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Písemné prohlášení o nenápadném vybíjení nosorožců v jižní Africe

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v řadě afrických zemí jsou nosorožci již řadu let nenápadně vybíjeni 
pytláky, kteří nemají žádné zábrany a představují špičku ledovce skupin organizované 
trestné činnosti, jež se zaměřují na nezákonné obchodování s rohy, kožešinami a kůžemi 
různých zvířat,  

B. vzhledem k tomu, že nyní žije na černém kontinentu 18 000 kusů nosorožců, zatímco 
v roce 1970 jich zde bylo možné napočítat až 65 000, a že v roce 2010 dosáhl nezákonný 
lov nosorožců historického maxima a hrozí jim proto vyhynutí,

C. vzhledem k tomu, že rohy jsou velmi cenné, a proto dochází k jejich pašování zejména 
do Číny a Vietnamu, kde je o ně velký zájem kvůli jejich léčivým účinkům, a na Blízký 
východ, kde se používají k výrobě vzácných rukojetí k dýkám,

D. vzhledem k tomu, že navzdory zakládání chráněných parků se pytlákům daří podávat 
nosorožcům prostřednictvím osvědčených metod narkotika, kterými je do několika minut 
omámí tak, že se pak mohou pomocí motorové pily zmocnit jejich vzácného rohu,

1. žádá Komisi a Radu, aby

      – přiznaly, že pytláctví za účelem spekulací představuje pro africké přírodní rezervace 
skutečnou katastrofu,

     – navrhly řešení zaměřené na ukončení tohoto zabíjení, a to prostřednictvím výcviku 
místních pracovníků, kteří by byli organizováni v protipytláckých skupinách 
schopných omezit masové šíření tohoto jevu;

2.   žádá, aby byla prověřena možnost poskytnutí finanční podpory;

3.   pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů předal 
parlamentům členských států.


