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B9-0414/2022

Usnesení Evropského parlamentu o strategických cílech EU pro 19. konferenci 
smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 14. až 25. 
listopadu 2022 v Panamě
(2022/2681(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na zprávu Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) z roku 2019 o globálním posouzení 
biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb,

– s ohledem na zprávu Programu OSN pro životní prostředí a Organizace OSN pro výživu 
a zemědělství nazvanou „State of the World’s Forests 2020“ (Stav světových lesů za rok 
2020), která zdůrazňuje klíčovou úlohu lesů, neboť poskytují stanoviště pro více než 80 
% světové suchozemské biologické rozmanitosti, nabízejí nespočet ekosystémových 
služeb a zajišťují obživu mnoha komunitám, včetně původních obyvatel,

– s ohledem na mořskou a pobřežní biologickou rozmanitost,

– s ohledem na nadcházející 19. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním 
obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), 
která se bude konat ve dnech 14. až 25. listopadu 2022 v Panamě (CoP19),

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 75/311 ze dne 26. července 2021 o 
řešení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy,

– s ohledem na usnesení podle úmluvy CITES Conf. 12.10 (Rev.CoP15) o registraci 
činností, které umožňují chovat v zajetí druhy zvířat uvedené v příloze I pro obchodní 
účely,

– s ohledem na rozhodnutí CITES 18.226 a 18.227 o obchodu se slony indickými 
(Elephas maximus),

– s ohledem na rozhodnutí CITES 18.81–18.85 o trestné činnosti na internetu poškozující 
volně žijící a planě rostoucí druhy,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nazvané „Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života“ 
(COM(2020)0380) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2021 k 
tomuto sdělení1,

– s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin2, jejímž cílem je podpora 
zachování biologické rozmanitosti a která je základním kamenem unijní politiky 

1 Úř. věst. C 67, 8.2.2022, s. 25.
2 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
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ochrany přírody,

– s ohledem na Úmluvu OSN o biologické rozmanitosti a na 15. zasedání konference 
smluvních stran této úmluvy, které se bude konat ve dnech 7. až 19. prosince 2022 v 
kanadském Montrealu,

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně 
životního prostředí a o nahrazení směrnice 2008/99/ES, předložený Komisí 
(COM(2021)0851),

– s ohledem na otázky předložené Radě a Komisi o klíčových cílech konference 
smluvních stran úmluvy CITES, která se bude konat ve dnech 14. až 25. listopadu 2022 
v Panamě (O-000038/2022 - B9-0023/2022 a O-000039/2022 – B9-0024/2022),

– s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nebývalý celosvětový pokles biologické rozmanitosti, který v 
současnosti probíhá desetkrát až stokrát rychleji než přirozená míra vymírání druhů, je 
přímým důsledkem lidské činnosti a že vyhynutí hrozí přibližně 1 milionu živočišných a 
rostlinných druhů; vzhledem k tomu, že z dostupných důkazů vyplývá, že ještě není 
pozdě, abychom zastavili a zvrátili současné tendence úbytku biologické rozmanitosti;

B. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost pozitivně přispívá ke zdraví lidské 
populace; vzhledem k tomu, že až 80 % léků používaných lidmi je přírodního původu;

C. vzhledem k tomu, že oceány, které představují 95 % biosféry, jsou jedním z 
nejdůležitějších pohlcovačů uhlíku, protože regulují klima a absorbují CO2 z atmosféry;

D. vzhledem k tomu, že je důležité chránit mořskou a pobřežní biologickou rozmanitost a 
řešit hrozby, které pro ni představuje neregulované nebo nedostatečně regulované 
využívání živých mořských zdrojů; vzhledem k tomu, že je rovněž důležité chránit 
sladkovodní biologickou rozmanitost, která se snižuje ve větší míře než u mořských a 
suchozemských ekosystémů, přičemž počet sladkovodních populací se v letech 1970–
2014 snížil o 83 %;

E. vzhledem k tomu, že naprostá většina druhů, které jsou předmětem obchodování, není 
chráněna úmluvou CITES; vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod s těmito druhy 
zůstává neregulovaný a významně přispívá k vymírání volně žijících populací;

F. vzhledem k tomu, že úmluva CITES je nejrozsáhlejší celosvětovou dohodou o ochraně 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, k níž připojilo svůj podpis 184 
smluvních stran, včetně EU a jejích 27 členských států; vzhledem k tomu, že uznává, že 
volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny jsou ve svých jedinečných 
a mnohotvárných formách nenahraditelnou součástí přírodních systémů Země, které 
musí být chráněny pro příští generace;

G. vzhledem k tomu, že cílem úmluvy CITES je zajistit, aby mezinárodní obchod s volně 
žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami nepředstavoval hrozbu pro jejich přežití 
ve volné přírodě;
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H. vzhledem k tomu, že nezákonný i zákonný obchod s volně žijícími živočichy a planě 
rostoucími rostlinami a jejich využívání a ničení přírodních stanovišť významně 
přispívají k úbytku biologické rozmanitosti, podkopávají celosvětové úsilí v boji proti 
změně klimatu a jsou příčinou i důsledkem korupce;

I. vzhledem k tomu, že příloha I úmluvy CITES obsahuje všechny druhy ohrožené 
vyhynutím, které jsou nebo mohou být obchodem nepříznivě ovlivňovány; vzhledem k 
tomu, že příloha II zahrnuje všechny druhy, které mohou být ohroženy vyhynutím, 
pokud obchod s jedinci těchto druhů nebude podléhat přísné regulaci, která zabrání 
jejich využívání, jež není slučitelné s jejich přežitím, a pokud obchod s těmito druhy 
nebude pod účinnou kontrolou;

J. vzhledem k tomu, že obchod s volně žijícími druhy zvyšuje kontakt mezi lidmi a volně 
žijícími druhy a vytváří potenciálně vysoké riziko vzniku a šíření zoonóz; vzhledem k 
tomu, že 70 % všech nově se objevujících infekčních onemocnění u lidí je zoonotického 
původu, představuje obchod s volně žijícími druhy vážné riziko pro zdraví zvířat i lidí; 
vzhledem k tomu, že je zapotřebí lepší a úplnější kontroly obchodu s masem a živými 
zvířaty; vzhledem k tomu, že odborníci doporučují omezit zoonotická rizika regulací 
trhů s živými zvířaty a vypracováním „pozitivního seznamu“ druhů zvířat, která mohou 
být přepravována na mezinárodní úrovni, přičemž se zohlední zoonotická rizika a další 
aspekty, jako jsou dobré životní podmínky zvířat, stav z hlediska ochrany a populační 
trendy;

K. vzhledem k tomu, že náklady na globální strategie pro předcházení pandemiím založené 
na omezení nezákonného obchodu s volně žijícími druhy, zamezení změnám ve 
využívání půdy a zvýšení dohledu se odhadují na částku 22 až 31 miliard USD3, což je 
jen malý zlomek nákladů způsobených pandemií;

L. vzhledem k tomu, že 19 členských států podpořilo dokument kyperské vlády o postoji k 
novému legislativnímu rámci EU pro pozitivní seznam zvířat povolených jako domácí 
zvířata, který byl předložen na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 24. května 
2022;

M. vzhledem k tomu, že EU je hlavním uzlem, tranzitním místem a destinací pro legálně i 
nelegálně získané exempláře volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ať už 
živých, nebo mrtvých, částí těl nebo výrobků z nich; vzhledem k tomu, že v roce 2019 
představovaly nahlášené dovozní transakce s volně žijícími a planě rostoucími druhy 
chráněnými úmluvou CITES do EU 36 % celkového objemu dovozu;

N. vzhledem k tomu, že v letech 2014 až 2018 dovezla EU druhý největší počet loveckých 
trofejí druhů volně žijících živočichů zařazených na seznam podle úmluvy CITES, a to 
hned po Spojených státech; vzhledem k tomu, že stále více evropských zemí přijímá 
nebo zvažuje opatření k zákazu dovozu loveckých trofejí;

O. vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími 
rostlinami dosahuje ročně hodnoty miliard eur a zahrnuje miliony těchto rostlin a volně 

3 Organizace pro výživu a zemědělství, „The State of the World’s Forests 2022 – Forest pathways for green 
recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies“ (Stav světových lesů v roce 2022 – lesní 
cesty pro zelenou obnovu a budování inkluzivních, odolných a udržitelných ekonomik), Řím, 2022.
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žijících živočichů; vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy se stalo čtvrtým největším černým trhem po trzích s drogami, lidmi a 
zbraněmi; vzhledem k tomu, že trestné činy související s nezákonným obchodováním s 
volně žijícími a planě rostoucími druhy často nejsou dostatečně přísně trestány, aby 
působily odstrašujícím způsobem, a vzhledem k tomu, že aktéři na střední až vysoké 
úrovni jsou stíháni jen zřídka;

P. vzhledem k tomu, že internet hraje klíčovou roli při usnadňování nezákonného 
obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

Q. vzhledem k tomu, že je nezbytné zvýšit úsilí o zlepšení transparentnosti a účinné účasti 
občanské společnosti na rozhodování;

R. vzhledem k tomu, že EU by se měla jednoznačně ujmout úlohy subjektu, který se zasadí 
o spolupráci a výměnu mezi vládními a nevládními útulky a záchrannými stanicemi s 
cílem najít dlouhodobá a z hlediska druhu vhodná řešení pro zabavené exempláře patřící 
k volně žijícím druhům;

S. vzhledem k tomu, že tradiční léčivé přípravky patří mezi hlavní zabavené komodity v 
souvislosti s úmluvou CITES, o nichž informují členské státy; vzhledem k tomu, že 
používání volně žijících zvířat v tradičních léčivých přípravcích poškozuje biologickou 
rozmanitost, zejména pokud jde o druhy uvedené na červeném seznamu; vzhledem k 
tomu, že poptávka po tradičních léčivých přípravcích obsahujících živočišné složky 
vede k nárůstu nezákonného obchodu s volně žijícími zvířaty;

T. vzhledem k tomu, že populace pelagických druhů žraloků se od roku 1970 snížily o 
71 % a více než 50 % druhů žraloků je ohroženo nebo téměř ohroženo vyhynutím4, 
přičemž jednou z hlavních příčin tohoto úbytku je jejich lov za účelem obchodu s 
částmi jejich těl; vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že z funkčního hlediska vyhynulo 
20 % populací útesových žraloků; vzhledem k tomu, že v roce 2020 byly členské státy 
EU zdrojem více než 45 % všech produktů souvisejících se žraločími ploutvemi 
dovezených do tří hlavních obchodních středisek: Hongkongu, Singapuru a Tchaj-
wanu;

U. vzhledem k tomu, že v návaznosti na pokles populace slonů afrických (Loxodonta 
africana) v Africe o více než 60 % a o 86 % v případě slonů pralesních (Loxodonta 
cyclotis), k němuž došlo během tří generací, zvýšil Mezinárodní svaz ochrany přírody 
(IUCN) v roce 2021 stupeň ohrožení slona afrického ze zranitelného na ohrožený a 
samostatně zařadil slony pralesní na seznam kriticky ohrožených druhů5;

V. vzhledem k tomu, že pytláctví pro obchod se slonovinou je hlavní příčinou úbytku 
populace afrických slonů; vzhledem k tomu, že nezákonný obchod se slonovinou 
poškozuje hospodářský rozvoj, podporuje organizovanou trestnou činnost, podněcuje 
korupci a rozdmýchává konflikty; vzhledem k tomu, že po zavedení legálního prodeje 

4 Mezinárodní fond na ochranu zvířat, „Supply and demand: the EU’s role in the global shark trade“ (Nabídka a 
poptávka: role EU v celosvětovém obchodu se žraloky), 2022.
5 IUCN, „African elephant species now Endangered and Critically Endangered - IUCN Red List“ (Druhy 
afrických slonů jsou nyní ohrožené a kriticky ohrožené – červený seznam IUCN), 25. března 2021.
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se obchodování se slonovinou výrazně zvýšilo;

W. vzhledem k tomu, že je zakázáno obchodovat s volně žijícími tygry; vzhledem k tomu, 
že nařízení EU o obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy však nebrání 
obchodu s tygry odchovanými v zajetí a částmi jejich těl, přestože rozhodnutí 14.69 
podle úmluvy CITES o exemplářích odchovaných v zajetí a chovech na farmách se 
staví proti komerčnímu chovu tygrů a obchodu s nimi, pokud jde o části jejich těl; 
vzhledem k tomu, že členské státy i nadále dovážejí a vyvážejí živé tygry a části jejich 
těl registrované pod obchodními kódy CITES;

Úvod

1. zdůrazňuje, že je jasně zapotřebí zaujmout k ochraně volně žijících a planě rostoucích 
druhů přístup větší předběžné opatrnosti, a to vzhledem k nepřetržité hrozbě, kterou pro 
jednotlivé živočichy, druhy, zdraví lidí a zvířat a životní prostředí představuje obchod s 
volně žijícími a planě rostoucími druhy;

2. vyzývá k většímu sladění úmluvy CITES s Úmluvou o biologické rozmanitosti, 
Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a dalšími smlouvami a 
dohodami týkajícími se biologické rozmanitosti, aby bylo možné účinně dosáhnout 
mezinárodních závazků týkajících se zachování biologické rozmanitosti;

3. je znepokojen tím, že trh s exotickými zvířaty v zájmovém chovu a rozmanitost 
postižených druhů roste jak v rámci EU, tak na mezinárodní úrovni;

4. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba snížit environmentální stopu výroby a spotřeby EU, 
aby nebyly překračovány planetární limity;

5. zdůrazňuje, že ekosystémové služby a zdroje, které poskytují lesy, jsou zásadní pro lidi 
na celém světě; vyzývá EU a členské státy, aby na 19. konferenci smluvních stran 
prosazovaly přijetí usnesení podle úmluvy CITES o lesích s cílem zajistit, aby druhy 
stromů uvedené v úmluvě CITES byly náležitě chráněny a aby se veškerý obchod s 
nimi prováděl pouze tehdy, je-li zákonný, udržitelný a vysledovatelný;

6. zdůrazňuje, že zapojení žen do ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů je 
výhodné pro rovnost žen a mužů a udržitelnost životního prostředí a umožňuje cílenější 
a účinnější opatření v boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy; vyzývá Komisi, aby spolupracovala se sekretariátem úmluvy CITES s 
cílem začlenit hledisko rovnosti žen a mužů do úmluvy CITES a podporovat genderově 
citlivé iniciativy, které ovlivňují a řeší trestné činy související s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy a jejich ochranou; domnívá se, že prosazování, rozhodování a 
provádění v souvislosti s úmluvou CITES by mělo podporovat rovnost žen a mužů, a 
vyzývá EU a členské státy, aby prosazovaly akční plán pro rovnost žen a mužů v rámci 
úmluvy CITES, který by mohl být zaveden prostřednictvím usnesení;

Provádění, dodržování a prosazování

7. zdůrazňuje, že globální hodnotící zpráva IPBES o biologické rozmanitosti a 
ekosystémových službách z roku 2019 uvádí řadu nedostatků v úmluvě CITES, jako je 
dodržování předpisů, prosazování, potřeba vědecky podložených kvót, financování, boj 
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proti korupci a snižování poptávky; zdůrazňuje, že tyto nedostatky by měly být 
odstraněny, aby bylo možné úmluvu lépe provádět, a naléhavě vyzývá všechny strany, 
aby se těmito otázkami důkladně zabývaly;

8. lituje nedostatečného prosazování zákazů a omezení obchodu s chráněnými druhy kvůli 
nedostatečné kapacitě a zdrojům vyčleněným smluvními stranami; vyzývá všechny 
smluvní strany, aby zesílily prosazování úmluvy;

9. vyjadřuje znepokojení nad tím, že smluvní strany úmluvy CITES nenesou odpovědnost 
za to, že účinně neprovádějí ustanovení úmluvy, včetně požadavku, aby dovozní a 
vývozní povolení byla vydávána na základě vědecky podloženého doporučení, že 
takový dovoz nebo vývoz neohrožuje přežití druhu (zjištění o nezávadnosti);

10. vyzývá k důslednému a nestrannému uplatňování nástrojů stanovených úmluvou CITES 
a rozhodnutí přijatých podle této úmluvy na podporu jejího dodržování, včetně 
programu pomoci při dodržování úmluvy (Compliance Assistance Programme); vyzývá 
EU a všechny smluvní strany, aby vypracovaly opatření k zajištění přiměřeného a 
včasného dodržování úmluvy, včetně vyčlenění nezbytných zdrojů a přijetí účinných 
vnitrostátních právních předpisů k provádění rozhodnutí a usnesení přijatých v rámci 
úmluvy; vyzývá ke vzájemné spolupráci mezi smluvními stranami a ke sdílení 
osvědčených postupů;

11. dále vyzývá EU a její členské státy, aby v případě nedodržování úmluvy přijaly přísná 
opatření, včetně odrazujících sankcí, pokud se zjistí, že smluvní strana oslabuje účinnost 
úmluvy a účinně nebrání nezákonnému nebo neudržitelnému využívání a obchodu, a – 
jako krajní řešení – pozastavily obchodování se smluvní stranou, která úmluvu 
porušuje;

12. vyzývá všechny smluvní strany, aby se zasadily o zajištění ochrany oznamovatelů, 
novinářů, strážců přírody a ochránců životního prostředí a lidských práv, kteří hrají 
zásadní roli v ochraně životního prostředí a při ukončování nezákonného obchodu s 
volně žijícími a planě rostoucími druhy;

13. trvá na tom, aby byla nadnárodní trestná činnost poškozující volně žijící a planě 
rostoucí druhy všemi smluvními stranami uznána jako závažná organizovaná trestná 
činnost, což by se mělo odrazit v přidělování zdrojů a vést k aktivnímu zapojení 
specializovaných policejních a celních vyšetřovacích agentur;

14. zdůrazňuje klíčovou úlohu policie a celních orgánů a naléhavě vyzývá všechny členské 
státy EU, aby zřídily specializované jednotky zaměřené na trestnou činnost poškozující 
volně žijící a planě rostoucí druhy na vnitrostátní úrovni, jejichž mandát se bude 
vztahovat na celé území státu a nebude omezen na určité regiony ani na žádné jiné 
územní jednotky; vyzývá členské státy, aby pověřily tyto specializované jednotky 
aktivní účastí na mezinárodní spolupráci a koordinaci; zdůrazňuje, že spolupráce s 
příslušnými orgány v členských státech v otázkách nezákonného obchodu s volně 
žijícími a planě rostoucími druhy by mohla být dále revidována a posilována 
prostřednictvím skupiny EU pro prosazování práva, která sdružuje pracovníky 
donucovacích orgánů ze všech členských států EU a pracovníky Agentury EU pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva (Europolu), Eurojustu, Interpolu, Světové celní 
organizace a sekretariátu CITES; vyzývá EU a její členské státy, aby posílily odbornou 
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přípravu v oblasti prosazování práva v rámci obchodu s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy;

15. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit databázi odborníků v oblasti biologie a/nebo 
ekologie, a to jak pro identifikaci druhů a stíhání trestné činnosti poškozující volně žijící 
a planě rostoucí druhy, jako je pytláctví, obchodování s nimi a jejich nezákonné 
využívání, tak pro lepší pochopení tohoto jevu donucovacími orgány na místní, 
regionální, vnitrostátní a mezinárodní úrovni;

16. zdůrazňuje přínosy databáze informačních systémů pro řízení vymáhání práva v boji 
proti organizované trestné činnosti a nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby vytvořily celounijní 
databázi případů trestné činnosti proti životnímu prostředí projednávaných před 
soudem, včetně trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, a 
opatření prováděných v oblasti trestných činů proti životnímu prostředí donucovacími 
orgány; domnívá se, že taková databáze by měla umožnit centralizovaný sběr dat a 
zvýšit úroveň digitalizace a znalostí; upozorňuje, že pro orgány, agentury a organizace 
působící v této oblasti může být užitečné přezkoumat případy z minulosti;

17. připomíná své usnesení ze dne 9. června 2021 nazvané „Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života“, ve kterém 
vyzval Komisi, aby usnadnila budování kapacit, včetně předávání znalostí, sdílení 
technologií a odborné přípravy pro země, které jsou příjemci, aby mohly provádět 
úmluvu CITES a další úmluvy a dohody nezbytné pro ochranu biologické rozmanitosti 
v rámci Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální 
Evropa a iniciativy Světové obchodní organizace pomoc na podporu obchodu; trvá na 
tom, že je třeba posílit programy spolupráce se třetími zeměmi, a to i formou 
meziparlamentního dialogu, za účelem zachování jejich původní biologické 
rozmanitosti a že je třeba pomáhat rozvojovým zemím s prováděním těchto programů;

18. vyjadřuje politování nad tím, že EU neprovádí doporučení úmluvy CITES uvedená v 
usnesení Conf. 12.10 (Rev.CoP15) o registraci činností, které umožňují chovat v zajetí 
druhy zvířat uvedené v příloze I pro obchodní účely; je znepokojen tím, že to vytváří 
mezery a usnadňuje nezákonný obchod; vyzývá členské státy, aby toto usnesení plně 
provedly a registrovaly všechna příslušná chovná zařízení pro tyto druhy, a poskytly tak 
Komisi i sekretariátu úmluvy CITES úplné a přesné žádosti o registraci; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se postavily proti veškerým snahám o oslabení 
systému registrace chovů druhů v zajetí uvedených v příloze I;

19. vybízí k zavádění moderních a inovativních metod označování a sledování druhů 
uvedených v úmluvě CITES nebo jejich produktů, aby bylo možné odlišit jedince 
chované v zajetí od jedinců ulovených ve volné přírodě, a to i pokud jde o související 
produkty, a toto zavádění podporuje;

Rozhodování, transparentnost a podávání zpráv

20. vítá výroční zprávy o nezákonném obchodu jako významný krok k vytvoření lepšího 
pochopení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a naléhavě 
vyzývá EU a všechny smluvní strany, aby je včas předkládaly; zdůrazňuje, že tyto 
zprávy by měly obsahovat informace o udělených povoleních a potvrzeních, množství a 
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typech exemplářů a názvy druhů uvedených v přílohách I, II a III;

21. naléhavě vyzývá všechny smluvní strany a EU, aby zajistily transparentnost činností a 
operací sekretariátu CITES, pokud se tím nevyzradí citlivé informace, mimo jiné 
pomocí zajištění veřejné dostupnosti výročních zpráv o nezákonném obchodu, a dále 
vyzývá k zaručení toho, aby byly údaje včas zadávány do obchodní databáze CITES, 
včetně informací o zadávání zpráv, vypracování podmínek zadání a výběru konzultantů; 
naléhavě vyzývá všechny smluvní strany, aby dále usilovaly o to, aby se 
minimalizovaly nekonzistentnosti ve vývozních a dovozních povoleních;

22. domnívá se, že klíčem k boji proti korupci a nezákonnému obchodu, obchodování s 
exempláři a uvádění nepravdivého původu exemplářů v této souvislosti je větší 
transparentnost komerčního obchodu s druhy uvedenými v příloze I, včetně zvířat 
chovaných v zajetí;

23. vyzývá k lepšímu vedení záznamů o druzích uvedených v příloze I, včetně exemplářů 
narozených a chovaných v zajetí, a k vypracování ukazatelů rizik v souvislosti s 
životním prostředím, bezpečností a chovatelskými postupy, které budou zahrnovat mj. 
větší podrobnosti o tom, jak jsou vedeny záznamy, spravovány údaje a podávány 
zprávy, jak je provozován systém inventarizace a jak je kontrolována a zabezpečena 
přeprava, skladování a likvidace;

24. opakuje svou výzvu Komisi a členským státům, aby vedly úsilí o ukončení komerčního 
obchodu s ohroženými druhy a jejich částmi, a vyzývá k úplnému a okamžitému zákazu 
komerčního obchodu se slonovinou na evropské úrovni, jejímu vývozu nebo zpětnému 
vývozu v rámci EU a do míst určení mimo EU, včetně slonoviny z doby před přijetím 
úmluvy CITES, s tím, že by mělo být i nadále možné povolovat omezené výjimky pro 
dovoz a vývoz k vědeckým účelům, hudební nástroje legálně zakoupené před rokem 
1975 a obchod s artefakty a starožitnostmi vyrobenými před rokem 1947 za 
předpokladu, že je k nim přiložen platný certifikát; požaduje podobná omezení i pro 
další ohrožené druhy, jako jsou tygři a nosorožci; vyzývá k neprodlenému zavedení 
tohoto zákazu;

25. vítá změny nařízení Komise (ES) č. 865/20066 a revidované pokyny k režimu EU 
upravujícímu obchod se slonovinou a naléhavě vyzývá Komisi, aby důsledně 
monitorovala provádění revidovaného nařízení členskými státy; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby tato pravidla přetvořily do právně závazných právních předpisů a 
odstranily jakékoliv zbývající mezery;

Financování

26. se znepokojením konstatuje, že mnoho rozhodnutí 18. konference smluvních stran 
zůstává bez finančních prostředků; vyzývá všechny smluvní strany, aby zaručily 
dostatečné finanční prostředky pro řádné provedení celé úmluvy, včetně jejího 
prosazování; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily finanční a jinou podporu 

6 Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) 
č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito 
druhy, Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.
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provádění rozhodnutí CITES;

27. zdůrazňuje, že provádění mnoha rozhodnutí úmluvy CITES závisí na dostupnosti 
vnějšího financování; žádá EU a všechny smluvní strany úmluvy, aby prozkoumaly 
mechanismy pro zajištění toho, aby bylo externí financování pro rozhodnutí CITES v 
souladu s prioritami jejich pracovních programů a aby rozvojová podpora poskytovaná 
ze strany EU přijímajícím zemím neohrožovala životaschopnost volně žijících druhů, 
biologickou rozmanitost, přírodní stanoviště, ekosystémy a služby, které poskytují;

28. vyjadřuje znepokojení nad rostoucí pracovní zátěží sekretariátu CITES, konferencí 
smluvních stran a výborů v souvislosti s jejich dostupnými zdroji; vyzývá EU, aby se 
při řešení této otázky ujala vedoucí úlohy; naléhavě vyzývá mimo jiné všechny smluvní 
strany, aby podporovaly důsledné provádění návrhů rozhodnutí a doporučení vzešlých 
od stálého výboru úmluvy CITES;

Strategická vize CITES na období 2021–2030

29. vítá uznání vzájemných vazeb mezi úmluvou CITES a cíli udržitelného rozvoje, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a závěry platformy IPBES;

30. domnívá se, že přezkum strategické vize CITES by měl být projednán na 19. konferenci 
smluvních stran s ohledem na celosvětový rámec pro biologickou rozmanitost Úmluvy 
o biologické rozmanitosti, který má být přijat letos, aby se zajistilo, že úmluva CITES 
přispěje k provádění celosvětového rámce pro biologickou rozmanitost;

31. naléhavě vyzývá smluvní strany, aby do roku 2025 dosáhly cíle, jímž je výhradně 
legální a ekologicky udržitelný obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími 
rostlinami; zdůrazňuje, že cílem by mělo být odstranění nezákonného obchodu s volně 
žijícími a planě rostoucími druhy uvedenými v úmluvě CITES, včetně druhů chovaných 
v zajetí, a nikoli pouze omezení tohoto obchodování;

32. zdůrazňuje, že rozhodnutí přijatá orgány CITES by měla být založena na vědeckých 
kritériích zaměřených na ochranu druhů, na nejlepších dostupných vědeckých 
informacích a na zásadě předběžné opatrnosti;

33. vyjadřuje politování nad vynecháním kritické otázky dobrých životních podmínek zvířat 
v prohlášení o vizi a vyzývá Komisi, členské státy a všechny ostatní smluvní strany, aby 
se tímto opomenutím zabývaly;

Posílení úlohy EU v globálním boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a 
planě rostoucími druhy

34. vyjadřuje politování nad nedostatky v provádění nařízení EU o obchodu s volně žijícími 
a planě rostoucími druhy, neboť nepokrývají všechny kritické druhy a neposkytují 
stejnou úroveň ochrany zvířatům chovaným v zajetí; vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
a rozšířila stávající právní předpisy upravující obchod s volně žijícími živočichy a planě 
rostoucími rostlinami tak, aby se zajistil zákaz dovozu, překládky, vývozu, nákupu, 
prodeje nebo přepravy exemplářů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 
které byly uloveny, drženy, přepravovány nebo prodávány v rozporu s právními 
předpisy země původu nebo tranzitu;
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35. opětovně vyzývá Komisi a členské státy, aby se postavily do čela snah o ukončení 
obchodování s ohroženými druhy a jejich částmi; zdůrazňuje, že za tímto účelem je 
důležité vypracovat cíle SMART (nástroj pro monitorování prostoru a podávání zpráv);

36. zdůrazňuje, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a udržitelná 
spotřeba by měly být systematicky začleňovány do obchodní politiky EU; opakuje svou 
výzvu Radě, aby považovala Úmluvu o biologické rozmanitosti za zásadní prvek dohod 
o volném obchodu za předpokladu, že budou dohodnuty závazné mechanismy pro 
přezkum vnitrostátních cílů7; žádá Radu, aby také z úmluvy CITES a Pařížské dohody 
učinila zásadní složky dohod o volném obchodu a aby naléhavě požadovala jejich 
účinné uplatňování; poukazuje na důležitost nadcházející reformy nařízení 
o všeobecném systému celních preferencí8 pro zajištění účinného provádění 
mnohostranných úmluv o klimatických a environmentálních aspektech, jichž se nařízení 
týká, včetně Úmluvy o biologické rozmanitosti;

37. naléhavě vyzývá Komisi, aby upravila databázi evropského systému TRACES 
(obchodní řídicí a expertní systém) tak, aby shromažďovala a zveřejňovala přesné 
informace o druhu, objemu a původu všech mořských okrasných ryb, s nimiž se 
obchoduje, a sledovala tak tento v současnosti neregulovaný a často neudržitelný 
obchod, pro nějž je EU významným dovozním trhem;

38. připomíná svou výzvu určenou členským státům EU, aby vytvořily pro celou EU 
vědecky podložený pozitivní seznam živočichů, které je povoleno při zachovávání 
vhodných životních podmínek chovat coby zvíře v zájmovém chovu, aniž by byly 
poškozeny volně žijící populace a evropská biologická rozmanitost; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby Komise vypracovala studii, která by usnadnila přijetí 
tohoto seznamu a která by měla vycházet mimo jiné ze stávajících zkušeností členských 
států a získaných poznatků;

39. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby okamžitě přijaly účinná opatření v rámci 
svých závazků uvedených ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti s cílem 
zakázat dovoz loveckých trofejí pocházejících z druhů uvedených v úmluvě CITES;

40. vítá úsilí EU o rozvojovou podporu úsilí v oblasti boje proti obchodování s volně 
žijícími a planě rostoucími druhy v rozvojových zemích; vyzývá Komisi, aby 
podporovala úsilí partnerských zemí, které jsou zdrojem volně žijících a planě 
rostoucích druhů a produktů z těchto druhů, tranzitními místy a/nebo destinacemi pro 
prodejce a kupující, s cílem vytvořit životaschopné ekonomické alternativy pro obživu a 
udržitelnost místních komunit;

Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími 
druhy

41. vítá revizi a pokračování akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně 
žijícími a planě rostoucími druhy; vyzývá Komisi, aby bezodkladně zveřejnila 

7 Úř. věst. C 67, 8.2.2022, s. 25.
8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008, Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.
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ambiciózní akční plán EU;

42. zdůrazňuje však, že úspěch budoucího akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému 
obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy bude do značné míry záviset na 
přidělování zdrojů; vyzývá proto EU a její členské státy, aby na jeho provádění 
vyčlenily zvláštní rozpočtové prostředky;

43. je toho názoru, že akční plán neposkytl dostatečný podnět k řešení úlohy občanů EU při 
podněcování poptávky po nezákonných produktech z volně žijících a planě rostoucích 
druhů ani doma, ani v sousedství EU, a domnívá se, že akční plán EU by měl být 
posílen; vyzývá Komisi, aby v klíčových spotřebitelských zemích, včetně zemí EU, 
prováděla iniciativy na snížení poptávky založené na důkazech;

44. zdůrazňuje, že akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a 
planě rostoucími druhy by měl mít dostatečné financování, včetně pomoci zemím mimo 
EU a záchranným střediskům a útulkům pro volně žijící živočichy;

45. domnívá se, že nový akční plán EU by měl připravit půdu pro lepší prosazování práva a 
inspekční činnosti prováděné příslušnými orgány v celé Unii a pro lepší shromažďování 
údajů a přístup k údajům, což umožní lepší hodnocení trendů a analýzu rizik; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vyčlenily dostatečné lidské a finanční zdroje na provádění 
akčního plánu a aby investovaly do budování kapacit a odborné přípravy donucovacích 
a soudních orgánů; zdůrazňuje, že sdílení a prohlubování znalostí příslušných úředníků 
a zvyšování povědomí veřejnosti musí být nedílnou součástí budoucího plánu;

46. dále vyzývá Komisi, aby v rámci akčního plánu stanovila jasné a realizovatelné cíle a 
opatření a aby vypracovala jasný mechanismus monitorování a hodnocení;

47. považuje za zásadní, aby byl akční plán plně v souladu se strategií v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a zajistil součinnost s příslušnými právními předpisy EU a 
globálním rámcem pro biologickou rozmanitost po roce 2020; je pevně přesvědčen o 
tom, že akční plán by měl určit prioritní druhy a zvláště se na ně zaměřovat a řešit 
otázku vnitrostátně chráněných druhů, s nimiž se v EU nezákonně obchoduje;

48. vyzývá Komisi a členské státy, aby se v revidovaném akčním plánu EU pro boj proti 
nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy zabývaly online i 
offline obchodem a současně aby zajistily, aby měla kyberkriminalita týkající se volně 
žijících a planě rostoucích druhů stejnou úroveň priority jako ostatní druhy 
kyberkriminality, jež ohrožují lidské zdraví, životní prostředí, hospodářství, bezpečnost 
a vzdělávání, mimo jiné prostřednictvím komunikace, spolupráce a koordinace napříč 
dotčenými veřejnými a soukromými sektory; vyzývá Komisi, aby urychleně 
vyhodnotila, jak by akt o digitálních službách9 mohl fungovat jako nástroj k řešení 
nezákonného internetového obchodu se zvířaty a rostlinami;

49. konstatuje, že existují důkazy o tom, že legální obchod s volně žijícími zvířaty slouží 
jako krytí nezákonných obchodních činností, poskytuje celou řadu příležitostí k praní 
peněz a komplikuje prosazování právních předpisů; vyzývá EU, aby se v rámci revize 

9 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) 
a o změně směrnice 2000/31/ES, předložený Komisí (COM(2020)0825).
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akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy zabývala legálním i nezákonným obchodem s volně žijícími zvířaty;

50. zdůrazňuje, že akční plán by měl zaujmout komplexní přístup od zdroje až po 
spotřebitele;

51. domnívá se, že je důležité, aby akční plán zahrnoval a zapojoval soukromý sektor do 
boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a aby do 
výzkumu byly investovány dostatečné veřejné a soukromé prostředky s cílem rozšířit 
naše poznání v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

52. zdůrazňuje, že revidovaný akční plán by měl začleňovat lidská práva a rovnost žen a 
mužů, uznávat úlohu organizací občanské společnosti, zahrnovat konzultace se 
zúčastněnými stranami a zajistit účast veřejnosti;

Organizovaná trestná činnost, kybernetická bezpečnost a zabavení živočichové

53. naléhavě vyzývá členské státy, aby prostřednictvím svých příslušných institucí navázaly 
přeshraniční spolupráci a koordinaci s různými příslušnými mezinárodními orgány a 
institucemi s cílem bojovat proti zapojení organizovaných zločineckých skupin do 
nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

54. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly vypracování a přijetí 
ambiciózního a účinného protokolu o trestné činnosti proti životnímu prostředí v rámci 
Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jak je uvedeno ve strategii 
EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–202510, jehož součástí 
by bylo ustanovení zavazující strany kriminalizovat dovoz volně žijících a planě 
rostoucích druhů, které byly nezákonně odvezeny ze své země původu, a obchodování s 
nimi;

55. velmi vítá návrh na revizi směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí 
(2008/99/ES) s cílem zahrnout většinu forem trestné činnosti proti životnímu prostředí 
tak, aby za ně bylo možné uložit harmonizované, odrazující, účinné a přiměřené sankce 
nebo tresty;

56. vyzývá Komisi, aby zajistila koordinaci při provádění směrnice o trestněprávní ochraně 
životního prostředí, nařízení EU o obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a 
revidovaného akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a 
planě rostoucími druhy a aby přitom co nejúčinněji využívala nástroje nabízené těmito 
různými rámci;

57. vyzývá k začlenění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a hlučnosti 
pod mořskou hladinou mezi trestné činy uvedené na seznamu v revidované směrnici o 
trestněprávní ochraně životního prostředí;

58. vyjadřuje politování nad tím, že v návrhu chybí otázky týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi, aby zajistila, že kruté zacházení se zvířaty bude 

10 Sdělení Komise ze dne 14. dubna 2021 o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 
2021–2025 (COM(2021)0170).
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považováno za přitěžující okolnost, která umožní zpřísnit tresty podle revidované 
směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí;

59. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala konkrétní pokyny EU k řešení kyberkriminality 
týkající se volně žijících a planě rostoucích druhů a zajistila harmonizované politiky v 
členských státech a spolupráci mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami;

60. naléhavě vyzývá členské státy, aby účinně a v plném rozsahu prováděly rozhodnutí 
CITES 18.81–18.85 o trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy 
související s internetem a aby plně využívaly pokynů Interpolu s názvem „Wildlife 
Crime Linked to the Internet - Practical Guidelines for Law Enforcement Practitioners“ 
(Trestná činnost poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy propojená s internetem – 
praktické pokyny pro pracovníky donucovacích orgánů), jež byly vypracovány za 
účelem provádění příslušných ustanovení rozhodnutí CITES 17.93;

61. naléhavě vyzývá EU, aby prosazovala a podporovala iniciativy zaměřené na výrazné 
navýšení záchranné a rehabilitační kapacity volně žijících a planě rostoucích druhů 
prostřednictvím zdrojů, financování, odborné přípravy a, což je důležité, zřízení sítě 
kompetentních a akreditovaných záchranných zařízení a útulků a vypracování 
vnitrostátních akčních plánů pro správu zabavených živých zvířat;

62. konstatuje, že nedostatečná vnitrostátní záchranná kapacita a kapacita útulků může 
přispět k nedostatečnému prosazování příslušných ustanovení týkajících se obchodu s 
volně žijícími a planě rostoucími druhy ze strany členského státu a může vést k 
opatřením, která nejsou dostatečná k odrazování od trestné činnosti poškozující volně 
žijící a planě rostoucí druhy; domnívá se, že revidovaná směrnice o trestněprávní 
ochraně životního prostředí by mohla například obsahovat pravidla pro nakládání se 
zabavenými zisky, včetně odpovídající péče o zabavená živá zvířata;

63. zdůrazňuje, že je důležité systematicky provádět finanční vyšetřování a postupy 
vymáhání majetku; vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly opatření zaměřená 
na zajištění narušujících nezákonných finančních toků a výnosů z trestné činnosti 
poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy;

64. vyzývá členské státy, aby prováděly a podporovaly konzistentní a transparentní 
podávání zpráv o všech zabavených nebo konfiskovaných živých zvířatech úmluvě 
CITES, Europolu a zemím původu;

Přístup „jedno zdraví“ a úloha CITES při snižování rizika budoucího vzniku zoonotických 
onemocnění spojených s mezinárodním obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy

65. připomíná, že podle platformy IPBES je 70 % nově se objevujících nemocí a pandemií 
živočišného původu; nejen v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 vyjadřuje 
hluboké znepokojení ohledně stále častějšího vzniku a šíření zoonotických onemocnění, 
jež jsou přenášena ze zvířat na lidi (antropozoonózy), což je dále zhoršováno změnou 
klimatu, zhoršováním životního prostředí, změnami ve využívání půdy, odlesňováním, 
ničením biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť a tlakem na ně, nezákonným 
obchodem s volně žijícími zvířaty a neudržitelnými způsoby výroby a spotřeby 
potravin; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit znalosti o vztazích mezi vznikem onemocnění 
na jedné straně a legálním i nelegálním obchodem s volně žijícími a planě rostoucími 
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druhy, přeměnou a znehodnocováním ekosystémů na straně druhé;

66. poukazuje na skutečnost, že riziko pandemií lze výrazně snížit omezením lidských 
činností, které vedou k úbytku biologické rozmanitosti, a že odhadované náklady na 
snížení rizika pandemií jsou 100krát nižší než náklady na reakci na tyto pandemie; 
zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité chránit a obnovovat stanoviště volně žijících a planě 
rostoucích druhů, aby se zabránilo další pandemii živočišného původu; vyzývá všechny 
smluvní strany, aby zvýšily své úsilí;

67. naléhavě vyzývá EU a všechny ostatní smluvní strany, aby zajistily dobré životní 
podmínky živých zvířat v rámci obchodu, jakož i zvířat držených v chovných 
zařízeních, a bere na vědomí vědecké důkazy o tom, že špatné životní podmínky v 
rámci chovu, přepravy a obchodu souvisí s propuknutím a šířením chorob, a ohrožují 
tak zdraví zvířat i lidí; v této souvislosti zdůrazňuje přínos pozitivního seznamu zvířat, 
která je možné držet coby zvířata v zájmovém chovu, s platností pro celou EU;

68. vyzývá Komisi, aby dialogy o regulaci stanovené v dohodách o volném obchodu 
využila k prosazování přísných unijních sanitárních a fytosanitárních norem a norem 
pro dobré životní podmínky zvířat s cílem minimalizovat riziko budoucích epidemií a 
pandemií; vyzývá Komisi, aby v případě potřeby zvážila přijetí moratoria na dovoz 
volně žijících zvířat nebo dalších druhů z oblastí s výskytem nově se objevujících 
infekčních chorob, a odpovídajícím způsobem tak řešila obavy o bezpečnost;

69. zdůrazňuje významnou úlohu, kterou by úmluva CITES měla hrát při prevenci 
budoucích pandemií jakožto regulátor mezinárodního obchodu s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy;

70. zdůrazňuje pokyny Světové zdravotnické organizace, Světové organizace pro zdraví 
zvířat (OIE) a Programu OSN pro životní prostředí, které vyzývají příslušné vnitrostátní 
orgány, aby pozastavily obchod s živými chycenými zvířaty patřícími k volně žijícím 
druhům savců pro potravinářské nebo chovné účely a aby jako nouzové opatření 
uzavřely části tržišť s potravinami, kde se prodávají živá chycená zvířata patřící k volně 
žijícím druhům savců, pokud nejsou zavedeny prokazatelně účinné předpisy a 
odpovídající hodnocení rizik, a zdůrazňuje doporučení platformy IPBES vyjmout z 
obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy živá zvířata, u nichž bylo na základě 
odborného posouzení zjištěno vysoké riziko výskytu nákazy; vyzývá Komisi a členské 
státy EU, aby podporovaly celosvětové společenství při řešení komerčního obchodu a 
prodeje živých volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin určených k lidské 
spotřebě, zejména ptáků a savců, na tržištích, a to s cílem tento prodej postupně ukončit, 
což představuje jeden z klíčových kroků k dosažení cíle, jímž je prevence budoucích 
pandemií zoonotického původu;

71. zdůrazňuje důležitou úlohu Komise a členských států při koordinaci a podpoře přístupu 
„jedno zdraví“ v EU a při jeho prosazování na všech mezinárodních fórech; vyzývá k 
urychlenému přijetí nového usnesení, které vybídne strany, aby přístup „jedno zdraví“ 
při provádění úmluvy a v rámci svých vnitrostátních předpisů institucionalizovaly coby 
přístup k využívání volně žijících a planě rostoucích druhů a obchodu s nimi, a to s 
využitím operativní definice „jedno zdraví“, kterou vypracovala skupina odborníků na 
vysoké úrovni „jedno zdraví“, a aby při posuzování žádostí o povolení a osvědčení 



PE731.614v02-00 16/20 RE\1264311CS.docx

CS

týkajících se obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy prováděly odpovídající 
analýzy rizik a preventivní programy, pokud jde o zdraví zvířat, lidí a životního 
prostředí;

72. se znepokojením konstatuje, že značné množství masa z domácích a volně žijících 
zvířat stále pašují do členských států cestující v letecké dopravě, což představuje riziko 
pro zdraví zvířat a lidí a biologickou rozmanitost; vyzývá Komisi, aby spolu se 
členskými státy zintenzivnila shromažďování údajů o této otázce a podporovala a 
koordinovala reakci EU na nezákonný dovoz masa;

73. vítá záměr úmluvy CITES spolupracovat se Světovou organizací pro zdraví zvířat na 
vypracování společného pracovního programu s cílem společně zaplnit mezery ve 
znalostech a určit účinná a praktická řešení pro snížení rizik předávání patogenů v 
dodavatelských řetězcích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; vybízí 
úmluvu CITES, aby i nadále posilovala svou aktivní spolupráci s dalšími 
mezinárodními organizacemi a úmluvami zapojenými do prevence zoonóz a využívala 
přístupu „jedno zdraví“;

74. připomíná význam zapojení původního obyvatelstva a místních komunit do ochrany 
druhů a provádění úmluvy; uznává závislost některých komunit na druzích uvedených v 
úmluvě CITES, pokud jde o jejich živobytí; vyjadřuje politování nad tím, že v úmluvě 
CITES chybí určitá míra uznání původního obyvatelstva a místních komunit, což je v 
rozporu s Úmluvou o biologické rozmanitosti; domnívá se, že pro zasedání CITES by 
bylo přínosem větší zastoupení a účast původního obyvatelstva a místních komunit, a 
vyjadřuje politování nad nedostatečným pokrokem, jehož bylo zatím dosaženo; 
naléhavě vyzývá smluvní strany a sekretariát, aby pokračovaly v práci na definování a 
uplatňování účinných mechanismů k zajištění toho, aby byly hlasy původního 
obyvatelstva a místních komunit vyslyšeny;

75. vyzývá Světovou zdravotnickou organizaci, aby zaujala postoj proti používání volně 
žijících zvířat v léčivých přípravcích, zejména proti používání druhů, které jsou 
uvedeny na červeném seznamu IUCN a jsou klasifikovány jako (téměř) ohrožené nebo 
zranitelné;

Změny příloh úmluvy CITES

76. vyjadřuje silnou podporu návrhům na zařazení na seznam předloženým EU a jejími 
členskými státy, které mají změnit přílohy úmluvy CITES;

77. vyzývá členské státy EU, aby podpořily návrhy předložené 19. konferenci smluvních 
stran nebo podpořené řadou různých zemí na zařazení druhů na seznam nebo na jejich 
přesun z přílohy II do přílohy I;

78. vyzývá členské státy EU a všechny ostatní smluvní strany, aby podpořily návrhy 
předložené 19. konferenci smluvních stran na lepší ochranu plazů, obojživelníků, ptáků, 
ryb a savců, kteří jsou ohroženi mezinárodním obchodem pro trh se zvířaty v zájmovém 
chovu, a uznaly, že trh s exotickými zvířaty v zájmovém chovu a škála postižených 
druhů roste jak v rámci EU, tak na mezinárodní úrovni;

79. požaduje, aby EU a všechny smluvní strany úmluvy CITES dodržovaly zásadu 
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předběžné opatrnosti ohledně ochrany druhů ve všech svých formálních postojích k 
pracovním dokumentům a návrhům na zařazení na seznam, a zejména aby plně 
zohlednily zásadu „uživatel platí“, zásadu preventivních opatření, zásadu nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků a ekosystémový přístup;

80. naléhavě vyzývá EU, aby vyzvala k revizi usnesení Conf. 9.21 (Rev. CoP18) o výkladu 
a uplatňování kvót pro druhy zařazené do přílohy I s cílem zvýšit četnost přezkumu 
kvót pro tyto druhy, které mají podle příloh nejvyšší úroveň ochrany, neboť současný 
časový rámec devíti let (tři období mezi zasedáními) je příliš dlouhý;

81. podporuje doporučení posílit ochranu druhů, včetně žraloků a rejnoků, mořských želv, 
koníčků, velkých kočkovitých šelem, slonů, antilopy orongo a sajgy tatarské;

82. naléhavě vyzývá EU, aby podpořila vytvoření transparentního a inkluzivního procesu 
pro další komplexní a časově ohraničený přezkum usnesení Conf. 10.21 o přepravě 
živých exemplářů a souvisejících pokynů CITES pro neleteckou přepravu; vyzývá k 
vytvoření smíšené pracovní skupiny Výboru pro dopravu zvířat a rostlin pověřené 
řízením pravidelného přezkumu pokynů a vypracováním změn usnesení Conf. 10.21 
(Rev. CoP16), aby se zlepšily podrobné požadavky na přepravu objasňující 
odpovědnost za jejich dodržování a aby se přezkoumalo jejich provádění smluvními 
stranami;

83. vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily přijetí rozhodnutí navrženého stálým 
výborem, aby byla opětovně svolána pracovní skupina CITES pro prosazování předpisů 
týkajících se nosorožců, přičemž zdůrazňuje skutečnost, že pytláctví a nezákonný 
obchod s rohy nosorožců jsou i nadále závažnými hrozbami pro přežití afrických a 
asijských nosorožců;

Otázky týkající se jednotlivých druhů

Žraloci a rejnoci

84. zdůrazňuje, že žraloci a rejnoci hrají klíčovou úlohu při udržování zdravého života 
oceánů a že nový výzkum zveřejněný v období po 18. zasedání konference smluvních 
stran úmluvy CITES nyní ukazuje, že 37 % druhů žraloků a rejnoků je již ohroženo 
vyhynutím, což je druhé nejvyšší číslo mezi všemi skupinami obratlovců po 
obojživelnících11; upozorňuje, že jednou z hlavních příčin tohoto poklesu je 
mezinárodní obchod s jejich produkty a že EU je hlavním vývozcem a obchodníkem s 
částmi a produkty žraloků;

85. vyjadřuje politování nad tím, že k dnešnímu dni je pouze 25 % druhů dotčených 
obchodem se žraločími ploutvemi zařazeno na seznam v příloze II úmluvy CITES; 
naléhavě vyzývá EU, aby požádala sekretariát, stálý výbor a smluvní strany úmluvy 
CITES, aby dále prozkoumaly a řešily znepokojivý a kritický nesoulad zjištěný v 
dokumentu SC74 č. 67.2 mezi úrovněmi odlovu druhů žraloků uvedených na seznamu 
úmluvy CITES a obchodu s nimi a aby identifikovaly možné zdroje nedostatečného 

11 Komise pro přežití druhů IUCN – skupina odborníků na žraloky, „New Global Study Finds Unprecedented 
Shark and Ray Extinction Risk“ („Podle nové celosvětové studie hrozí nebývalé riziko ohrožení žralokům a 
rejnokům“), 6. září 2021. 
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oznamování nebo nezákonného obchodu s druhy žraloků uvedenými na seznamu 
úmluvy CITES;

86. vítá proto návrh rozhodnutí Rady, který předložila Komise a jehož součástí je návrh 
přílohy II, který by zahrnul celou čeleď kladivounovitých do nařízení CITES;

87. naléhavě vyzývá EU, která hraje klíčovou úlohu v celosvětovém lovu žraloků a 
obchodu s nimi, aby podpořila návrh hostitelské země 19. konference smluvních stran, 
kterou je Panama, zahrnout žraloky čeledi modrounovití (čeleď Carcharhinidae) do 
přílohy II, přičemž zbývající část čeledi Carcharhinidae může být zařazena jako 
podobné druhy na základě podobného vzhledu;

Velké kočkovité šelmy

88. uznává, že některé z velkých druhů koček patří k nejohroženějším druhům úmluvy 
CITES, přičemž populace nadále klesají až na úroveň nedávných vyhynutí na 
vnitrostátní úrovni, a že ochrana druhů velkých kočkovitých šelem zahrnutých do 
úmluvy CITES a obchod s nimi trpí ve srovnání s jinými záležitostmi týkajícími se 
úmluvy CITES nedostatkem pozornosti a finanční podpory;

89. naléhavě vyzývá EU, aby zřídila fond na ochranu velkých kočkovitých šelem, který by 
mimo jiné podporoval provádění usnesení a rozhodnutí CITES týkajících se 
jednotlivých druhů velkých kočkovitých šelem a provádění časově omezených 
doporučení pro jednotlivé země a výsledků a výstupů pracovní skupiny CITES pro 
velké kočkovité šelmy;

90. dále naléhavě vyzývá EU, aby zajistila, že sekretariát úmluvy CITES přijme přístup 
založený na posouzení rizik, pokud jde o provádění misí CITES v zemích se zařízeními 
chovajícími asijské velké kočkovité šelmy, jež vyvolávají obavy;

91. s velkým znepokojením konstatuje, že stav ochrany všech pěti druhů rodu Panthera 
(tygra, lva, jaguára, levharta a levharta sněžného) je nepříznivý – od „téměř 
ohroženého“ po „ohrožený“, zatímco jejich populace se zmenšují;

92. naléhavě vyzývá všechny smluvní strany, aby bez výjimky zakázaly komerční obchod s 
pěti druhy rodu Panthera (tygři, lvi, jaguáři, levharti a levharti sněžní); dále vyzývá 
členské státy, aby zakázaly chov těchto druhů v zajetí soukromými subjekty kromě těch, 
které mají licenci pro zoologické zahrady, protože to může přispět k nezákonnému 
obchodu s těmito druhy;

93. poukazuje na to, že legální komerční obchod s druhy chovanými v zajetí, jako jsou tygři 
a jiné velké kočky, je velmi škodlivý, neboť stimuluje poptávku, komplikuje vymáhání 
a poskytuje velké množství příležitostí k praní peněz;

94. vyzývá k uzavření tygřích farem a k ukončení veškerého komerčního obchodu s tygry 
chovanými v zajetí a jejich částmi;

95. vyzývá Komisi, členské státy a všechny strany úmluvy CITES, aby zajistily, že lev 
pustinný bude zařazen do přílohy I s cílem dosáhnout optimálního statusu ochrany, a 
vyzývá k potlačení nezákonného obchodu se lvem pustinným, tj. především s asijskými 
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zeměmi;

Sloni

96. vyzývá Komisi, aby plně podpořila a aktivně obhajovala začlenění všech populací 
afrických slonů do přílohy I úmluvy CITES a aby se postavila proti pokusům o 
přeřazení jakékoliv populace slonů z přílohy I do přílohy II;

97. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily vytvoření jednoduchého a jednotného 
právního rámce pro obchod s živými africkými slony odchycenými ve volné přírodě, 
který omezí vývoz na programy ochrany na místě nebo zabezpečené oblasti ve volné 
přírodě v rámci přirozeného a historického areálu rozšíření tohoto druhu v Africe;

98. zdůrazňuje postoj států, v nichž se vyskytuje africký slon, sjednocených v Koalici pro 
ochranu afrických slonů, a postoj Komise pro přežití druhů IUCN – skupiny odborníků 
na africké slony, jež nepodporují odchyt afrických slonů z volné přírody za účelem 
jakéhokoli využití v zajetí;

99. naléhavě vyzývá EU, aby upozornila na probíhající nedostatečné provádění všech 
ustanovení rozhodnutí 18.226 a 18.227 úmluvy CITES a aby důrazně vybídla všechny 
smluvní strany, aby se těmito ustanoveními zabývaly v plném rozsahu a zároveň si byly 
vědomy závazků několika areálových států slona indického, že zavedou bezpečnější 
systémy registrace, označování a sledování živých slonů indických;

100. naléhavě vyzývá k uzavření všech zbývajících legálních vnitrostátních trhů se 
slonovinou, jako je Japonsko, a vyzývá EU a všechny smluvní strany, aby se postavily 
proti jakýmkoli návrhům na odstranění omezení obchodu se slonovinou; 

101. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyžadovaly větší transparentnost a lepší řízení zásob 
slonoviny a podporovaly jejich ničení;

102. vyzývá EU, aby navázala na svůj návrh předložený na 74. zasedání stálého výboru 
CITES a zajistila, aby byla do zpráv o obchodu se slonovinou (ETIS), včetně zprávy, 
která má být předložena na 19. konferenci smluvních stran, začleněna analýza případů 
zabavení slonoviny v souvislosti s každou smluvní stranou s legálním vnitrostátním 
trhem pro komerční obchod se slonovinou, a aby požádala sekretariát úmluvy CITES, 
aby využil informace shromážděné prostřednictvím sledování nezákonného zabíjení 
slonů (MIKE), ETIS a národního akčního plánu pro slonovinu (NIAP) k provedení 
analýzy, na jejímž základě budou určeny oblasti, kde pravděpodobně existují největší 
nehlášené zásoby;

103. naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily doporučení přezkumu procesu 
NIAP s cílem zajistit, aby byl i nadále vhodný pro daný účel, a vyzývá dotčené smluvní 
strany, aby v rámci procesu NIAP týkajícího se zásob slonoviny vyvíjely další úsilí;

104. vyzývá EU, aby zajistila, že systém ETIS zůstane spolehlivým mechanismem a zdrojem 
informací o trendech v nezákonném obchodu se slonovinou, kterým je již po více než 
dvacet let;

Ostatní druhy
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105. vyzývá EU a všechny smluvní strany, aby:

– podpořily návrhy na zařazení hrocha obojživelného (Hippopotamus amphibius) do 
přílohy I vzhledem k přetrvávajícím obavám ohledně úbytku jeho populace a 
obchodu s tímto druhem;

– podpořily návrhy na zařazení dalších druhů želv do příloh úmluvy CITES, včetně 
těch, které se týkají rodů Kinosternon, Claudius a Staurotypus;

– podpořily návrh Kostariky s podporou jiných států, v nichž se tyto druhy 
vyskytují, na zařazení rosněnkovitých (čeleď Centrolenidae) na seznam v příloze 
II úmluvy CITES, aby se zajistilo, aby obchod s těmito druhy byl legální a 
udržitelný;

– vyzvaly Botswanu, aby podala zprávu o veškerých činnostech, které provádí s 
cílem řešit pytláctví nosorožců a nezákonný obchod podle usnesení Conf. 9.14 
(Rev. CoP17) o ochraně afrických a asijských nosorožců a obchodu s nimi, a to 
vzhledem k vážným obavám z nárůstu pytláctví nosorožců v Botswaně od 18. 
konference smluvních stran;

– prosazovaly rozhodnutí a/nebo změny usnesení Conf. 17.10 o ochraně luskounů a 
obchodu s nimi s cílem povzbudit smluvní strany s vnitrostátními trhy, aby přijaly 
veškerá opatření k uzavření těchto trhů a ke zničení svých zásob luskounů;

– pokročily v rozhodnutích, která ženou Mexiko k odpovědnosti za to, že 
nezabránilo nezákonnému rybolovu a obchodu se smuhou MacDonaldovou 
(Totoaba macdonaldi), druhem uvedeným na seznamu v příloze I, což vede k 
vyhynutí sviňuchy kalifornské (Phocoena sinus), a aby zvážily pozastavení 
komerčního obchodu s druhy uvedenými na seznamu CITES v souladu s 
usnesením Conf. 14.3;

106. vyzývá Hongkong a Čínu, aby zintenzivnily své hraniční kontroly s cílem zastavit 
dovoz smuhy MacDonaldovy, který směřuje především do Číny;

107. naléhavě vyzývá všechny smluvní strany, aby zcela zakázaly obchod se smuhou 
MacDonaldovou;

°

° °

108. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a smluvním 
stranám Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin a jejímu sekretariátu.


