, a Ecuadorului, a 
Hondurasului, a Mexicului și a Danemarcei în numele statelor membre ale Uniunii 
Europene de a include trei specii de rechin ciocan (Sphyrna spp) în apendicele II; 
îndeamnă Comisia și statele membre să sprijine această propunere;

11. îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să sprijine includerea rechinului cu 
înotătoare albe (Carcharhinus longimanus) în apendicele II din CITES, propunere făcută 
de Brazilia, Columbia și Statele Unite ale Americii; 

Fildeșul și cornul de rinocer

12. îndeamnă Comisia și statele membre să respingă propunerea Tanzaniei de a muta 
populația de elefant african (Loxodonta africana) din apendicele I în apendicele II și de a 
se permite o vânzare unică de stoc tanzanian de fildeș;

13. îndeamnă Comisia și statele membre să respingă orice propuneri de modificare a statutului 
elefantului african sau de comerț cu fildeș african până la realizarea unei evaluări a 
impactului vânzării unice din noiembrie 2008 efectuată de Botswana, Namibia, Africa de 
Sud și Zimbabwe;

14. încurajează părțile la CITES să analizeze posibilitatea de a introduce un mecanism 
decizional pentru stabilirea condițiilor în care comerțul cu fildeș ar putea fi posibil după 
perioada de așteptare de nouă ani care a început cu vânzarea unică din noiembrie 2008 
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efectuată de Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe; 

15. solicită Comisiei, statelor membre și tuturor părților la CITES să sprijine propunerea 
Kenyei de a introduce o cotă zero temporară pentru exporturile de trofee de rinocer din 
Africa de Sud și Swaziland și solicită părților la CITES să analizeze posibilitatea de a 
introduce măsuri de reducere a cererii de corn de rinocer;

Alte specii

16. salută eforturile depuse de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din 
Oceanul Atlantic (ICCAT) după impulsul dat de COP 15 CITES în 2010;

17. regretă faptul că nu s-a făcut nicio propunere pentru a introduce tonul roșu (Thunnus 
thynnus) în apendicele I al CITES;

18. regretă faptul că nu s-a făcut nicio propunere pentru a introduce Corallium spp. și 
Paracorallium spp. în apendicele II al CITES;

19. îndeamnă Comisia și statele membre ale UE să sprijine următoarele propuneri:

- includerea diavolului de mare (Manta spp.) în apendicele II al CITES, propunere 
făcută de Brazilia, Columbia și Ecuador; includerea altor specii de diavol de mare în 
apendicele II al CITES, propunere făcută de Columbia și Ecuador;

- transferarea urșilor polari (Ursus maritimus) de la apendicele II al CITES la 
apendicele I, propunere făcută de SUA și sprijinită de Federația Rusă;

20. solicită Comisiei și statelor membre ale UE să se opună următoarelor propuneri:

- transferarea a trei specii de crocodil (Crocodylus acutus, C. porosus, și C. siamensis) 
de la apendicele I al CITES la apendicele II, propunere făcută de Columbia și de 
Thailanda;

o

o o

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
părților la CITES și Secretariatului CITES.


