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B9-0414/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o strategických cieľoch EÚ na 19. zasadnutie 
konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými 
druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktoré sa uskutoční 
14. až 25. novembra 2022 v Paname
(2022/2681(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na globálnu hodnotiacu správu Medzivládnej vedecko-politickej platformy 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby (ďalej len „IPBES“) o biodiverzite a 
ekosystémových službách z roku 2019,

– so zreteľom na správu Programu OSN pre životné prostredie a Organizácie OSN pre 
výživu a poľnohospodárstvo s názvom „Stav svetových lesov, 2020“, v ktorej sa 
zdôrazňuje kľúčová úloha lesov pri poskytovaní biotopov pre viac ako 80 % svetovej 
suchozemskej biodiverzity, pri poskytovaní nespočetných ekosystémových služieb a pri 
zabezpečovaní živobytia pre mnohé komunity vrátane pôvodného obyvateľstva,

– so zreteľom na morskú a pobrežnú biodiverzitu,

– so zreteľom na nadchádzajúce 19. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o 
medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(CITES), ktoré sa uskutoční 14. až 25. novembra 2022 v Paname (CoP19),

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 75/311 z 26. júla 2021 o boji 
proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi,

– so zreteľom na rezolúciu konferencie CITES č. 12.10 (Rev. COP 15) o registrácii 
prevádzok, ktoré chovajú druhy zvierat uvedené v prílohe I v zajatí na komerčné účely,

– so zreteľom na rozhodnutia CITES 18.226 a 18.227 o obchode so slonmi 
ázijskými(Elephas maximus),

– so zreteľom na rozhodnutia CITES 18.81 až 18.85 o trestnej činnosti týkajúcej sa voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín na internete,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 – Prinavrátenie prírody do našich životov (COM(2020)0380) 
a na uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júna 2021 o tejto stratégii1,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín2, ktorej cieľom je podporovať zachovanie 
biodiverzity a ktorá je základom politiky EÚ v oblasti ochrany prírody,

– so zreteľom na Dohovor OSN o biologickej diverzite (DBD) a 15. zasadnutie 

1 Ú. v. EÚ C 67, 8.2.2022, s. 25.
2 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
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konferencie zmluvných strán DBD, ktoré sa bude konať 7. až 19. decembra 2022 
v kanadskom Montreale,

– so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o ochrane 
životného prostredia prostredníctvom trestného práva, ktorou sa nahrádza smernica 
2008/99/ES (COM(2021)0851),

– so zreteľom na otázky Rade a Komisii týkajúce sa kľúčových cieľov konferencie 
zmluvných strán dohovoru CITES v Paname 14. novembra 2022 (O-[000038/2022] – 
B[9-0023/2022] a O-[000039/2022] – B[9-0024/2022]),

– so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže bezprecedentný globálny pokles biodiverzity, ktorý v súčasnosti prebieha 
tempom, ktoré je desať- až stokrát rýchlejšie ako v prípade prirodzeného vymierania 
druhov, je priamym následkom ľudskej činnosti a v jeho dôsledku je vyhynutím 
ohrozený približne 1 milión živočíšnych a rastlinných druhov; keďže dostupné dôkazy 
naznačujú, že ešte nie je neskoro zastaviť a zvrátiť súčasné trendy straty biodiverzity;

B. keďže biodiverzita pozitívne prispieva k zdraviu ľudskej populácie; keďže až 80 % 
liekov užívaných človekom je prírodného pôvodu;

C. keďže oceány, ktoré predstavujú 95 % biosféry, patria medzi najvýznamnejšie záchyty 
uhlíka, pretože regulujú klímu a absorbujú CO2 z atmosféry;

D. keďže je dôležité chrániť morskú a pobrežnú biodiverzitu a riešiť hrozby, ktoré pre ňu 
predstavuje neregulované alebo nedostatočne regulované využívanie živých morských 
zdrojov; keďže je tiež dôležité chrániť biodiverzitu sladkých vôd, ktorá sa znižuje vo 
väčšej miere ako v morských a suchozemských ekosystémoch, pričom v období rokov 
1970 až 2014 sa populácie sladkých vôd znížili o 83 %;

E. keďže prevažná väčšina druhov, ktoré sú predmetom obchodovania, nie je dohovorom 
CITES chránená; keďže medzinárodný obchod s takýmito druhmi je stále neregulovaný, 
čo významne prispieva k vystaveniu voľne žijúcich populácií riziku vyhynutia;

F. keďže dohovor CITES je so 184 signatármi vrátane EÚ a jej 27 členských štátov 
najväčšou celosvetovou dohodou o ochrane voľne žijúcich druhov; keďže v dohovore sa 
uznáva, že voľne žijúce živočíchy a rastliny vo svojich jedinečných a rôznorodých 
podobách predstavujú nenahraditeľnú súčasť prírodných systémov Zeme, ktoré sa 
musia chrániť pre budúce generácie;

G. keďže cieľom dohovoru CITES je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami neohrozoval prežitie týchto druhov vo voľnej prírode;

H. keďže nelegálny aj legálny obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ich 
využívanie a ničenie prírodných biotopov významne prispievajú k poklesu biodiverzity, 
oslabujú celosvetové úsilie v boji proti zmene klímy a sú príčinou aj dôsledkom 
korupcie;

I. keďže príloha I k dohovoru CITES zahŕňa všetky druhy ohrozené vyhynutím, ktoré sú 
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alebo môžu byť nepriaznivo ovplyvňované obchodom; keďže príloha II zahŕňa všetky 
druhy, ktoré môžu byť ohrozené vyhynutím, ak sa obchod s exemplármi týchto druhov 
nebude prísne regulovať, aby sa zabránilo využívaniu nezlučiteľnému s ich prežitím, a 
ak sa obchod s týmito druhmi nedostane pod účinnú kontrolu;

J. keďže obchod s voľne žijúcimi druhmi zvyšuje kontakt medzi ľuďmi a voľne žijúcimi 
druhmi a vytvára potenciálne vysoké riziko vzniku a šírenia zoonóz; keďže 70 % 
všetkých nových infekčných chorôb u ľudí je zoonotických, obchod s voľne žijúcimi 
zvieratami predstavuje vážne riziko pre zdravie zvierat aj ľudí; keďže je potrebné lepšie 
a dôkladnejšie kontrolovať obchod s mäsom a so živými zvieratami; keďže odborníci 
odporúčajú obmedziť zoonotické riziká riešením trhov so živými zvieratami a 
vypracovaním „pozitívneho zoznamu“ živočíšnych druhov, ktoré sa môžu prepravovať 
v medzinárodnom meradle, s prihliadnutím na zoonotické riziká a ďalšie aspekty, ako 
sú dobré životné podmienky zvierat, stav ochrany a populačné trendy;

K. keďže náklady na globálne stratégie na prevenciu pandémií prostredníctvom 
obmedzenia nelegálneho obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, zamedzenia zmien 
využívania pôdy a zvýšenia dohľadu sa odhadujú na 22 až 31 miliárd USD3, čo je len 
malý zlomok nákladov, ktoré vznikli v dôsledku pandémie;

L. keďže 19 členských štátov podporilo pozičný dokument cyperskej vlády o novom 
legislatívnom rámci EÚ pre celoeurópsky pozitívny zoznam zvierat povolených ako 
spoločenské zvieratá, ktorý bol predložený na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a 
rybárstvo 24. mája 2022;

M. keďže EÚ je hlavným uzlom, tranzitným bodom a miestom určenia pre zákonne aj 
nezákonne získané exempláre voľne žijúcich živočíchov a rastlín, či už živé alebo 
mŕtve, časti tiel alebo produkty z nich; pričom v roku 2019 predstavovali nahlásené 
dovozné transakcie s voľne žijúcimi druhmi chránených dohovorom CITES do EÚ 
36 % celkového objemu;

N. keďže v rokoch 2014 až 2018 EÚ doviezla druhý najväčší počet loveckých trofejí z 
druhov voľne žijúcich živočíchov zaradených na zoznam CITES, hneď po Spojených 
štátoch; keďže čoraz viac európskych krajín prijíma alebo zvažuje opatrenia na zákaz 
dovozu poľovníckych trofejí;

O. keďže medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami dosahuje 
miliardy eur ročne a zahŕňa milióny takýchto rastlín a voľne žijúcich živočíchov; keďže 
obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi sa stalo štvrtým najväčším čiernym trhom po 
trhoch s drogami, ľuďmi a so zbraňami; keďže trestné činy súvisiace s nezákonným 
obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi sa často netrestajú dostatočne prísne na to, aby 
pôsobili odstrašujúco, a keďže subjekty na strednej až vysokej úrovni sú stíhané len 
zriedka;

P. keďže internet zohráva kľúčovú úlohu pri uľahčovaní obchodovania s voľne žijúcimi 

3 Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Stav svetových lesov 2022 – „Forest pathways for 
green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies“ (Možnosti lesov v oblasti zelenej 
obnovy a budovania inkluzívnych, odolných a udržateľných hospodárstiev), Rím, 2022.
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druhmi;

Q. keďže je nevyhnutné zvýšiť úsilie o zlepšenie transparentnosti a účinnú účasť 
občianskej spoločnosti na rozhodovaní;

R. keďže EÚ musí zohrávať jasnú úlohu pri vytváraní konštruktívnej spolupráce a výmeny 
medzi vládnymi a mimovládnymi rezerváciami a záchrannými strediskami s cieľom 
zabezpečiť dlhodobé a druhovo vhodné riešenia pre zaistené voľne žijúce druhy;

S. keďže tradičné lieky patria medzi hlavné zaistené komodity súvisiace s dohovorom 
CITES, ktoré nahlásili členské štáty; keďže používanie voľne žijúcich živočíchov v 
tradičnej medicíne poškodzuje biodiverzitu, najmä pokiaľ ide o druhy zaradené do 
červeného zoznamu; keďže dopyt po tradičných liekoch s obsahom živočíšnych zložiek 
vedie k zvýšenému nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi;

T. keďže populácie pelagických žralokov od roku 1970 poklesli o 71 %, pričom viac ako 
50 % druhov žralokov je ohrozených vyhynutím alebo patrí ku takmer ohrozeným 
druhom4, a ich lov na účely obchodovania s časťami ich tiel patrí medzi hlavné príčiny 
tohto poklesu; keďže sa zistilo, že 20 % populácií útesových žralokov je funkčne 
vyhynutých; keďže v roku 2020 boli členské štáty EÚ zdrojom viac ako 45 % všetkých 
produktov zo žraločích plutiev dovážaných do troch hlavných obchodných centier: 
Hongkong, Singapur a Taiwan;

U. keďže v dôsledku poklesu populácie slona afrického (Loxodonta africana) v Afrike o 
viac ako 60 % a 86 % v prípade slona pralesného (Loxodonta cyclotis) v priebehu troch 
generácií v roku 2021 Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) zvýšila stupeň 
ohrozenia slona afrického savanového zo zraniteľného na ohrozený druh a samostatne 
zaradila slona pralesného na zoznam kriticky ohrozených druhov5;

V. keďže hlavnou príčinou poklesu populácie slonov afrických je pytliactvo na účely 
obchodovania so slonovinou; keďže nezákonné obchodovanie so slonovinou 
poškodzuje hospodársky rozvoj, podporuje organizovanú trestnú činnosť, korupciu a 
podnecuje konflikty; keďže obchodovanie so slonovinou sa po zavedení legálneho 
predaja výrazne zvýšilo;

W. keďže obchodovanie s voľne žijúcimi tigrami je zakázané; keďže nariadenia EÚ o 
obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi napriek tomu nezabraňujú obchodovaniu s 
tigrami chovanými v zajatí a časťami ich tiel, hoci rozhodnutie CITES 14.69 o 
exemplároch chovaných v zajatí a na farmách je proti komerčnému chovu tigrov a 
obchodovaniu s nimi pre časti ich tiel; keďže členské štáty naďalej dovážajú a vyvážajú 
živé tigre a ich časti registrované podľa kódexu komerčného obchodovania CITES;

Úvod

1. zdôrazňuje, že vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu, ktorú pre jednotlivé zvieratá, druhy a 
zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie predstavuje obchod s voľne žijúcimi druhmi, 

4Medzinárodný fond na ochranu zvierat, Ponuka a dopyt: úloha EÚ v celosvetovom obchode so žralokmi, 2022“.
5 IUCN, „African Elephant Species Now Endangered and Critically Endangered – IUCN Red List“ (Slon africký 
teraz ohrozený a kriticky ohrozený druh – Červená kniha IUCN), 25. marca 2021.
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je jednoznačne potrebné zaujať dôraznejší prístup predbežnej opatrnosti k ochrane 
týchto druhov;

2. vyzýva na väčšie zosúladenie dohovoru CITES a DBD, Dohovorom o ochrane 
sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov a ďalšími zmluvami a dohodami 
týkajúcimi sa biodiverzity s cieľom účinne plniť medzinárodné záväzky v oblasti 
ochrany biodiverzity;

3. vyjadruje znepokojenie nad tým, že trh s exotickými spoločenskými zvieratami a rozsah 
dotknutých druhov sa v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni rozširuje;

4. zdôrazňuje, že environmentálna stopa výroby a spotreby v EÚ by sa mala bezodkladne 
znížiť, aby sa neprekročili planetárne medze;

5. zdôrazňuje, že ekosystémové služby a zdroje, ktoré lesy poskytujú, sú pre ľudí na celom 
svete nevyhnutné; vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa na konferencii COP 19 zasadili za 
prijatie rezolúcie CITES o lesoch s cieľom zabezpečiť, aby sa druhy stromov uvedené 
v dohovore CITES riadne chránili a aby obchod s nimi prebiehal len zákonne, 
udržateľne a vysledovateľne;

6. zdôrazňuje, že zapojenie žien do ochrany voľne žijúcich druhov je výhodné pre rodovú 
rovnosť a environmentálnu udržateľnosť a umožňuje cielenejšie a účinnejšie opatrenia 
na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi; vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala so sekretariátom CITES pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti 
v rámci CITES a podporovala iniciatívy zohľadňujúce rodové hľadisko, ktoré 
ovplyvňujú a riešia kriminálne správanie týkajúce sa voľne žijúcich druhov, a ochranu 
voľne žijúcich druhov; domnieva sa, že pri presadzovaní, rozhodovaní a vykonávaní 
dohovoru CITES by sa mala podporovať rodová rovnosť, a vyzýva EÚ a členské štáty, 
aby presadzovali akčný plán pre CITES, ktorý by sa mohol zaviesť prostredníctvom 
uznesenia;

Vykonávanie, dodržiavanie a presadzovanie predpisov

7. zdôrazňuje, že v globálnej hodnotiacej správe IPBES o biodiverzite a ekosystémových 
službách z roku 2019 sa uvádza viacero nedostatkov v dohovore CITES, ako je 
dodržiavanie predpisov, presadzovanie, potreba vedecky podložených kvót, 
financovanie, boj proti korupcii a znižovanie dopytu; zdôrazňuje, že tieto nedostatky by 
sa mali odstrániť, aby sa dohovor lepšie vykonával, a naliehavo vyzýva všetky zmluvné 
strany, aby sa týmito otázkami dôkladne zaoberali;

8. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným presadzovaním zákazov a obmedzení 
obchodu s chránenými druhmi z dôvodu nedostatočnej kapacity a zdrojov, ktoré strany 
na tento účel vyčlenili; vyzýva všetky strany, aby účinnejšie presadzovali dohovor;

9. vyjadruje znepokojenie nad tým, že zmluvné strany dohovoru CITES nie sú brané na 
zodpovednosť za to, že účinne nevykonávajú ustanovenia dohovoru vrátane 
požiadavky, aby sa povolenia na dovoz a vývoz zakladali na vedecky podložených 
odporúčaniach, že takýto dovoz alebo vývoz nebude mať negatívny vplyv na prežitie 
druhov (stanovenie lovných množstiev neohrozujúcich druh);
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10. vyzýva na dôsledné a nestranné uplatňovanie nástrojov stanovených v dohovore CITES 
a rozhodnutí prijatých v rámci dohovoru na podporu jeho dodržiavania vrátane 
programu pomoci pri dodržiavaní dohovoru; vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany, aby 
vypracovali opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného dodržiavania dohovoru 
vrátane vyčlenenia potrebných zdrojov a prijatia účinných vnútroštátnych právnych 
predpisov na vykonávanie rozhodnutí a rezolúcií prijatých v rámci dohovoru; vyzýva na 
vzájomnú spoluprácu medzi stranami a na výmenu najlepších postupov;

11. okrem toho vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v prípadoch nedodržiavania dohovoru 
prijali prísne opatrenia vrátane odrádzajúcich sankcií, keď sa zistí, že zmluvná strana 
oslabuje účinnosť dohovoru a účinne nezabraňuje nezákonnému alebo neudržateľnému 
využívaniu a obchodovaniu, a aby v krajnom prípade pozastavili obchodovanie s 
porušujúcou zmluvnou stranou;

12. vyzýva všetky strany, aby sa usilovali o zabezpečenie ochrany oznamovateľov, 
novinárov, správcov voľnej prírody a obhajcov environmentálnych a ľudských práv, 
ktorí zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane životného prostredia a pri zastavení 
nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi;

13. trvá na tom, že nadnárodná trestná činnosť týkajúca sa voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín by sa mala všetkými stranami považovať za závažnú organizovanú trestnú 
činnosť, čo by sa malo odzrkadliť v prideľovaní zdrojov a malo by zahŕňať aktívne 
zapojenie špecializovaných policajných a colných vyšetrovacích orgánov;

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu polície a colných orgánov a naliehavo vyzýva všetky členské 
štáty EÚ, aby na vnútroštátnej úrovni zriadili špecializované jednotky zamerané na 
trestnú činnosť týkajúcu sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorých mandát sa bude 
vzťahovať na celé územie štátu a nebude obmedzený na určité regióny alebo iné 
územné jednotky; vyzýva členské štáty, aby poverili tieto špecializované jednotky 
aktívnym zapojením sa do medzinárodnej spolupráce a koordinácie; zdôrazňuje, že 
spolupráca s príslušnými orgánmi členských štátov v otázkach nezákonného 
obchodovania s voľne žijúcimi druhmi by sa mohla ďalej revidovať a posilniť 
prostredníctvom skupiny EÚ pre presadzovanie práva, ktorá združuje príslušníkov 
orgánov presadzovania práva zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj Agentúru EÚ pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Eurojust, Interpol, Svetovú colnú 
organizáciu a sekretariát CITES; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby posilnili odbornú 
prípravu v oblasti presadzovania práva v súvislosti s obchodovaním s voľne žijúcimi 
druhmi;

15. zdôrazňuje potrebu databázy odborníkov v oblasti biológie a/alebo ekológie, a to na 
identifikáciu druhov a stíhanie trestných činov týkajúcich sa voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín, ako je pytliactvo, obchodovanie s nimi a ich nezákonné využívanie, ako aj na 
zabezpečenie lepšieho pochopenia tohto javu orgánmi presadzovania práva na miestnej, 
regionálnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;

16. zdôrazňuje výhody databázy informačných systémov na riadenie presadzovania práva v 
boji proti organizovanej trestnej činnosti a nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi 
druhmi; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili celoeurópsku databázu 
súdnych vecí týkajúcich sa trestných činov proti životnému prostrediu vrátane trestných 
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činov týkajúcich sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín a činností vykonaných v oblasti 
trestných činov proti životnému prostrediu orgánmi presadzovania práva; domnieva sa, 
že takáto databáza by mala umožniť centralizovaný zber údajov a zvýšiť úroveň 
digitalizácie a znalostí; konštatuje, že preskúmanie prípadov z minulosti môže byť 
užitočné pre orgány, agentúry a organizácie v tejto oblasti;

17. pripomína svoje uznesenie z 9. júna 2021 s názvom „Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity 
do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov“, v ktorom sa Komisia vyzýva, 
aby uľahčila budovanie kapacít vrátane prenosu poznatkov, výmeny technológií a 
odbornej prípravy prijímajúcich krajín na vykonávanie dohovoru CITES a iných 
dohovorov a dohôd, ktoré sú nevyhnutné na ochranu biodiverzity v rámci Nástroja 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa a iniciatívy 
Svetovej obchodnej organizácie Pomoc obchodu; trvá na tom, že je potrebné posilniť 
programy spolupráce s krajinami mimo EÚ v záujme zachovania ich pôvodnej 
biodiverzity vrátane medziparlamentného dialógu a pomáhať rozvojovým krajinám pri 
vykonávaní týchto programov;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ nevykonáva odporúčania dohovoru CITES 
uvedené v rezolúcii konferencie č. 12.10 (Rev. COP 15) o registrácii prevádzok, ktoré 
chovajú druhy zvierat uvedené v prílohe I v zajatí na komerčné účely; obáva sa, že to 
vytvára medzery a uľahčuje nezákonné obchodovanie; vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere vykonávali túto rezolúciu a zaregistrovali všetky príslušné chovné zariadenia pre 
tieto druhy a poskytli Komisii a sekretariátu CITES úplné a presné žiadosti o 
registráciu; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa postavili proti 
akýmkoľvek snahám o oslabenie systému registrácie chovných zariadení pre druhy 
uvedené v prílohe I;

19. podnecuje a podporuje zavádzanie moderných a inovatívnych metód označovania a 
sledovania druhov alebo produktov z nich zaradených do zoznamu CITES s cieľom 
umožniť rozlíšenie medzi jedincami a derivátmi chovanými v zajatí a jedincami a 
derivátmi chytenými vo voľnej prírode;

Rozhodovanie, transparentnosť a podávanie správ

20. víta výročné správy o nezákonnom obchode ako významný krok smerom k lepšiemu 
pochopeniu obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a naliehavo vyzýva EÚ a všetky 
strany, aby ich predkladali načas; zdôrazňuje, že tieto správy by mali obsahovať 
informácie o udelených povoleniach a potvrdeniach, množstvách a druhoch exemplárov 
a názvoch druhov uvedených v prílohách I, II a III;

21. naliehavo vyzýva všetky strany a EÚ, aby zabezpečili transparentnosť činností a 
operácií sekretariátu CITES, ktoré nemajú citlivú povahu, a to aj zverejňovaním 
výročných správ o nezákonnom obchode a zabezpečením včasného vkladania údajov do 
databázy CITES o obchode vrátane informácií o zadávaní správ, vypracovaní 
zadávacích podmienok a výbere konzultantov; naliehavo vyzýva všetky strany, aby 
vyvinuli ďalšie úsilie na zabezpečenie minimalizácie rozdielov v povoleniach na vývoz 
a dovoz;

22. domnieva sa, že väčšia transparentnosť v komerčnom obchode s druhmi uvedenými v 
prílohe I vrátane zvierat chovaných v zajatí je kľúčom k boju proti korupcii, 
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nezákonnému obchodu, obchodovaniu s exemplármi a legalizácii ich nezákonného 
pôvodu;

23. žiada lepšie vedenie záznamov pre prílohu I vrátane exemplárov chovaných a držaných 
v zajatí a vypracovanie ukazovateľov rizika v súvislosti s prostredím, bezpečnosťou a 
chovateľskými postupmi, napríklad podrobnejšie informácie o tom, ako sa vedú 
záznamy, ako sa spravujú údaje a podávajú správy, ako sa vedie systém zásob/inventára 
a ako sa kontroluje a zabezpečuje jeho preprava, skladovanie a likvidácia;

24. opakuje svoju výzvu Komisii a členským štátom, aby viedli úsilie o ukončenie 
komerčného obchodu s ohrozenými druhmi a ich časťami, a svoju výzvu na úplný a 
okamžitý zákaz na európskej úrovni týkajúci sa komerčného obchodovania, vývozu 
alebo opätovného vývozu slonoviny v rámci EÚ a do krajín mimo EÚ vrátane slonoviny 
pochádzajúcej z obdobia pred tým, ako sa na ňu začali uplatňovať ustanovenia 
dohovoru, pričom poukazuje na to, že by mali byť naďalej možné obmedzené výnimky 
pre dovoz a vývoz na vedecké účely a hudobné nástroje legálne nadobudnuté pred 
rokom 1975 a pre obchod s artefaktmi a starožitnosťami vyrobenými pred rokom 1947 
za predpokladu, že je k nim priložené platné osvedčenie; žiada podobné obmedzenia aj 
pre iné ohrozené druhy, ako sú tigre a nosorožce; požaduje bezodkladné vykonávanie 
tohto zákazu;

25. víta zmeny nariadenia Komisie (ES) č. 865/20066 a revidovaný usmerňovací dokument 
o režime EÚ upravujúcom obchod so slonovinou a naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prísne monitorovala, ako členské štáty vykonávajú revidované nariadenie; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby z týchto pravidiel urobili právne záväzné právne predpisy 
a odstránili všetky zostávajúce nedostatky;

Financovanie

26. so znepokojením konštatuje, že mnohé rozhodnutia konferencie COP 18 zostávajú 
nefinancované; vyzýva všetky strany, aby zaručili dostatočné finančné prostriedky na 
riadne vykonávanie celého dohovoru vrátane jeho presadzovania; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zvýšili finančnú a inú podporu na vykonávanie rozhodnutí CITES;

27. zdôrazňuje, že vykonávanie mnohých rozhodnutí CITES závisí od dostupnosti 
externého financovania; vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany dohovoru, aby preskúmali 
mechanizmy, ktorými sa zabezpečí, aby vonkajšie financovanie rozhodnutí CITES bolo 
v súlade s prioritami ich pracovných programov a aby rozvojová podpora, ktorú EÚ 
poskytuje prijímajúcim krajinám, neohrozovala životaschopnosť voľne žijúcich druhov, 
biodiverzitu, prírodné biotopy, ekosystémy a služby, ktoré poskytujú;

28. vyjadruje znepokojenie nad rastúcim pracovným zaťažením sekretariátu CITES, 
konferencií zmluvných strán a výborov v porovnaní s ich dostupnými zdrojmi; vyzýva 
EÚ, aby pri riešení tohto problému preukázala vedúcu úlohu; vyzýva okrem iného 
všetky zmluvné strany, aby podporovali dôsledné vykonávanie návrhov rozhodnutí a 

6 Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa 
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou 
obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).
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odporúčaní Stáleho výboru dohovoru CITES;

Strategická vízia dohovoru CITES na roky 2021 – 2030

29. víta uznanie vzájomných prepojení medzi dohovorom CITES a cieľmi udržateľného 
rozvoja, DBD a zisteniami IPBES;

30. domnieva sa, že na konferencii COP 19 by sa mala riešiť revízia strategickej vízie 
dohovoru CITES v súvislosti s globálnym rámcom DBD pre biodiverzitu (GBF), ktorý 
sa má prijať tento rok, aby sa zabezpečilo, že dohovor CITES prispeje k implementácii 
GBF;

31. naliehavo vyzýva strany, aby dosiahli cieľ, ktorým je zabezpečiť, aby do roku 2025 
existoval len zákonný a ekologicky udržateľný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a 
rastlinami; zdôrazňuje, že cieľom by malo byť odstránenie nezákonného obchodu s 
voľne žijúcimi druhmi uvedenými v dohovore CITES vrátane druhov chovaných 
v zajatí, a nielen jeho obmedzenie;

32. zdôrazňuje, že rozhodnutia prijaté orgánmi dohovoru CITES by mali byť založené na 
vedeckých kritériách zameraných na ochranu druhov, na najlepších dostupných 
vedeckých informáciách a na zásade predbežnej opatrnosti;

33. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vo vyhlásení o vízii sa vynechala kritická otázka 
dobrých životných podmienok zvierat, a vyzýva Komisiu, členské štáty a všetky ostatné 
zmluvné strany, aby sa týmto vynechaním zaoberali;

Posilnenie úlohy EÚ v celosvetovom boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne 
žijúcimi druhmi

34. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkami vo vykonávaní nariadení EÚ o obchodovaní s 
voľne žijúcimi druhmi, keďže sa nevzťahujú na všetky kriticky ohrozené druhy a 
neposkytujú rovnakú úroveň ochrany pre zvieratá chované v zajatí; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala a rozšírila existujúce právne predpisy upravujúce obchod s 
voľne žijúcimi druhmi s cieľom zabezpečiť, aby sa zakázal dovoz, prekládka, vývoz, 
nákup, predaj alebo preprava voľne žijúcich živočíchov alebo rastlín, ktoré boli získané, 
držané, prepravované alebo predávané v rozpore s právnymi predpismi krajiny pôvodu 
alebo tranzitu;

35. opätovne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby viedli úsilie o ukončenie komerčného 
obchodu s ohrozenými druhmi a ich časťami; zdôrazňuje, že na tento účel je dôležité 
vypracovať ciele nástroja priestorového monitorovania a podávania správ (SMART);

36. zdôrazňuje, že do obchodnej politiky EÚ by sa malo systémovo zahrnúť nezákonné 
obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi a udržateľná spotreba; opätovne zdôrazňuje 
svoju výzvu Rade, aby považovala DBD za základný prvok dohôd o voľnom obchode 
za predpokladu, že sa dohodnú povinné mechanizmy na preskúmanie vnútroštátnych 
cieľov7; žiada Radu, aby takisto dohovor CITES a Parížsku dohodu považovala za 
základné súčasti dohôd o voľnom obchode a aby naliehala na ich účinné vykonávanie; 

7 Ú. v. EÚ C 67, 8.2.2022, s. 25.
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zdôrazňuje význam nadchádzajúcej reformy nariadenia o všeobecnom systéme 
preferencií8 pre stanovenie účinného vykonávania viacstranných dohovorov o klíme a 
aspektoch životného prostredia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie, vrátane Dohovoru o 
biologickej diverzite;

37. naliehavo vyzýva Komisiu, aby upravila európsku databázu systému Traces (obchodný 
kontrolný a expertný systém) s cieľom zhromažďovať a zverejňovať presné informácie 
o druhoch, objeme a pôvode všetkých morských okrasných rýb, s ktorými sa obchoduje, 
a tak monitorovať tento v súčasnosti neregulovaný a často neudržateľný obchod, pre 
ktorý je EÚ významným dovozným trhom;

38. opakuje svoju výzvu členským štátom EÚ, aby na úrovni EÚ vytvorili vedecky 
podložený pozitívny zoznam zvierat, ktoré je povolené držať ako spoločenské zvieratá 
za primeraných dobrých životných podmienok zvierat bez poškodenia ich populácií vo 
voľnej prírode a narušenia európskej biodiverzity; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby Komisia vypracovala štúdiu, ktorá by uľahčila prijatie tohto zoznamu a 
ktorá by okrem iného mala vychádzať z existujúcich skúseností členských štátov a 
získaných poznatkov;

39. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne prijali účinné opatrenia v 
súlade so svojimi záväzkami v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a zakázali 
dovoz poľovníckych trofejí pochádzajúcich z druhov uvedených v dohovore CITES;

40. víta snahy EÚ o poskytnutie rozvojovej podpory úsiliu o boj proti obchodovaniu s 
voľne žijúcimi druhmi v rozvojových krajinách; vyzýva Komisiu, aby podporovala 
úsilie partnerských krajín, ktoré sú zdrojmi voľne žijúcich druhov a produktov z nich, 
tranzitnými miestami a/alebo cieľovými destináciami pre predajcov a kupujúcich, s 
cieľom vytvoriť životaschopné ekonomické alternatívy pre živobytie a udržateľnosť 
miestnych spoločenstiev;

Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

41. víta revíziu a rozšírenie akčného plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi 
druhmi živočíchov a rastlín; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne uverejnila ambiciózny 
akčný plán EÚ;

42. zdôrazňuje však, že úspech budúceho akčného plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s 
voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín bude do veľkej miery závisieť od pridelenia 
zdrojov; vyzýva preto EÚ a jej členské štáty, aby vyčlenili osobitné rozpočtové 
prostriedky na jeho realizáciu;

43. zastáva názor, že akčný plán neposkytol dostatočný impulz na riešenie úlohy občanov 
EÚ pri zvyšovaní dopytu po nezákonných produktoch z voľne žijúcich druhov doma aj 
v susedstve EÚ, a domnieva sa, že akčný plán EÚ by sa mal posilniť; vyzýva Komisiu, 
aby v kľúčových spotrebiteľských krajinách vrátane krajín EÚ realizovala iniciatívy na 
zníženie dopytu založené na dôkazoch;

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém 
všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008, (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).
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44. zdôrazňuje, že akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi 
živočíchov a rastlín by mal dostať primerané finančné prostriedky vrátane pomoci 
krajinám mimo EÚ a strediskám na záchranu voľne žijúcich druhov a rezerváciám;

45. domnieva sa, že nový akčný plán EÚ by mal pripraviť podmienky na lepšie 
presadzovanie práva a inšpekčné činnosti príslušných orgánov v celej Únii a na lepší 
zber údajov a prístup k nim, čo umožní lepšie posúdenia trendov a analýzu rizík; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili dostatočné ľudské a finančné zdroje na 
vykonávanie akčného plánu a aby investovali do budovania kapacít a odbornej prípravy 
orgánov presadzovania práva a súdnych orgánov; zdôrazňuje, že neoddeliteľnou 
súčasťou budúceho plánu musí byť výmena a prehlbovanie vedomostí príslušných 
úradníkov a zvyšovanie povedomia verejnosti;

46. ďalej vyzýva Komisiu, aby v rámci akčného plánu vytvorila jasné a realizovateľné ciele 
a opatrenia a aby vypracovala jasný mechanizmus monitorovania a hodnotenia;

47. považuje za kľúčové, aby bol akčný plán plne v súlade so stratégiou v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 a zabezpečil súčinnosť s príslušnými právnymi predpismi EÚ 
a globálnym rámcom pre biodiverzitu po roku 2020; je pevne presvedčený, že akčný 
plán by mal identifikovať a zamerať sa najmä na prioritné druhy a riešiť otázku 
vnútroštátne chránených druhov, s ktorými sa v EÚ nezákonne obchoduje;

48. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v revidovanom akčnom pláne EÚ na boj proti 
obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín bojovali proti online aj 
offline obchodu s nimi a zabezpečili, aby počítačová kriminalita týkajúca sa voľne 
žijúcich druhov mala rovnakú prioritu ako iné formy počítačovej kriminality, ktoré 
ohrozujú ľudské zdravie, životné prostredie, hospodárstvo, bezpečnosť a vzdelávanie, 
okrem iného prostredníctvom komunikácie, spolupráce a koordinácie v rámci 
dotknutých verejných a súkromných sektorov; vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
vyhodnotila, ako by mohol akt o digitálnych službách9 slúžiť ako nástroj na riešenie 
nezákonného obchodovania so živočíchmi a rastlinami online;

49. konštatuje, že existujú dôkazy o tom, že zákonný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi 
slúži ako krytie pre nezákonné obchodné činnosti, poskytuje široké možnosti legalizácie 
nezákonného pôvodu a komplikuje presadzovanie práva; vyzýva EÚ, aby sa pri revízii 
akčného plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi živočíchov a 
rastlín zaoberala zákonným aj nezákonným obchodovaním s voľne žijúcimi živočíchmi;

50. zdôrazňuje, že akčný plán by mal prijať komplexný prístup od zdroja po spotrebiteľa;

51. považuje za dôležité, aby sa do akčného plánu zapojil súkromný sektor a aby sa 
angažoval v boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a aby sa do 
výskumu investovali dostatočné verejné a súkromné investície na lepšie pochopenie 
obchodu s voľne žijúcimi druhmi;

52 zdôrazňuje, že revidovaný akčný plán by mal zahŕňať ľudské práva a rodovú rovnosť, 
uznať úlohu organizácií občianskej spoločnosti, zahŕňať konzultácie so 

9 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych 
službách) a o zmene smernice 2000/31/ES (COM(2020)0825).
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zainteresovanými stranami a zabezpečiť účasť verejnosti;

Organizovaná trestná činnosť, kybernetická bezpečnosť a skonfiškované zvieratá

53. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom svojich príslušných inštitúcií 
budovali cezhraničnú spoluprácu a koordináciu s rôznymi príslušnými medzinárodnými 
orgánmi a inštitúciami s cieľom bojovať proti účasti organizovaných zločineckých 
skupín na nezákonnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi;

54. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili vypracovanie a prijatie 
ambiciózneho a účinného protokolu o trestných činoch proti životnému prostrediu v 
rámci Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, ako sa uvádza 
v stratégii EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 202510, ktorý 
by obsahoval ustanovenie, v dôsledku ktorého by boli zmluvné strany povinné 
kriminalizovať dovoz voľne žijúcich druhov a obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi, 
ktoré boli nezákonne vyvezené z krajiny svojho pôvodu;

55. dôrazne víta návrh na revíziu smernice o trestných činoch proti životnému prostrediu 
(2008/99/ES) s cieľom zahrnúť väčšinu foriem trestných činov proti životnému 
prostrediu tak, aby sa za ne mohli ukladať harmonizované, odrádzajúce, účinné a 
primerané sankcie alebo tresty;

56. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila koordináciu pri vykonávaní smernice o trestných 
činoch proti životnému prostrediu, nariadení EÚ o obchodovaní s voľne žijúcimi 
druhmi a revidovaného akčného plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi 
druhmi živočíchov a rastlín a aby čo najefektívnejšie využívala nástroje, ktoré 
jednotlivé rámce ponúkajú;

57. žiada o zaradenie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a 
podmorského hluku medzi trestné činy uvedené v revidovanej smernici o trestných 
činoch proti životnému prostrediu;

58. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhu chýbajú úvahy o dobrých životných 
podmienkach zvierat; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že kruté zaobchádzanie so 
zvieratami bude považované za priťažujúcu okolnosť, ktorá umožní sprísnenie trestov 
podľa revidovanej smernice o trestných činoch proti životnému prostrediu;

59. naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala osobitné usmernenia EÚ na boj proti počítačovej 
kriminalite týkajúcej sa voľne žijúcich druhov a zabezpečila harmonizované politiky v 
členských štátoch a spoluprácu medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami;

60. naliehavo vyzýva členské štáty, aby účinne a v plnej miere vykonávali rozhodnutia 
CITES 18.81 až 18.85 o trestnej činnosti týkajúcej sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
na internete a zároveň v plnej miere používali usmernenia Interpolu s názvom Wildlife 
Crime Linked to the Internet - Practical Guidelines for Law Enforcement Practitioners 
(Trestná činnosť týkajúca sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín na internete – praktické 
usmernenia pre orgány presadzovania práva), ktorý bol vypracovaný na vykonávanie 

10 Oznámenie Komisie zo 14. apríla 2021 o stratégii EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 
– 2025 (COM(2021)0170).
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príslušných ustanovení rozhodnutia CITES 17.93;

61. naliehavo vyzýva EÚ, aby presadzovala a podporovala iniciatívy na výrazné zvýšenie 
záchranných a rehabilitačných kapacít pre voľne žijúce druhy prostredníctvom zdrojov, 
financovania, odbornej prípravy a najmä vytvorením siete kompetentných a 
akreditovaných záchranných zariadení a rezervácií a národných akčných plánov na 
nakladanie so zhabanými alebo prepadnutými živými živočíchmi;

62. konštatuje, že nedostatočná vnútroštátna kapacita záchranných stredísk a rezervácií 
môže prispieť k tomu, že členský štát nebude presadzovať príslušné ustanovenia 
týkajúce sa obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a môže viesť k opatreniam, ktoré nie 
sú dostatočné na to, aby odradili od trestnej činnosti týkajúcej sa voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín; domnieva sa, že revidovaná smernica o trestných činoch proti 
životnému prostrediu by mohla napríklad obsahovať pravidlá pre nakladanie so 
zhabanými alebo prepadnutými ziskmi vrátane primeranej starostlivosti o zhabané alebo 
prepadnuté živé živočíchy;

63. zdôrazňuje význam systematického vykonávania finančných vyšetrovaní a postupov 
vymáhania majetku; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali opatrenia zamerané 
na zaistenie prerušených nezákonných finančných tokov a príjmov z trestnej činnosti 
týkajúcej sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín;

64. vyzýva členské štáty, aby zaviedli a podporovali dôsledné a transparentné podávanie 
správ o všetkých zaistených či zhabaných alebo prepadnutých živých živočíchoch 
dohovoru CITES, Europolu a krajinám pôvodu;

Prístup „jedno zdravie“ a úloha CITES pri znižovaní rizika budúceho vzniku zoonóz 
spojených s medzinárodným obchodom s voľne žijúcimi druhmi

65. pripomína, že podľa IPBES je 70 % nových chorôb a pandémií živočíšneho pôvodu; aj 
vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
čoraz častejším výskytom a šírením zoonotických ochorení, ktoré sa prenášajú zo 
zvierat na ľudí (antropozoonózy), čo ešte zhoršuje zmena klímy, zhoršovanie životného 
prostredia, zmeny využívania pôdy, odlesňovanie, ničenie biodiverzity a prirodzených 
biotopov a vyvíjanie tlaku na ne, nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi 
a naše neudržateľné modely potravinárskej výroby a spotreby potravín; zdôrazňuje, že 
je potrebné zlepšiť poznatky o súvislostiach medzi výskytom chorôb na jednej strane a 
legálnym a nezákonným obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi, ochranou a 
zhoršovaním ekosystémov na strane druhej;

66. poukazuje na to, že riziko vzniku pandémie možno výrazne znížiť obmedzením ľudskej 
činnosti, ktorá spôsobuje stratu biodiverzity, a že odhadované náklady na zníženie rizika 
vzniku pandémie sú 100-krát nižšie ako náklady na reakciu na pandémiu; zdôrazňuje, že 
je mimoriadne dôležité chrániť a obnoviť biotopy voľne žijúcich druhov, aby sa 
zabránilo ďalšej pandémii živočíšneho pôvodu; nalieha na všetky strany, aby 
zintenzívnili svoje úsilie;

67. naliehavo vyzýva EÚ a všetky ostatné zmluvné strany, aby zabezpečili dobré životné 
podmienky živých zvierat pri obchodovaní, ako aj zvierat držaných v chovných 
zariadeniach, pričom uznáva vedecké dôkazy o tom, že zlé životné podmienky pri 
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chove, preprave a obchodovaní sú spojené s výskytom a šírením chorôb, a tým ohrozujú 
zdravie zvierat aj ľudí; v tejto súvislosti zdôrazňuje prínos pozitívneho zoznamu zvierat 
povolených ako spoločenské zvieratá v celej EÚ;

68. vyzýva Komisiu, aby regulačné dialógy stanovené v dohodách o voľnom obchode 
využila na presadzovanie prísnych noriem EÚ v oblasti sanitárnych a rastlinolekárskych 
opatrení a dobrých životných podmienok zvierat s cieľom minimalizovať riziká 
budúcich epidémií a pandémií; ďalej vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby zvážila 
prijatie moratória na dovoz voľne žijúcich živočíchov alebo iných druhov z 
problémových oblastí s objavujúcimi sa infekčnými chorobami, aby riešila všetky 
bezpečnostné obavy;

69. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú by mal pri predchádzaní budúcim pandémiám 
zohrávať dohovor CITES ako medzinárodný nástroj na reguláciu obchodu s voľne 
žijúcimi druhmi;

70. zdôrazňuje usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie, Svetovej organizácie pre 
zdravie zvierat (OIE) a Programu OSN pre životné prostredie, v ktorých sa príslušné 
vnútroštátne orgány vyzývajú, aby pozastavili obchodovanie so živými chytenými 
voľne žijúcimi druhmi cicavcov na potravinárske alebo chovné účely a aby ako núdzové 
opatrenie uzavreli časti trhov s potravinami, na ktorých sa predávajú živé chytené voľne 
žijúce druhy cicavcov, pokiaľ nie sú zavedené preukázateľné účinné predpisy a 
primerané hodnotenie rizika, a zdôrazňuje odporúčania IPBES na odstránenie živých 
druhov z obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, ktoré boli na základe odborného 
posúdenia označené za vysokorizikové z hľadiska objavujúcich sa chorôb; vyzýva 
Komisiu a členské štáty EÚ, aby podporili svetové spoločenstvo pri riešení komerčného 
obchodovania so živými voľne žijúcimi druhmi určenými na ľudskú spotrebu, najmä s 
vtákmi a cicavcami, a ich predaja na trhoch s cieľom postupne ukončiť toto 
obchodovanie, čo je kľúčovým krokom smerom k dosiahnutiu cieľa zabrániť budúcim 
pandémiám zoonotického pôvodu;

71. zdôrazňuje dôležitú úlohu Komisie a členských štátov pri koordinácii a podpore 
prístupu „jedno zdravie“ v EÚ a pri jeho presadzovaní na všetkých medzinárodných 
fórach; požaduje urýchlené prijatie nového uznesenia, v ktorom sa zmluvné strany 
vyzvú, aby pri vykonávaní dohovoru a vo svojich vnútroštátnych zákonoch v súvislosti 
s využívaním voľne žijúcich druhov a obchodom s nimi zaviedli prístup „jedno zdravie“ 
na základe operačného vymedzenia pojmu „jedno zdravie“ vypracovaného skupinou 
expertov na vysokej úrovni pre „jedno zdravie“ a aby vykonali vhodné analýzy rizík a 
programy zamerané na prevenciu, pokiaľ ide o zdravie zvierat, ľudí a životného 
prostredia, pri posudzovaní žiadostí o povolenia a potvrdenia súvisiace s obchodovaním 
s voľne žijúcimi druhmi;

72. so znepokojením konštatuje, že do členských štátov sa stále pašuje značné množstvo 
mäsa z domácich a voľne žijúcich živočíchov prostredníctvom cestujúcich v leteckej 
doprave, čo predstavuje riziko pre zdravie zvierat a ľudí a biodiverzitu; vyzýva 
Komisiu, aby spolu s členskými štátmi zintenzívnila zber údajov o tejto problematike a 
aby podporovala a koordinovala reakciu EÚ na nezákonný dovoz mäsa;

73. víta zámer CITES spolupracovať s OIE na vypracovaní spoločného pracovného 
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programu s cieľom spoločne vyplniť medzery v poznatkoch a nájsť účinné a praktické 
riešenia na zníženie rizík šírenia patogénov v dodávateľských reťazcoch voľne žijúcich 
druhov; vyzýva dohovor CITES, aby naďalej posilňoval aktívnu spoluprácu s ostatnými 
medzinárodnými organizáciami a dohovormi, ktoré sa zaoberajú prevenciou 
zoonotických ochorení prijatím prístupu „jedno zdravie“;

74. pripomína význam zapojenia pôvodných obyvateľov a miestnych komunít v súvislosti s 
ochranou druhov a vykonávaním dohovoru; uznáva závislosť niektorých komunít od 
druhov uvedených v dohovore CITES z hľadiska ich živobytia; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že v dohovore CITES chýba určitá úroveň uznania pôvodného obyvateľstva 
a miestnych komunít, čo je v rozpore s DBD; domnieva sa, že zasadnutiam dohovoru 
CITES by prospelo väčšie zastúpenie a účasť pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, a vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom, ktorý sa doteraz 
dosiahol; naliehavo vyzýva zmluvné strany a sekretariát, aby pokračovali v práci na 
vymedzení a vykonávaní účinných mechanizmov na zabezpečenie toho, aby boli 
vypočuté hlasy pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít;

75. vyzýva Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby zaujala stanovisko proti používaniu 
voľne žijúcich živočíchov v liekoch, najmä proti používaniu druhov, ktoré sú 
v Červenej knihe IUCN klasifikované ako (takmer) ohrozené, zraniteľné alebo 
ohrozené;

Zmeny príloh k CITES

76. vyjadruje rozhodnú podporu návrhom na zaradenie do zoznamu, ktoré predložila EÚ a 
jej členské štáty s cieľom zmeniť prílohy k dohovoru CITES;

77. vyzýva členské štáty EÚ, aby podporili návrhy na zaradenie druhov do zoznamu COP 
19 alebo ich presun z prílohy II do prílohy I, ktoré predložia alebo podporia areálové 
krajiny;

78. vyzýva členské štáty EÚ a všetky ostatné zmluvné strany, aby podporili návrhy 
predložené COP 19 na lepšiu ochranu plazov, obojživelníkov, vtákov, rýb a cicavcov, 
ktoré sú ohrozené medzinárodným obchodom pre trh so spoločenskými zvieratami, 
pričom uznáva, že trh s exotickými spoločenskými zvieratami a rozsah dotknutých 
druhov sa rozširuje v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni;

79. vyzýva EÚ a všetky strany dohovoru CITES, aby v súvislosti s ochranou druhov 
dodržiavali zásadu predbežnej opatrnosti vo všetkých svojich formálnych stanoviskách 
k pracovným dokumentom a návrhom na zaradenie do zoznamu a aby v plnej miere 
zohľadnili najmä zásadu „používateľ platí“, zásadu prevencie, zásadu najlepších 
dostupných vedeckých informácií a ekosystémový prístup;

80. naliehavo vyzýva EÚ, aby vyzvala na revíziu rezolúcie konferencie č. 9.21 (Rev. COP 
18) o výklade a uplatňovaní kvót pre druhy zaradené do prílohy I, aby sa zvýšila 
frekvencia prehodnocovania kvót týchto druhov, ktoré majú najvyššiu úroveň ochrany 
podľa príloh, pretože súčasný časový rámec deviatich rokov (tri obdobia medzi 
zasadnutiami) je príliš dlhý;

81. podporuje odporúčania týkajúce sa posilnenia ochrany druhov vrátane žralokov a rají, 
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morských korytnačiek, morských koníkov, mačkovitých šeliem, slonov, antilop čiru a 
sajg stepných;

82. naliehavo vyzýva EÚ, aby podporila vytvorenie transparentného a inkluzívneho procesu 
ďalšieho komplexného a časovo obmedzeného preskúmania rezolúcie konferencie 
č. 10.21 o preprave živých exemplárov a súvisiaceho usmernenia podľa dohovoru 
CITES o neleteckej preprave; vyzýva na zriadenie spoločnej pracovnej skupiny výboru 
pre prepravu živočíchov a rastlín s mandátom riadiť pravidelné preskúmanie usmernení 
a vypracovať zmeny rezolúcie konferencie č. 10.21 (Rev. COP 16), aby sa zlepšili 
podrobné požiadavky na prepravu objasňujúce zodpovednosť za ich dodržiavanie a aby 
sa preskúmalo ich vykonávanie zmluvnými stranami;

83. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili prijatie rozhodnutia navrhnutého stálym 
výborom o opätovnom zvolaní pracovnej skupiny pre presadzovanie dohovoru CITES o 
nosorožcoch, pričom zdôrazňuje skutočnosť, že pytliactvo a nezákonné obchodovanie s 
rohmi nosorožcov naďalej predstavujú hlavné hrozby pre prežitie afrických a ázijských 
nosorožcov;

Otázky týkajúce sa konkrétnych druhov

Žraloky a raje

84. zdôrazňuje, že žraloky a raje zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní zdravého života v 
oceánoch a že z nových výskumov zverejnených od konferencie zmluvných strán 
dohovoru CITES COP 18 v súčasnosti vyplýva, že 37 % druhov žralokov a rají je už 
ohrozených vyhynutím, čo je po obojživelníkoch druhá najvyššia miera spomedzi 
všetkých skupín stavovcov11; zdôrazňuje, že jednou z hlavných príčin tohto poklesu je 
medzinárodný obchod s produktmi z nich a že EÚ je hlavným vývozcom a 
obchodníkom s časťami a produktmi zo žralokov;

85. vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz sa len 25 % druhov postihnutých obchodom 
s plutvami týka druhov uvedených v prílohe II k dohovoru CITES; naliehavo žiada EÚ, 
aby požiadala sekretariát, stály výbor a zmluvné strany dohovoru CITES, aby ďalej 
preskúmali a riešili znepokojujúci a kritický nesúlad zistený v dokumente SC74 67.2 
medzi úrovňou úlovkov a úrovňou obchodu s druhmi žralokov uvedenými v dohovore 
CITES a určili potenciálne zdroje nedostatočného nahlasovania alebo nezákonného 
obchodovania s druhmi žralokov uvedenými v dohovore CITES;

86. víta preto návrh Komisie na rozhodnutie Rady, ktorý obsahuje návrh prílohy II, ktorou 
by sa do nariadenia CITES zaradila celá čeľaď mlatkohlavovité;

87. naliehavo vyzýva EÚ, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v celosvetovom rybolove žralokov 
a obchode s nimi, aby podporila návrh, ktorý predložila hostiteľská krajina COP 19 – 
Panama, aby sa do prílohy II zaradili žralokovité (čeľaď Carcharhinidae), pričom 
ostatné druhy čeľade Carcharhinidae by mohli byť zaradené ako podobné druhy z 

11 Komisia IUCN pre prežitie druhov – Skupina odborníkov na žraloky, „New Global Study Finds 
Unprecedented Shark and Ray Extinction Risk“ (V novej globálnej štúdii sa zistilo bezprecedentné riziko 
vyhynutia žralokov a rají), 6. septembra 2021. 
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dôvodu podobnosti vzhľadu;

Mačkovité šelmy

88. uznáva, že niektoré druhy mačkovitých šeliem patria medzi najohrozenejšie druhy 
dohovoru CITES, pričom ich populácie naďalej klesajú, až došlo k ich nedávnemu 
vyhynutiu na vnútroštátnej úrovni, a že ochrane druhov mačkovitých šeliem uvedených 
v dohovore CITES a obchodu s nimi sa v porovnaní s inými záležitosťami dohovoru 
CITES venuje nedostatok pozornosti a finančnej podpory;

89. naliehavo vyzýva EÚ, aby zriadila fond na ochranu mačkovitých šeliem, ktorý by 
okrem iného podporoval vykonávanie rezolúcií a rozhodnutí CITES týkajúcich sa 
jednotlivých druhov mačkovitých šeliem a vykonávanie časovo ohraničených 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny a výsledkov a výstupov osobitnej skupiny CITES 
o mačkovitých šelmách;

90. ďalej vyzýva EÚ, aby zabezpečila, že sekretariát CITES bude pri vykonávaní misií 
dohovoru CITES v krajinách, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na chov ázijských 
mačkovitých šeliem, ktoré vzbudzujú obavy, uplatňovať prístup založený na riziku;

91. s veľkým znepokojením konštatuje, že všetkých päť druhov rodu Panthera (tigre, levy, 
jaguáre, leopardy a leopardy snežné) má nepriaznivý stav ochrany od „takmer 
ohrozeného druhu“ po „ohrozený druh“, pričom ich populácie klesajú;

92. naliehavo vyzýva všetky zmluvné strany, aby bez výnimky zakázali komerčný obchod s 
piatimi druhmi rodu Panthera (tigre, levy, jaguáre, leopardy a leopardy snežné); okrem 
toho vyzýva členské štáty, aby zakázali chov týchto druhov v zajatí súkromnými 
subjektmi, ktoré nie sú licencovanými zoologickými záhradami, keďže to môže uľahčiť 
nezákonné obchodovanie s nimi;

93. poukazuje na to, že legálny komerčný obchod s druhmi chovanými v zajatí, ako sú tigre 
a iné mačkovité šelmy, je veľmi škodlivý, pretože stimuluje dopyt, komplikuje 
presadzovanie práva a poskytuje široké možnosti legalizácie nezákonného pôvodu;

94. žiada zatvorenie tigrích fariem a ukončenie všetkého komerčného obchodu s tigrami 
chovanými v zajatí a ich časťami;

95. vyzýva Komisiu, členské štáty a všetky zmluvné strany dohovoru CITES, aby 
zabezpečili zaradenie afrického leva do prílohy I s cieľom dosiahnuť jeho optimálny 
stav ochrany a vyzýva, aby sa potlačilo nezákonné obchodovanie s africkým levom, ku 
ktorému dochádza najmä s ázijskými krajinami;

Slony

96. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere podporovala a aktívne presadzovala začlenenie 
všetkých populácií afrických slonov do prílohy I k dohovoru CITES a odmietla 
preradenie akýchkoľvek populácií slonov z prílohy I do prílohy II;

97. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili vytvorenie jednoduchého a jednotného 
právneho rámca pre obchod so živými slonmi africkými chytenými vo voľnej prírode, 
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ktorý by obmedzil vývoz na programy ochrany in-situ alebo bezpečné oblasti vo voľnej 
prírode v rámci prirodzeného a historického výskytu tohto druhu v Afrike;

98. zdôrazňuje pozíciu štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu slona afrického, 
ktoré sú členmi Koalície pre slona afrického a v skupine odborníkov Komisie pre 
prežitie druhov pre slona afrického únie IUCN, ktoré neschvaľujú odstraňovanie slonov 
afrických z voľnej prírody na akékoľvek využitie v zajatí;

99. naliehavo vyzýva EÚ, aby zdôraznila nedostatočné vykonávanie všetkých ustanovení 
rozhodnutí CITES 18.226 a 18.227 a aby dôrazne vyzvala všetky zmluvné strany, aby 
sa týmito ustanoveniami zaoberali v plnom rozsahu, pričom si je vedomá záväzkov 
viacerých štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu slona ázijského, že zavedú 
bezpečnejšie systémy registrácie, označovania a sledovania živých slonov ázijských;

100. naliehavo žiada, aby sa urýchlene uzavreli všetky zostávajúce legálne domáce trhy so 
slonovinou, napríklad ten v Japonsku, a vyzýva EÚ a všetky zmluvné strany, aby sa 
postavili proti všetkým návrhom na zrušenie obmedzení obchodu so slonovinou; 

101. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby požadovali zvýšenie transparentnosti a zlepšenie 
riadenia zásob a skladov slonoviny a podporili ich likvidáciu;

102. vyzýva EÚ, aby nadviazala na svoj návrh predložený na 74. zasadnutí Stáleho výboru 
dohovoru CITES a zabezpečila, aby sa do správ o informačnom systéme o obchode so 
slonmi (ETIS) vrátane správy, ktorá sa má predložiť konferencii COP 19, zahrnula 
analýza zaistení slonoviny spojených s každou zmluvnou stranou s legálnymi domácimi 
trhmi pre komerčný obchod so slonovinou, a požiadala sekretariát CITES, aby využil 
informácie získané prostredníctvom monitorovania nezákonného zabíjania slonov 
(MIKE), systému ETIS a procesu národného akčného plánu pre slonovinu (NIAP) na 
vykonanie analýzy, kde pravdepodobne existujú najväčšie nenahlásené zásoby;

103. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili odporúčanie preskúmať proces 
NIAP s cieľom zabezpečiť, aby naďalej spĺňal svoj účel, a vyzýva príslušné strany, aby 
v rámci procesu NIAP vyvíjali ďalšie úsilie v oblasti zásob slonoviny;

104. vyzýva EÚ, aby zabezpečila, že ETIS zostane spoľahlivým mechanizmom a zdrojom 
informácií o trendoch v oblasti nezákonného obchodovania so slonovinou, ktorý sa 
osvedčil už počas viac ako dvoch desaťročí;

Ostatné druhy

105. vyzýva EÚ a všetky strany, aby:

– podporili návrhy na zaradenie hrocha obojživelného (Hippopotamus amphibius) 
do prílohy I vzhľadom na pretrvávajúce obavy z poklesu populácie a 
obchodovania s týmto druhom;

– podporili návrhy na zaradenie ďalších druhov korytnačiek do príloh k dohovoru 
CITES vrátane druhov rodu Kinosternon, Claudius a Staurotypus;

– podporili návrh Kostariky s podporou ostatných areálových štátov na zaradenie 
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čeľade žiab sklovatkovité (Centrolenidae) do zoznamu do prílohy II k dohovoru 
CITES s cieľom zabezpečiť, aby bolo obchodovanie s týmito druhmi zákonné a 
udržateľné;

– vyzvali Botswanu, aby podala správu o všetkých činnostiach, ktoré vykonáva na 
riešenie pytliactva nosorožcov a nezákonného obchodovania s nimi podľa 
rezolúcie konferencie č. 9.14 (Rev. COP 17) o ochrane afrických a ázijských 
nosorožcov a obchode s nimi, vzhľadom na vážne obavy z nárastu pytliactva 
nosorožcov v Botswane od konferencie COP 18;

– predložili rozhodnutia a/alebo pozmeňujúce návrhy k rezolúcii konferencie 
č. 17.10 o ochrane šupinavcov a obchode s nimi s cieľom povzbudiť zmluvné 
strany, ktoré majú domáce trhy, aby prijali všetky opatrenia na uzavretie týchto 
trhov a zničili svoje zásoby šupinavcov;

– presadzovali rozhodnutia, na základe ktorých by Mexiko nieslo zodpovednosť za 
to, že nedokázalo zabrániť nezákonnému rybolovu a obchodovaniu s druhom 
Totoaba macdonaldi, ktorý je uvedený v prílohe I a ktorý vedie k vyhynutiu 
sviňuchy kalifornskej (Phocoena sinus), vrátane zváženia pozastavenia 
komerčného obchodovania s druhmi uvedenými v dohovore CITES v súlade s 
rezolúciou konferencie č. 14.3;

106. vyzýva Hongkong a Čínu, aby posilnili kontroly hraníc s cieľom zastaviť dovoz druhu 
Totoaba macdonaldi, ktorý sa zameriava najmä na Čínu;

107. vyzýva všetky strany, aby úplne zakázali obchod s druhom Totoaba macdonaldi;

°

° °

108. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii a zmluvným 
stranám Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a jeho sekretariátu.


