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B7-0000/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o strateških ciljih EU za 16. konferenco pogodbenic 
Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 3. do 14. marca 2013 v Bangkoku na 
Tajskem
(2012/2838(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju prihodnjega 16. srečanja konference pogodbenic (CoP 15) Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami 
(CITES), ki bo potekala od 3. do 14. marca 2013 v Bangkoku na Tajskem,

– ob upoštevanju vprašanj Komisiji o strateških ciljih EU za 16. konferenco pogodbenic 
Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami (CITES), ki bo potekala od 3. do 14. marca 2013 v Bangkoku na Tajskem (O–
000000/2012 – B7-0000/2012 in O–000000/2012 – B7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je CITES s 176 pogodbenicami konvencije, vključno s 27 državami članicami 
Evropske unije, najobširnejši svetovni sporazum o ohranjanju prostoživečih živali, ki 
skuša preprečiti prekomerno izkoriščanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst zaradi 
mednarodne trgovine;

B. ker je dolgoročna blaginja pomembnejša in kratkoročnih ekonomskih interesov;

C. ker je v prilogi 4 konference 9.24 (Rev. CoP15) konvencije CITES govora o ukrepih, ki 
jih je treba upoštevati ali izvajati, ko se spreminjajo dodatki;

D. ker bi se CITES morala odločati na znanstveni podlagi;

E. ker je občasen pregled pokazal, da je CITES bila uspešna za nekatere vrste iz dodatka I, ki 
se jih sedaj lahko prestavi v dodatek II;

F. ker je preglednost sprejemanja odločitev v mednarodnih okoljskih institucijah ključni 
element za njihovo dejansko delovanje; 

G. ker je atlantski morski pes zelo občutljiv na prekomeren lov;

H. ker je morski pes kladivar vsesplošno ogrožena vrsta zaradi mednarodne trgovine s 
plavutmi in prilova, ki sta povzročila izredno zmanjšanje staleža; 

I. ker se je zelo povečal divji lov na slone, kar je zelo prizadelo njihovo populacijo v vseh 
štirih afriških podregijah;

J. ker se približno 80 % afriških nosorogov nahaja v Južni Afriki, divji lov na njih pa hitro 
narašča; 
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K. ker lov na severnega medveda in razširjena trgovina z njegovimi deli resno in neposredno 
ogrožata to živalsko vrsto (Ursus maritimus), ki jo ogrožajo že podnebne spremembe;

L. ker bi morali instrumenti mednarodnega ribištva in CITES delovati skupaj za dosego 
istega cilja, to je dolgoročnega ohranjanja ribjih staležev na odprtem morju, tudi z 
upoštevanjem posledic prilova na neciljne vrste;

M. ker konvencija CITES vključuje določbe o vnosu iz morja, ki so nejasne, ter natančneje 
določbe o stanju vnosa, ko se vrste lovijo na odprtem morju; 

N. ker bo dobro delovanje konvencije CITES najbrž zahtevalo, da v naslednjih nekaj letih 
pogodbenice znatno povečajo financiranje;

1. poziva Komisijo in države članice, naj jih načelo previdnosti vodi pri vseh odločitvah o 
delovnih dokumentih in predlogih o uvrščanju na sezname ter naj upoštevajo tudi načelo 
„uporabnik plača”, ekosistemski pristop in tradicionalna načela ohranjanja;

2. poziva Komisijo in države članice, naj nastopijo enotno ter izboljšajo hitrost in 
učinkovitost svojih notranjih postopkov odločanja, da bi se lahko hitro sporazumele o 
notranjem stališču EU o CITES COP 16, ter naj izkoristijo moč 27 pogodbenic iz EU, da 
bodo sklepi COP 16 temeljili na previdnosti; 

3. poziva Komisijo in države članice, naj se pred konferenco in med njo povežejo s tretjimi 
državami in sklenejo zavezništva;

4. spodbuja pogodbenice CITES, naj preučijo nadaljnje možnosti za okrepitev sodelovanja, 
usklajevanja in sinergij med konvencijami, usmerjenimi v biotsko raznovrstnost, na vseh 
ustreznih ravneh; 

Preglednost odločanja

5. ostro nasprotuje tajnemu glasovanju kot splošni praksi v CITES, saj poslovnik CITES 
predvideva to prakso le v izjemnih primerih; v zvezi s tem podpira predlog Danske v 
imenu držav članic EU;

6. pozdravlja predlog Danske v imenu držav članic EU, da se v resolucijo konference 11.1 
(Rev. CoP15) vključi nov odstavek o navzkrižju interesov;

Financiranje

7. poziva Komisijo, naj prek razvojne pomoči zagotovi stalnost financiranja, da se dosežejo 
cilji CITES; v zvezi s tem zlasti opozarja na sedanji program MIKE o nadzoru nad 
nezakonitim odstrelom slonov, ki bi ob neodvisni reviziji in oceni njegove učinkovitosti 
lahko ustrezal novi zavezi Evropske unije;

Vnos iz morja

8. pozdravlja razprave in napredek v delovnih skupinah CITES v zvezi z vnosom iz morja; 
pozdravlja CoP16 Dok.32 za boljše uveljavljanje seznama CITES za morske vrste, 
ulovljene v morjih zunaj jurisdikcije katere koli države, ter poziva Komisijo in države 
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članice, naj vzpostavijo konstruktiven dialog na to temo;

Morski psi

9. pozdravlja predlog Brazilije, Komorskih otokov, Hrvaške, Egipta in Danske v imenu 
držav članic Evropske unije, naj se atlantski morski psi (Lamna nasus) vključijo v dodatek 
II; poziva Komisijo in države članice, naj ta predlog podprejo;

10. pozdravlja predlog Brazilije, Kolumbije, Kostarike, Ekvadorja, Hondurasa, Mehike in 
Danske v imenu držav članic Evropske unije, naj se tri vrste morskega psa kladivarja 
(Sphyrna spp) vključijo v dodatek II; poziva Komisijo in države članice, naj ta predlog 
podprejo;

11. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj podprejo vključitev oceanskega 
beloplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) v dodatek II CITES, ki jo 
predlagajo Brazilija, Kolumbija in Združene države Amerike;

Slonovina in nosorogov rog

12. poziva Komisijo in države članice, naj zavrnejo predlog Tanzanije, da se njena populacija 
afriških slonov (Loxodonta africana) iz dodatka I prenese v dodatek II ter enkratno 
prodajo njene zaloge slonovine;

13. poziva Komisijo in države članice, naj zavrnejo vsakršen predlog, da se afriški slon uvrsti 
v nižjo kategorijo, ali za trgovanje s slonovino, dokler se ne opravi ocena o posledicah 
enkratne prodaje Bocvane, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja novembra 2008;

14. spodbuja pogodbenice CITES, naj pregledajo mehanizem za sprejemanje odločitev, ki 
določa pogoje, pod katerimi je mogoča trgovina s slonovino po devetletnem premoru, ki 
se je začel novembra 2008 z enkratno prodajo Bocvane, Namibije, Južne Afrike in 
Zimbabveja; 

15. poziva Komisijo, države članice in vse pogodbenice CITES, naj podprejo predlog Kenije 
o začasni nični kvoti za izvoz nosorogovih trofej iz Južne Afrike in Svazija, ter poziva 
pogodbenice CITES, naj pregledajo ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po nosorogovem 
rogu;

Druge vrste

16. pozdravlja prizadevanja Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (v 
nadaljevanju ICCAT) po spodbudi s CITES COP 15 leta 2010;

17. obžaluje, ker ni bil oblikovan noben predlog, da bi se navaden tun (Thunnus thynnus)
uvrstil v dodatek I konvencije CITES;

18. obžaluje, da ni bil oblikovan noben predlog, da bi se korale vrst Corallium spp. in 
Paracorallium spp. uvrstile v dodatek II h konvenciji CITES;

19. poziva Komisijo in države članice EU, naj podprejo naslednje predloge:
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- vključitev mante (Manta spp.) v dodatek II konvencije CITES, kot predlagajo 
Brazilija, Kolumbija in Ekvador; ter vključitev drugih vrst raže v dodatek II, kot 
predlagata Kolumbija in Ekvador;

- prenos severnega medveda (Ursus maritimus) iz dodatka II v dodatek I konvencije 
CITES, kot predlagajo Združene države Amerike in podpira Ruska federacija.

20. poziva Komisijo in države članice EU, naj ne podprejo naslednjega predloga:

- prenos treh vrst krokodilov (Crocodylus acutus, C. porosus in C. siamensis) iz 
dodatka I v dodatek II konvencije CITES, kot predlagata Kolumbija in Tajska;

o

o o

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter 
pogodbenicam in sekretariatu CITES.


