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Resolutie van het Europees Parlement over de strategische EU-doelstellingen voor de 
14de bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen van bij de Overeenkomst inzake 
de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten 
(CITES), die van 3 tot 15 juni 2007 te Den Haag wordt gehouden

Het Europees Parlement,

– gezien de 14de bijeenkomst van de Conferentie van verdragsluitende partijen (CoP 14)
van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten (CITES), die van 3 tot 15 juni 2007 te Den Haag, Nederland, 
wordt gehouden,

– gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

A. overwegende dat CITES de grootste bestaande natuurbeschermingsorganisatie in de 
wereld is die overmatige exploitatie van wilde flora en fauna tengevolge van de 
internationale handel voorkomt, en er 169 partijen bij zijn aangesloten, waaronder de 27 
lidstaten,

B. overwegende dat het menselijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vernietiging van 
habitats, klimaatverandering, overmatige exploitatie van wilde soorten en illegale handel 
in wilde flora en fauna de belangrijkste oorzaken zijn voor de verarming van de 
biodiversiteit op aarde,

C. overwegende dat wetenschappelijke rapporten voorspellen dat klimaatverandering het 
verlies aan biodiversiteit en de situatie van bedreigde soorten zal verergeren,

D. overwegende dat de publieke kennis in de verbruikende landen essentieel is en blijft voor 
de controle op stropen en illegale internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren 
en planten,

E. overwegende dat illegale handel de mondiale agenda voor de duurzaamheid van milieu en 
ontwikkeling ernstig ondermijnt,

F. overwegende dat de EU-Strategie voor duurzame ontwikkeling het kader levert voor
verantwoordelijk en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen,

G. overwegende dat een werkgroep van het Britse Voorzitterschap over ‘Coördinatie van de 
rechtshandhaving van de handel in wilde dieren en planten in de EU’, die in oktober 2005 
werd gehouden, resulteerde in een breed gesteund ontwerp-actieplan voor 
rechtshandhaving door de EU,

H. overwegende dat de rol van CITES die van de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) en 
andere internationale instanties aanvult als het gaat om de instandhouding van marine 
soorten die mogelijk door de internationale handel worden bedreigd,
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I. overwegende dat de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC), die door CITES wordt 
erkend als de instantie met het gezag om de instandhouding en het beheer van de 
walvisstand te regelen, een wereldwijd moratorium op de commerciële walvisvaart heeft 
afgekondigd,

J. overwegende dat Japan in CoP14 Doc 51 heeft voorgesteld om alle walvisachtigen in 
Bijlage I die onder het beheer van de IWC vallen, op te nemen in de periodieke herziening 
van de Bijlagen; om de resolutie van CITES (RC.11.4) die de relatie tussen de IWC en 
CITES regelt, te wijzigen, en om de IWC wetenschappelijke gegevens en advies te laten 
verstrekken inzake de opstelling van de CITES-lijst van walvissoorten,

K. overwegende dat het Europees Parlement in juli 20051 zijn teleurstelling uitsprak over de 
”uiterst trage tenuitvoerlegging” van het proces inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (FLEGT); overwegende dat bij ontbreken van verplichte en 
alomvattende regelingen voor een verbod op de invoer van illegaal en niet duurzaam 
gekapt hout in de EU, de initiatieven van CITES essentieel zijn voor het regelen van de 
internationale handel in houtsoorten;

L. overwegende dat tijdens CoP 12, in strijd met de aanbeveling van het Europees Parlement, 
het besluit is genomen om een eenmalige verkoop van voorraden ivoor van de regeringen 
van de Botswana, Namibië en Zuid-Afrika onder bepaalde voorwaarden toe te staan; 
overwegende dat nog steeds niet is voldaan aan de in deze besluiten vastgestelde 
voorwaarden;

M. overwegende dat, gezien de inbeslagneming van illegaal ivoor die naar schatting in 
december 2006 neerkwam op 20.000 of meer gedode olifanten per jaar, het toestaan van 
handel in ivoor nadelige gevolgen zou hebben voor de reeds uitgedunde en versnipperde 
olifantenpopulatie in andere landen in Afrika en Azië;

N. overwegende dat het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten in 
de Bijlagen I en II de grote witte haai vermeldt, Australië deze soort in 2001 in CITES 
Bijlage III heeft opgenomen, terwijl Noorwegen en Japan een voorbehoud maken en de 
Internationale Unie voor het behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN) 
deze soort als ‘kwetsbaar’ heeft aangeduid op de Rode Lijst van sinds 1996 bedreigde 
soorten,

O. overwegende dat de Aziatische populaties van grote katachtigen in toenemende mate 
worden bedreigd en er een teleurstellend gemis aan krachtdadig optreden is om te 
teruggang van tijgers en andere grote katachtigen een halt toe te roepen,

P. overwegende dat in mei 2005 universele vereisten voor de etikettering van kaviaar zijn 
vastgesteld ten einde de handel in kaviaar te regelen,

Q. overwegende dat instandhouding de rechtvaardiging moet blijven voor het besluit om 
soorten op de lijst te zetten en dat gevolgen voor het levensonderhoud van mensen als een 
bijkomende evaluatie moeten worden beschouwd voor een eventuele rechtvaardiging van 

  
1 EP-resolutie over de bespoediging van de tenuitvoerlegging van het EU-actieplan inzake wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw (FLEGT), PB C 157 E/482, 6.7.2006.
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armoedeverlichtende maatregelen, en overwegende dat voorstellen vervat in CoP 14 Doc.
14 “CITES and livelihoods” een nadelige uitwerking kunnen hebben op de 
tenuitvoerlegging van CITES,

R. overwegende dat niets de EU belet om intern striktere maatregelen goed te keuren voor de 
invoer van wilde dieren, op grond van doelstellingen inzake de instandhouding van 
soorten of om andere redenen zoals de zorg voor het dierlijk welzijn,

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten om uit te gaan van het voorzorgbeginsel bij al hun 
besluiten inzake werkdocumenten en voorstellen om planten en dieren op de lijst te 
plaatsen, en om eveneens rekening te houden met het beginsel dat de gebruiker betaalt, 
met de ecosysteem-benadering en traditionele natuurbeschermingsbeginselen;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten om te zorgen dat eventuele besluiten voor een 
verbeterde samenwerking tussen CITES en andere overeenkomsten inzake biodiversiteit 
niet het karakter van CITES als mondiale natuurbeschermingsovereenkomst of de strikte 
instandhoudingsmaatregelen van CITES ondergraven;

3. is sterk gekant tegen het gebruik van geheime stemmingen en is teleurgesteld dat het 
permanent comité van CITES geen voorstellen heeft gedaan om de mogelijkheid uit te 
sluiten van het gebruik van geheime stemmingen bij de besluitvorming in het kader van de 
Overeenkomst;

4. is verheugd over de voorstellen van Kenia en Mali om een moratorium van 20 jaar vast te 
stellen voor alle handel in ivoor, dat de steun heeft van Togo en Ghana en van de 
Verklaring van Accra die aandringt op een verbod op de handel in ivoor en die door 
vertegenwoordigers van 19 Afrikaanse landen is ondertekend; 

5. herinnert eraan dat het voorgestelde moratorium niet van invloed is op het tijdens CoP 12 
genomen besluit om op bepaalde voorwaarden een eenmalige verkoop van voorraden 
ivoor van de regeringen van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika te toe te staan;

6. beklemtoont dat aanvaarding van het voorstel van Kenia en Mali de tijd geeft om MIKE 
(Monitoring Illegal Killing of Elephants) verder te verbeteren en de internationale 
gemeenschap toe te staan om de focus van het debat te verleggen van de handel in ivoor 
naar de reële bedreiging van olifanten en hun habitats;

7. dringt erop aan het tijdens de CoP 13 genomen besluit voor de tenuitvoerlegging van een 
actieplan voor de controle op de handel in ivoor van Afrikaanse olifanten, waaronder de 
vereisten voor rapportage, de door de Afrikaanse regeringen in samenwerking met NGO’s 
volledig wordt uitgevoerd;

8. verzoekt de Commissie om de inspanningen te steunen om de bescherming van de tijger te 
verbeteren en te volgen bijvoorbeeld door het aanwijzen van leemten in de wetgeving, 
moeilijkheden met de tenuitvoerlegging en zwakke punten wat betreft de mogelijkheden 
voor toezicht op de naleving;

9. verzoekt de Commissie om verslag te doen van de vorderingen bij de tenuitvoerlegging 
van de vereisten voor het etiketteren van kaviaar, om andere belangrijke producerende en 
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consumerende landen in Europa, Noord-Amerika en Azië aan te moedigen het 
etiketteringssysteem toe te passen en om de pogingen te steunen om duurzame 
exportquota's vast te stellen op basis van de meest betrouwbare en recente 
wetenschappelijke informatie;

10. verzoekt de EU haar steun te geven aan de volgende voorstellen voor de CoP:

- overheveling van Nycticebus spp. (loerissoorten) van CITES Bijlage II naar Bijlage I;

- verwerping van het schrappen van de Lynx rufus (rode lynx) uit CITES BijlageII 
vanwege de overeenkomst met de Europese lynx (Lynx lynx) en de Iberische lynx 
(Lynx pardinus);

- opneming op de lijst van twee haaiensoorten Lamna nasus (neus- of haringhaai) en 
Squalus acanthias (doorn- of speerhaai) in CITES Bijlage II, een voorstel dat namens 
de lidstaten van de Europese Gemeenschap door Duitsland is ingediend;

- opneming op de lijst van Pristidae spp. (zaagvissen), waarvan alle soorten door IUCN 
als ernstig bedreigd zijn aangemerkt, in CITES Bijlage I;

- opneming op de lijst van Anguilla anguilla (paling) in CITES Bijlage II, een Duits 
voorstel namens de lidstaten van de Europese Gemeenschap;

- opneming op de lijst van Pterapogon kauderni (Banggai kardinaalvis) in CITES 
Bijlage II;

- opneming op de lijst van Corallium spp. (rode koraal) in CITES Bijlage II;

- opneming op de lijst van de tropische houtsoorten brasiletto (Caesalpinia echinata), 
palissander (Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo en Dalbergia stevensonii) en 
ceder (Cedrela spp.) in CITES Bijlage II;

- het werkdocument inzake naleving en rechtshandhaving dat door Duitsland is
ingediend namens de lidstaten van de Europese Gemeenschap;

- het werkdocument over Internethandel in specimens van de soorten op de CITES-lijst 
dat namens de lidstaten van de Europese Gemeenschap door Duitsland is ingediend;

- de vier voorstellen van Algerije om de Cervus elaphus barbarus (edelhert), Gazella 
cuvieri (Atlasberg-gazelle), Gazella dorcas (dorcas-gazelle) Gazella leptoceros
(duingazelle) op de CITES-lijst Bijlage I te zetten;

- het werkdocument inzake handel in traditionele geneesmiddelen dat door Australië is 
ingediend;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten om verwerping van:

- Doc. 51 inzake walvisachtigen ingediend door Japan;

- quota's voor de export van Diciros bicornis (zwarte rinoceros) voor Namibië en 
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Zuid-Afrika;

- vervanging van alle bestaande notities op de lijst en van de olifantenpopulaties in 
Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe in CITES Bijlage II om de vaststelling 
van jaarlijkse exportquota's voor de handel in ruw ivoor toe te staan;

- de voorgestelde uitbreiding van de handel in lamawol van Vicugna vicugna (lama) tot 
9 lamapopulaties in Bolivia, omdat enkele van deze populaties zeer klein zijn;

- de voorgestelde overheveling van de Braziliaanse populatie van Melanosuchus niger
(zwarte kaaiman) van CITES Bijlage I naar Bijlage II;

- het voorstel van Mozambique om de luipaardenpopulatie (Panthera pardus) over het 
hevelen naar CITES Bijlage II en de exportquota voor jachttrofeeën te verhogen;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten, in het besef dat CITES zeer goed kan bijdragen 
aan het levensonderhoud van de armen door toe te zien op de tenuitvoerlegging en 
rechtshandhaving van de Overeenkomst en het voorkomen van ongeregelde en illegale 
handel, om CoP 14, Doc 14, getiteld “CITES and Livelihoods” in te trekken;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de internationale samenwerking bij de 
tenuitvoerlegging van CITES te intensiveren door een strategie uit te stippelen met 
expliciete prioriteiten ter bevordering van de tenuitvoerlegging, door het geven van extra 
prikkels en financiële steun, met name voor opleiding en technische ondersteuning in de 
herkenning van soorten en maatregelen voor toezicht op de naleving;

14. herinnert eraan dat de Europese Unie een van de grootste markten voor de illegale handel 
in wilde planten en dieren is en dat de naleving tussen de lidstaten varieert, en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om meer samenwerking bij hun pogingen om toe te zien op de 
naleving van de EU-wetgeving inzake handel in wilde planten en dieren;

15. verzoekt de bij CITES aangesloten partijen die dit nog niet gedaan hebben, om ratificatie 
van het Gaborone-amendement dat de Europese Gemeenschap in staat stelt zich als partij 
bij de CITES-overeenkomst aan te sluiten;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
bij CITES aangesloten partijen en het CITES-secretariaat.


