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B7-0000/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o strategických cieľoch Európskej únie 
pre 16. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode 
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 3. 
až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko)

(2012/2838(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nadchádzajúcu 16. schôdzu konferencie zmluvných strán (COP16) 
Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko),

– so zreteľom na otázky adresované Komisii o strategických cieľoch Európskej únie 
pre 16. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode 
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 3. až 
14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko),

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

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže dohovor CITES je najväčšia globálna dohoda o ochrane voľne žijúcich 
organizmov, ktorej cieľom je zabrániť nadmernému využívaniu voľne žijúcich 
živočíšnych a rastlinných druhov v rámci medzinárodného obchodu a ktorá má 176 
zmluvných strán vrátane 27 členských štátov Európskej únie;

B. keďže je dôležité, aby dlhodobá prosperita mala prednosť pred krátkodobými 
ekonomickými záujmami;

C. keďže v prílohe 4 uznesenia konferencie č. 9.24 (Rev. CoP15) dohovoru CITES sa 
uvádza, že pri zmene a dopĺňaní príloh treba zohľadniť alebo zaviesť preventívne 
opatrenia;

D. keďže rozhodnutia CITES by sa mali zakladať na vedeckých poznatkoch;

E. keďže pravidelný postup preskúmania ukázal, že v prípade určitých druhov uvedených 
v prílohe I bol dohovor CITES úspešný a že tieto druhy sa teraz môžu presunúť do prílohy
II;

F. keďže transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí v medzinárodných inštitúciách 
pôsobiacich v oblasti životného prostredia je kľúčovým prvkom ich účinného fungovania; 

G. keďže žralok sleďový je veľmi citlivý na nadmerný rybolov;

H. keďže žralok mlatkohlavý je celosvetovo ohrozeným druhom, a to z dôvodu 
medzinárodného obchodu so žraločími plutvami a z dôvodu, že býva vedľajším úlovkom, 
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v dôsledku čoho došlo k historickému poklesu jeho populácie; 

I. keďže významný nárast prípadov pytliactva na slonov sa prejavuje na populáciách slonov 
vo všetkých štyroch afrických podregiónoch;

J. keďže približne 80 % populácie afrických nosorožcov žije v Južnej Afrike a pytliactvo 
na tieto zvieratá rýchlo naberá na intenzite; 

K. keďže lov na polárne medvede (Ursus maritimus) a značný obchod s nimi predstavuje 
vážne a bezprostredné ohrozenie tohto druhu, ktorý je už aj tak ohrozený v dôsledku 
zmeny klímy;

L. keďže medzinárodné nástroje v oblasti rybného hospodárstva a dohovor CITES by mali 
mať spoločný cieľ, t. j. zabezpečiť dlhodobú ochranu populácií rýb na šírom mori, pričom 
treba zohľadňovať aj vplyv vedľajších úlovkov na necieľové druhy;

M. keďže dohovor CITES v súčasnosti obsahuje ustanovenia o introdukcii z mora, ktoré sú 
nejasné, predovšetkým pokiaľ ide o ustanovenia o štáte introdukcie v prípade výlovu 
druhov na šírom mori; 

N. keďže dobré fungovanie dohovoru CITES si bude pravdepodobne vyžadovať, aby jeho 
zmluvné strany v najbližších pár rokoch výrazne zvýšili mieru financovania;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili zásadu predbežnej opatrnosti ako hlavnú 
zásadu pri prijímaní všetkých svojich rozhodnutí o pracovných dokumentoch a pri 
podávaní návrhov na zapísanie do zoznamu a aby tiež zohľadnili zásadu používateľ platí, 
ekosystémový prístup a tradičné zásady ochrany prírody;

2. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby postupovali jednotne a aby zrýchlili 
a zefektívnili proces prijímania svojich rozhodnutí, čo umožní rýchlo sa dohodnúť 
na internej pozícii EÚ pre CITES COP16 a v plnej miere využiť váhu prítomnosti 27 
zmluvných strán v rámci EÚ na to, aby sa pri rozhodnutiach prijímaných na konferencii 
COP16 viac pozornosti zameralo na predbežnú opatrnosť; 

3. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v čase pred konferenciou i počas nej 
oslovovali tretie krajiny a vytvárali aliancie;

4. nabáda strany dohovoru CITES, aby zvážili ďalšie možnosti posilnenia spolupráce, 
koordinácie a súčinnosti v rámci dohovorov súvisiacich s ochranou biodiverzity na 
všetkých príslušných úrovniach; 

Transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí

5. dôrazne sa stavia proti používaniu tajného hlasovania ako všeobecnej praxi v rámci 
CITES, pretože rokovací poriadok CITES stanovuje, že sa používa len za výnimočných 
okolností; podporuje v tejto súvislosti príslušný návrh Dánska v mene členských štátov 
EÚ;

6. víta návrh Dánska v mene členských štátov EÚ, ktorý spočíva v doplnení nového odseku 



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

SK

o konflikte záujmov do uznesenia konferencie č. 11.1 (Rev. CoP15);

Financovanie 

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v záujme dosiahnutia cieľov dohovoru CITES 
prostredníctvom svojej rozvojovej pomoci zabezpečila kontinuitu financovania, a v tejto 
súvislosti osobitne poukazuje na program MIKE zameraný na monitorovanie 
nezákonného zabíjania slonov, ktorý by sa mohol po uskutočnení nezávislého 
preskúmania a posúdenia jeho účinnosti stať obnoveným záväzkom Európskej únie;

Introdukcia z mora

8. víta diskusie a pokrok dosiahnutý v rámci pracovnej skupiny CITES pre introdukciu 
z mora; podporuje dokument č. 32 CoP16 zameraný na zlepšenie presadzovania pravidiel 
týkajúcich sa morských druhov uvedených v zozname dohovoru CITES chytených v mori 
mimo jurisdikcie akéhokoľvek štátu a naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
nadviazali konštruktívny dialóg o tejto otázke;

Žraloky

9. víta návrh Brazílie, Komor, Chorvátska, Egyptu a Dánska v mene členských štátov 
Európskej únie zahrnúť žraloka sleďového (Lamna nasus) do prílohy II; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby tento návrh podporili;

10. víta návrh Brazílie, Komor, Kostariky, Ekvádora, Hondurasu, Mexika a Dánska v mene 
členských štátov Európskej únie zahrnúť tri druhy žraloka mlatkohlavého (Sphyrna spp) 
do prílohy II; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby tento návrh podporili;

11. naliehavo vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby podporili návrh na zahrnutie 
žraloka dlhoplutvého (Carcharhinus longimanus) do prílohy II dohovoru CITES, ktorý 
predložili Brazília, Kolumbia a Spojené štáty americké; 

Slonovina a nosorožie rohy

12. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zamietli návrh Tanzánie na preradenie 
populácie slona afrického (Loxodonta africana) z prílohy I do prílohy II a na jednorazový 
predaj tanzánijských zásob slonoviny;

13. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zamietli všetky návrhy týkajúce sa 
preradenia slona afrického alebo obchodu s africkou slonovinou, kým sa neposúdi vplyv 
jednorazového predaja, ktorý v novembri 2008 uskutočnili Botswana, Namíbia, Južná 
Afrika a Zimbabwe;

14. naliehavo vyzýva strany dohovoru CITES, aby preskúmali mechanizmus prijímania 
rozhodnutí v oblasti stanovenia podmienok, za ktorých sa môže uskutočniť obchod 
so slonovinou po deväťročnom období moratória, ktoré začalo plynúť jednorazovým 
predajom uskutočneným v novembri 2008 Botswanou, Namíbiou, Južnou Afrikou 
a Zimbabwe; 
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15. vyzýva Komisiu, členské štáty a všetky strany dohovoru CITES, aby podporili návrh 
Kene na dočasné nulové kvóty na vývoz trofejí nosorožcov z Južnej Afriky a Svazijska, a 
vyzýva strany dohovoru CITES, aby sa zaoberali opatreniami na zníženie dopytu 
po nosorožích rohoch;

Iné druhy

16. víta úsilie, ktoré vyvinula Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov 
(ďalej len „ICCAT“) v nadväznosti na impulzy vytvorené na konferencii COP15 
dohovoru CITES v roku 2010;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol predložený žiaden návrh na zahrnutie tuniaka 
modroplutvého (Thunnus thynnus) do prílohy I dohovoru CITES;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol predložený žiaden návrh na zahrnutie Corallium
spp a Paracorallium spp. do prílohy II dohovoru CITES;

19. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty EÚ, aby podporili tieto návrhy:

- návrh Brazílie, Kolumbie a Ekvádora na zahrnutie manty obrovskej (Manta spp.) do 
prílohy II dohovoru CITES; návrh Kolumbie a Ekvádora na zahrnutie ďalších druhov 
rají do prílohy II;

- návrh Spojených štátov, podporený Ruskou federáciou, na preradenie polárnych 
medveďov (Ursus maritimus) z prílohy II do prílohy I dohovoru CITES;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty EÚ, aby zamietli tieto návrhy:

- návrh Kolumbie a Thajska na preradenie troch druhov krokodílov (Crocodylus acutus, 
C. porosus a C. siamensis) z prílohy I do prílohy II dohovoru CITES;

o

o o

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, zmluvným stranám 
dohovoru CITES a sekretariátu CITES.


