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B7-0000/2012

Europaparlamentets resolution om EU:s strategiska mål inför det sextonde mötet 
i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade 
arter av vilda djur och växter (Cites) den 3–14 mars 2013 i Bangkok (Thailand)

(2012/2838(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det kommande sextonde mötet i partskonferensen för konventionen om 
internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) den 3–
14 mars 2013 i Bangkok, Thailand,

– med beaktande av frågorna till kommissionen om EU:s strategiska mål inför det 
sextonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med 
utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) den 3–14 mars 2013 i Bangkok 
(Thailand),

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

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Cites är det mest omfattande naturvårdsavtal som finns för att förhindra att vilda djur och 
växter överexploateras på grund av internationell handel, med 176 parter till 
konventionen, däribland EU:s 27 medlemsstater.

B. Det är viktigt att sätta långsiktigt välstånd före kortsiktiga ekonomiska intressen.

C. I bilaga 4 till Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP15) till Citeskonventionen anges att 
försiktighetsåtgärder ska beaktas eller genomföras då bilagorna ändras.

D. Cites bör grunda sina beslut på vetenskapliga fakta.

E. Under den periodiska översynen har det visat sig att Cites har varit framgångsrikt för vissa 
arter som är förtecknade i bilaga I, och som nu kan flyttas till bilaga II.

F. Insyn i beslutsfattandet i internationella miljöinstitutioner är avgörande för att de ska 
fungera effektivt. 

G. Håbrand (sillhaj) är mycket sårbar för överfiskning.

H. Hammarhajarterna är hotade världen över på grund av internationell handel med fenor och 
bifångst, vilket orsakat en historisk nedgång i bestånden. 

I. Den avsevärda ökningen av tjuvjakt på elefant påverkar nu elefantpopulationerna i 
samtliga fyra afrikanska delregioner.
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J. Ungefär 80 procent av noshörningpopulationen i Afrika finns i Sydafrika och tjuvjakten 
på dessa djur eskalerar snabbt. 

K. Jakt och betydande kommersiell handel med delar av isbjörnar utgör ett allvarligt och akut 
hot mot isbjörnar (Ursus maritimus), som redan är hotade på grund av 
klimatförändringarna.

L. Internationella fiskeriinstrument och Cites bör verka för samma mål, nämligen att 
garantera att fiskebestånden på öppet hav bevaras på lång sikt, samtidigt som effekterna 
av bifångst av andra arter än målarter beaktas.

M. I Citeskonventionen ingår för närvarande otydliga bestämmelser om ”införsel från havet”, 
närmare bestämt bestämmelserna om ”importerande stat” när arter fångats på öppet hav. 

N. Om Citeskonventionen ska fungera väl kommer parterna troligen att bli tvungna att öka 
finansieringen avsevärt de närmaste åren.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa 
försiktighetsprincipen som ledande princip vid samtliga beslut om arbetsdokument och 
förslag till införande i listor och att även ta hänsyn till principen om att användaren betalar 
samt till ett ekosystembaserat synsätt och hävdvunna naturvårdsprinciper.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inta en gemensam 
hållning och att förbättra hastigheten och effektiviteten i sitt interna förfarande för 
beslutsfattande, för att snabbt kunna ena sig om en gemensam EU-position i fråga om 
Cites COP 16 och att fullt ut använda styrkan av att EU har 27 parter för att få besluten 
i COP 16 att gå i riktning mot försiktighet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta kontakt med 
tredjeländer, både för och under konferensen, och skapa allianser.

4. Europaparlamentet uppmanar parterna till Cites att överväga ytterligare möjligheter för att 
stärka samarbete, samordning och synergieffekter mellan de konventioner som tar upp 
biologisk mångfald på samtliga relevanta nivåer.

Öppenhet i beslutsprocesser

5. Europaparlamentet motsätter sig starkt en generell användning av slutna omröstningar 
inom Cites, då det i Cites arbetsordning föreskrivs att detta endast får användas under 
exceptionella omständigheter. I samband med detta stöder parlamentet det tillhörande 
förslag Danmark lagt fram på EU-medlemsstaternas vägnar.

6. Europaparlamentet välkomnar Danmarks förslag på EU-medlemsstaternas vägnar att 
i Resolution Conf. 11.1 (Rev. CoP15) ta med ett nytt stycke om intressekonflikter.

Finansiering

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera kontinuitet i finansieringen 
genom sitt utvecklingsbistånd i syfte att uppnå Cites-målen. I detta sammanhang hänvisas 
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särskilt till det pågående Mike-programmet (Monitoring of the Illegal Killing of 
Elephants) som, efter oberoende översyn och bedömning av hur effektivt det är, bör kunna 
bli aktuellt för förnyade åtaganden från Europeiska unionens sida.

Införsel från havet

8. Europaparlamentet ser positivt på de diskussioner och framsteg som gjorts i arbetsgruppen 
om införsel från havet inom Cites. Parlamentet stöder CoP16 Doc. 32 om att förbättra 
verkställigheten för marina arter som är förtecknade i Cites och fångats i hav utanför 
någon stats jurisdiktion, och uppmanar enträget kommissionen och medlemsstaterna att 
verka för konstruktiva samtal i denna fråga.

Hajar

9. Europaparlamentet välkomnar förslaget från Brasilien, Egypten, Komorerna, Kroatien och 
Danmark, på Europeiska unionens vägnar, att föra in håbrand (sillhaj) (Lamna nasus) 
i bilaga II. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att 
ställa sig bakom detta förslag.

10. Europaparlamentet välkomnar förslaget från Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, Mexiko och Danmark, på Europeiska unionens vägnar, att föra in tre arter av 
hammarhaj (Sphyrna spp) i bilaga II. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen 
och medlemsstaterna att ställa sig bakom detta förslag.

11. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att 
ställa sig bakom införandet av årfenshaj (Carcharhinus longimanus) i bilaga II till Cites, 
vilket föreslagits av Brasilien, Colombia och Förenta staterna. 

Elfenben och noshörningshorn

12. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att 
avvisa förslaget från Tanzania om att landets population av afrikansk elefant 
(Loxondonta africana) ska klassificeras om från bilaga I till bilaga II i konventionen och 
att som en engångsföreteelse tillåta försäljning av tanzaniska lager av elfenben.

13. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att 
avvisa alla förslag om nedklassificering av afrikansk elefant eller handel med elfenben 
från afrikansk elefant tills en utvärdering kan göras av effekterna av den försäljning som 
godkändes som en engångsföreteelse i november 2008 av Botswana, Namibia, Sydafrika 
och Zimbabwe.

14. Europaparlamentet uppmanar parterna till Cites att behandla frågan om en mekanism för 
beslutsfattande för att fastställa under vilka förhållanden handel med elfenben ska göras 
möjlig efter det moratorium på nio år, som inleddes med den försäljning som godkändes 
som en engångsföreteelse i november 2008 av Botswana, Namibia, Sydafrika och 
Zimbabwe.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och samtliga parter till 
Cites att stödja förslaget från Kenya om en tillfällig nollkvot för export av 
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noshörningstroféer från Sydafrika och Swaziland, och uppmanar parterna till Cites att 
utreda åtgärder om hur efterfrågan på noshörningshorn ska kunna minskas.

Andra arter

16. Europaparlamentet välkomnar de insatser Internationella kommissionen för bevarande av 
tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat) gjort, som reaktion på de impulser som kom från 
Cites COP 15 år 2010.

17. Europaparlamentet beklagar att inget förslag lagts fram om att införa blåfenad tonfisk 
(Thunnus thynnus) i bilaga I till Cites.

18. Europaparlamentet beklagar att inget förslag lagts fram om att införa Corallium spp. och 
Paracorallium spp. i bilaga II till Cites.

19. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och EU-medlemsstaterna att 
ställa sig bakom följande förslag:

– införandet av mantor (Manta spp.) i bilaga II till Cites, vilket föreslagits av Brasilien, 
Colombia och Ecuador; införandet av andra arter av rockor i bilaga II, vilket 
föreslagits av Colombia och Ecuador,

– omklassificering av isbjörn (Ursus maritimus) från bilaga II till bilaga I till Cites, 
vilket Förenta staterna föreslagit med stöd av Ryssland.

20. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att 
avvisa följande förslag:

– omklassificering av tre krokodilarter (Crocodylus acutus, C. porosus, och C. 
siamensis) från bilaga I till bilaga II till Cites, vilket föreslagits av Colombia och 
Thailand.

o

o o

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, parterna till Cites och Cites-sekretariatet.


