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O vodniku
Evropska unija (EU) je kot eden največjih porabniških trgov za
prosto živeče živalske in rastlinske vrste, njihove dele in izdelke
iz njih posebej odgovorna za zagotavljanje, da je trgovina
z živalmi in rastlinami ter izdelki iz njih trajnostna in ne ogroža
vrst. Že vrsto let je zakonodaja, ki ureja trgovino z ogroženimi
vrstami, prednostna naloga na področju ohranjanja vrst. Od leta
1984 Evropska unija (takratna Evropska gospodarska skupnost)
izvaja Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) z uredbami
o trgovini s prosto živečimi vrstami v Evropski skupnosti,
v nadaljnjem besedilu uredbe EU o trgovini s prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami.

am710449_SL.indd 7

Vodnik je namenjen “začetnikom” in predstavlja osnovni vir za
vsakogar, ki želi hiter vpogled v konvencijo CITES in uredbe EU
o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter
njihove glavne določbe. Vodnik ni zelo izčrpen, saj je njegov namen
le na kratko predstaviti glavne vsebine, povezane s trgovanjem
s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in konvencijo
CITES, vsem, ki se prvič srečujejo s to temo. Podrobnejši Referenčni
vodnik o uredbah EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami, ki pojasnjuje vse pomembnejše določbe in postopke pri
trgovini s prosto živečimi vrstami, zavarovanimi s konvencijo CITES
in uredbami EU, je na voljo v angleškem jeziku na spletnem mestu:
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm.
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Kaj je CITES?
CITES je angleška kratica za Konvencijo o mednarodni trgovini
z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.
Ta mednarodni sporazum med vladami je začel veljati leta
1975. Namen konvencije je zagotoviti, da se nobena prosto
živeča živalska ali rastlinska vrsta ne uporablja ali se ne bo
uporabljala netrajnostno zaradi mednarodne trgovine.
Trenutno CITES zagotavlja različne stopnje varstva za več kot
30 000 živalskih in rastlinskih vrst, bodisi da se z njimi trguje
kot z živimi ali mrtvimi osebki, njihovimi deli (kot sta slonovina
in usnje) ali izdelki iz njih (kot so zdravila, izdelana iz živali ali
rastlin). Države pogodbenice konvencije CITES skupaj delujejo
pri urejanju trgovine z vrstami, ki so navedene na katerem od
treh dodatkov konvencije (glej besedilo spodaj). Do julija 2007
je h konvenciji CITES pristopilo 172 držav.

Zakaj je potreben CITES?
Mednarodni problemi zahtevajo mednarodne rešitve. Ker
trgovina s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami
poteka preko državnih meja, je za njeno ureditev, ki bi
zavarovala nekatere vrste pred prekomernim izkoriščanjem,
potrebno mednarodno sodelovanje. CITES je bil zasnovan
v duhu takšnega sodelovanja.
Besedilo konvencije zagotavlja širok pravni okvir za ureditev
mednarodne trgovine. Vse pogodbenice konvencije CITES
morajo izvajati določbe konvencije in sprejeti domačo
zakonodajo, ki omogoča odvzem nezakonitih osebkov, izrekanje
kazni za nedovoljeno trgovanje ter imenovanje upravnih in
strokovnih organov. Vse pogodbenice CITES imajo torej enak
pravni okvir in skupne postopkovne mehanizme, s katerimi
urejajo mednarodno trgovino z osebki vrst iz dodatkov CITES.
Ti postopki vključujejo tudi zahteve za trgovino z državami

nepogodbenicami konvencije CITES, ki pa so podobne
zahtevam za trgovino med pogodbenicami konvencije.

Kako deluje CITES?
Pogodbenice CITES
Konvencija CITES dovoljuje mednarodno trgovino z vrstami iz
svojih dodatkov le, če to ne škoduje preživetju teh vrst v naravi.
Vsaka pogodbenica mora imenovati strokovni organ, da
presoja o tem. Na podlagi mnenj strokovnega organa, upravni
organ izdaja ustrezne dokumente za trgovanje. Naloga državnih
nadzornih organov, kot sta carina in policija, pa je preverjati, ali
pošiljke, s katerimi se trguje, spremljajo ustrezni dokumenti.
Kontaktne informacije o pristojnih upravnih in strokovnih
organih za vseh 27 držav članic EU najdete na spletni strani
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm.
Kontaktne informacije za vse pogodbenice CITES, vključno
z državami, ki niso članice EU, pa najdete na: http://www.cites.
org/common/directy/e_directy.html

Dodatki CITES
Posamezna vrsta se lahko vključi v enega od treh dodatkov
CITES, v večini primerov glede na njen biološki status in vpliv
mednarodne trgovine nanj. V dodatku I so vrste, ki jim grozi
izumrtje in so ali bi lahko bile ogrožene zaradi mednarodnega
trgovanja. Na splošno je kakršna koli komercialna mednarodna
trgovina z vrstami iz dodatka I prepovedana. Trgovanje s temi
vrstami je dovoljeno le v nekaterih izjemnih primerih. Večina
vrst je uvrščena v dodatek II, ki vključuje vrste, katerim ne grozi
izumrtje, vendar bi lahko postale tako ogrožene, če trgovanje
z njimi ne bi bilo strogo nadzorovano. Nekatere vrste so
uvrščene v dodatek II tudi zato, ker so podobne že uvrščenim
vrstam. Z vključitvijo takih “podobnih” vrst je upravnim in
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nadzornim organom olajšan nadzor nad mednarodno trgovino.
Komercialna mednarodna trgovina z vrstami iz dodatka II
je dovoljena, če vsako pošiljko takih osebkov spremljajo
veljavni dokumenti. Dodatek III vključuje vrste, ki so predmet
zakonske ureditve v eni izmed pogodbenic in pri katerih je za
nadzor mednarodne trgovine potrebno sodelovanje drugih
pogodbenic.

Konferenca pogodbenic CITES (CITES-COP), ki se skliče približno
vsaka tri leta, je ustanovila več odborov, ki imajo pomembno
vlogo v obdobju med dvema zasedanjema Konference
pogodbenic.

Odbori CITES
Stalni odbor

Sekretariat CITES
Sekretariat konvencije CITES s sedežem v Ženevi v Švici deluje
pod okriljem Programa Združenih narodov za okolje (UNEP).
Sekretariat ima usklajevalno in svetovalno vlogo, zagotavlja
pomoč pogodbenicam in je bistven za delovanje konvencije.

am710449_SL.indd 9

Stalni odbor usmerja politiko izvajanja konvencije in nadzoruje
upravljanje proračuna Sekretariata. Po potrebi tudi usmerja
in nadzoruje delo drugih odborov in delovnih skupin, izvaja
naloge, ki mu jih dodeli Konferenca pogodbenic, ter pripravlja
osnutke resolucij za obravnavo na Konferencah pogodbenic.
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Odbora za živali in rastline
Odbora za živali in rastline zagotavljata biološko in drugo
strokovno znanje o rastlinskih in živalskih vrstah, katerih
trgovina se nadzoruje (ali bi se lahko v prihodnosti nadzorovala)
s konvencijo CITES. Zagotavljata strokovno podporo pri
odločanju o vrstah, ki so vključene ali bi se lahko vključile
v dodatke CITES. Odbora imata podobne naloge, kot so redni
pregledi o upravičenosti uvrstitve vrst v ustrezen dodatek CITES,
svetovanje v primerih netrajnostnega trgovanja s posameznimi
vrstami ter priporočanje ukrepov za izboljšanje (s postopkom,
imenovanim “pregled pomembne trgovine” (Significant Trade
Review Process)).

Odbor za poimenovanje
Odbor za poimenovanje predlaga imena živalskih in rastlinskih
vrst do ravni podvrste ali rastlinske varietete za standardizirano
uporabo v dodatkih ter drugih dokumentih konvencije CITES.
Pomembna naloga Odbora za poimenovanje je zagotoviti,
da spremembe v poimenovanju vrst ne vplivajo na njihovo
varstvo.

Konference pogodbenic CITES
Pogodbenice na Konferencah pogodbenic CITES obravnavajo
predloge za spremembe dodatkov, preučijo dosežen napredek
pri izvajanju konvencije ter predlagajo ukrepe za učinkovitejše
izvajanje konvencije. Spremembe dodatkov CITES, resolucije
in sklepi začnejo veljati 90 dni po končanem zasedanju
Konference pogodbenic. V EU postanejo spremembe pravno
zavezujoče šele z vključitvijo v uredbe Komisije. Trenutno

veljavna zakonodaja EU za izvajanje konvencije CITES je
predstavljena v poglavju “CITES in Evropska unija”.

Resolucije in sklepi CITES
Pogodbenice konvencije CITES na vsaki Konferenci pogodbenic
preučijo vprašanja, povezana z izvajanjem, razlago in
uveljavljanjem konvencije ter njeno učinkovitostjo, kar lahko
vodi v sprejetje novih ali popravo obstoječih resolucij in sklepov.
Resolucije na splošno podajajo dolgoročne smernice, medtem ko
so sklepi večinoma namenjeni določenemu organu konvencije
(npr. Odboru za živali, Sekretariatu CITES) in jih je treba uresničiti
do določenega roka. Obe vrsti dokumentov sta pomembni
orodji za razvoj konvencije, vendar nista pravno zavezujoči, zato
se pogodbenice lahko odločijo, da jih ne bodo izvajale.

Izvozne kvote CITES
V samem besedilu konvencije ni posebnih zahtev za uvedbo
kvot, ki bi omejevale trgovanje z vrstami iz dodatkov
konvencije. Kljub temu je uporaba izvoznih kvot postala
učinkovito sredstvo za urejanje mednarodne trgovine s prosto
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Izvozne kvote
ponavadi prostovoljno določi vsaka pogodbenica sama, lahko
pa jih določi tudi Konferenca pogodbenic. V večini primerov
so izvozne kvote vezane na koledarsko leto (od 1. januarja do
31. decembra). Preden lahko katera koli pogodbenica izda
dovoljenje za izvoz vrst iz dodatka I ali II, mora strokovni organ
dati mnenje, da predlagani izvoz ne bo škodljivo vplival na
preživetje vrste (tako imenovana “ugotovitev neškodljivosti”).
Izvozna kvota izpolnjuje to zahtevo, kadar ustreza največjemu
številu osebkov vrste, ki se lahko izvozi v enem letu, ne da bi to
škodljivo vplivalo na preživetje te vrste v naravi
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CITES in Evropska unija
V Evropski uniji je za ureditev trgovine s prosto živečimi živalskimi
in rastlinskimi vrstami pristojna Evropska skupnost (ES). Vendar
je ES pri izpolnjevanju te naloge omejena, saj trenutno ni
pogodbenica konvencije. Kot eden prvih večstranskih okoljskih
sporazumov je konvencija CITES predvidela članstvo le za države.
Pozneje je za konvencije postalo običajno, da omogočajo članstvo
regionalnim organizacijam za gospodarsko povezovanje, to je
nadnacionalnim organizacijam, ki so jih ustanovile suverene
države in pri tem vse ali del svojih pristojnosti prenesle nanje.
Leta 1983 je bila na 4. zasedanju Konference pogodbenic CITES
sprejeta spremembe (t.i. Gaboronski amandma), ki omogoča
pristop regionalnih organizacij za gospodarsko povezovanje in
s tem tudi Evropski uniji, da postane pogodbenica Konvencije.
Vendar ta sprememba še ni začela veljati.
Izvajanje konvencije CITES v EU zagotavljajo uredbe, ki se
neposredno uporabljajo v vseh državah članicah. Trenutno
veljavni uredbi EU za izvajanje konvencije CITES sta:
1.

Okvirna zakonodaja: Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne
9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi; in
priloge k tej uredbi s seznamom vrst, katerih trgovanje je
zakonsko urejeno.

2.

Izvedbeni predpis: Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne
4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih
in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi.

Uredbi sestavljata pravni okvir za vse vlade EU in urejata tako
mednarodno kot notranjo trgovino s prosto živečimi živalskimi
in rastlinskimi vrstami v EU.

Uredba Sveta (ES) št. 338/97
Uredba Sveta (ES) št. 338/97 določa splošni pravni okvir
in predpisuje pogoje za notranjo trgovino v EU ter uvoz,
izvoz in ponovni izvoz osebkov vrst, ki so navedene
v štirih prilogah te uredbe (več informacij o prilogah
v nadaljevanju). Določa tudi postopke in dokumente za
trgovanje (npr. uvozna in izvozna dovoljenja, potrdila
o ponovnem izvozu, uradna obvestila o uvozu in potrdila
o notranji trgovini). Uredba vsebuje tudi določbe o selitvi
živih osebkov in vrstah kršitev ter ustanavlja organe na
ravni EU, pristojne za njeno izvajanje, in sicer: Odbor
za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami, Skupino za strokovno presojo in Skupino za
uveljavljanje, ki jih sestavljajo predstavniki držav članic
ter jih sklicuje in jim predseduje Evropska komisija (več
informacij v nadaljevanju).

Uredba Komisije (ES) št. 865/2006
Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 predpisuje podrobna
pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.338/97 in
obravnava praktične vidike ureditve trgovine s prosto
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Predpisuje
standardne oblike obrazcev, ki se morajo uporabljati
za dovoljenja, potrdila, uradna obvestila in vloge za
te dokumente ter etikete za izmenjavo znanstvenega
materiala. Določa tudi dodatna pravila za pogoje za
izdajanje dokumentov, njihovo veljavnost in uporabo.
Uredba vključuje določbe o živalih, rojenih in gojenih
v ujetništvu, umetno razmnoženih rastlinah, osebnih
in gospodinjskih predmetih ter označevanju nekaterih
osebkov.
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Priloge
Uredba Sveta (ES) št. 338/97 o trgovini s prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami vsebuje štiri priloge
(A, B, C in D). Priloge A, B in C v veliki meri sovpadajo
z dodatki I, II in III konvencije CITES, vendar vsebujejo tudi
nekatere vrste, ki jih ni v dodatkih CITES in so zavarovane
samo z zakonodajo EU. Konvencija CITES nima dodatka,
primerljivega s prilogo D. Ta priloga vključuje vrste, ki bi
lahko bile primerne za uvrstitev v eno od ostalih prilog.
Uvoz teh vrst v EU se spremlja, zato se priloga pogosto
navaja kot “seznam za spremljanje stanja”. Zaradi
uskladitve z ostalimi predpisi EU o varstvu domorodnih
vrst, kot sta na primer Direktiva o habitatih1 in Direktiva

o pticah2, so nekatere domorodne vrste iz dodatkov II in III
konvencije CITES vključene v prilogo A. Tabela 1 povzema
skupine vrst, ki so vključene v priloge uredb EU o trgovini
s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.
Države članice lahko sprejmejo dodatne nacionalne ukrepe,
na primer glede posedovanja vrst iz prilog ali trgovine z njimi.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri upravnem organu
zadevne države članice.
Podobno kot konvencija CITES tudi uredbe EU o trgovini
s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami veljajo za
vse osebke vrst iz prilog, žive ali mrtve, njihove dele ali izdelke.
Podobno kot pri dodatkih CITES so nekateri deli in izdelki
izključeni iz nekaterih določb na podlagi opomb v seznamih.

Tabela 1
Priloga
Priloga A

Priloga B

Priloga C
Priloga D
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Vse vrste iz dodatka I CITES, razen tiste, za katere je država članica EU izrazila pridržek.
Nekatere vrste iz dodatka II in III CITES, za katere je EU sprejela strožje domače ukrepe;
Nekatere vrste, ki jih CITES ne vključuje.
Vse ostale vrste iz dodatka II CITES, razen tiste, za katere je država članica EU izrazila
pridržek.
Nekatere vrste iz dodatka III CITES.
Nekatere vrste, ki jih CITES ne vključuje.
Vse ostale vrste iz dodatka III CITES, razen tiste, za katere je država članica EU izrazila
pridržek.
Nekatere vrste iz dodatka III CITES.
Nekatere vrste, ki jih CITES ne vključuje.

1) Direktiva o habitatih: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst.
2) Direktiva o pticah: Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic.
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Glavne razlike med konvencijo CITES in uredbami
EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami
Uredbe EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami ne povzemajo le določb konvencije CITES in večine
njenih resolucij, pač pa v nekaterih vidikih celo presegajo
zahteve konvencije:

4 Uredbe EU predpisujejo strožje pogoje za uvoz kot
konvencija CITES. Uvozna dovoljenja niso potrebna le za
vrste iz priloge A, pač pa tudi za vrste iz priloge B. Za vrste
iz prilog C in D je potrebno obvestilo o uvozu.

4 Nekatere vrste iz dodatka II konvencije CITES so navedene
v prilogi A uredbe EU, zato ni mogoče trgovati z njimi ali
jih uporabljati v komercialne namene.

4 Uvoz živih osebkov vrst iz prilog A in B v EU je dovoljen
le, če prejemnik osebkom zagotovi ustrezno nastanitev
in oskrbo. Konvencija CITES zahteva ustrezno oskrbo in
nastanitev le za uvoz živih osebkov iz dodatka I.

4 Uredbe EU urejajo trgovino v državah članicah EU in med
njimi – ki se šteje kot notranja trgovina – ter mednarodno
trgovino z državami, ki niso članice EU. CITES ureja le
mednarodno trgovino.

4 Uredba Sveta (ES) št. 338/97 omogoča državam članicam

članicah EU, je treba v domačo zakonodajo prenesti izvedbene
določbe in jo dopolniti v zadevah, ki so stvar suverenosti
posamezne države članice, kot so na primer kazni. Poleg tega
ima vsaka država članica EU zakonodajo, ki se nanaša na biotsko
raznovrstnost, ohranjanje vrst, veterino, zdravstveno varstvo
rastlin, dobrobit živali in rastlin ter carino.

Mednarodna trgovina: dovoljenja, potrdila in
uradna obvestila o trgovanju
Za uvoz v EU in izvoz ali ponovni izvoz iz EU živalskih in rastlinskih
vrst (ali njihovih delov ali izdelkov iz njih), ki so navedene v štirih
prilogah, je potrebno dovoljenje, potrdilo ali uradno obvestilo.
Za vrste iz priloge A je potrebno posebno potrdilo tudi za
trgovanje znotraj EU. Dokumenti se izdajo le, če so izpolnjeni
določeni pogoji, in morajo biti predloženi carinskemu uradu,
preden pošiljka lahko vstopi v EU ali jo zapusti. upravni
organ posamezne države članice EU v sodelovanju s svojim
nacionalnim strokovnim organom odloča, ali so ti pogoji
izpolnjeni. V tem postopku se lahko preverja:

4 ali bo trgovanje škodljivo vplivalo na preživetje vrste
v naravi;

4 ali je bil osebek pridobljen zakonito;

EU, da začasno ustavijo uvoz določenih vrst iz določenih
držav (negativno mnenje Skupine EU za strokovno presojo
in začasna ustavitev uvoza v EU), četudi konvencija CITES
trgovino dovoljuje.

4 v primeru živi osebkov: ali je osebek ustrezno pripravljen

Čeprav se uredbe EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami neposredno uporabljajo v vseh državah

uvoznik primerno opremljeno bivališče za ustrezno
nastanitev in oskrbo živih osebkov.

za prevoz; in

4 v primeru živih osebkov vrst iz priloge A ali B: ali ima

13
am710449_SL.indd 13

17/12/07 14:00:51

Začasna ustavitev uvoza v EU
Evropska komisija lahko začasno ustavi uvoz v EU za določene
vrste iz določenih držav. Odločitev za ustavitev uvoza se
sprejme, ko Skupina za strokovno presojo izda negativno
mnenje in se posvetuje z ustreznimi državami na območju
razširjenosti vrste. Negativno mnenje se izda, če se ugotovi,
da bo uvoz škodljivo vplival na ohranitveno stanje vrste. Ko
je negativno mnenje izdano, se ne smejo več izdajati uvozna
dovoljenja za vrste iz obravnavane države na območju njihove
razširjenosti. Negativna mnenja so začasen ukrep in se lahko
nemudoma odpravijo na podlagi novih informacij o trgovanju
ali ohranitvenem stanju vrste v obravnavani državi.

Seznam začasnih ustavitev uvoza je objavljen v Uradnem listu
Evropske unije. Seznam trenutno veljavnih negativnih mnenj
je na voljo v spletni podatkovni zbirki pri Svetovnem centru
za ohranitev narave Programa Združenih narodov za okolje
(UNEP-WCMC):
http://sea.unep-wcmc.org/eu/Taxonomy/library/docs/SRG_
opinions/English/species_negative_opinions.xls
Za vpogled v bazo podatkov vrst, ki so navedene v prilogah,
ali vrst, za katere velja začasna ustavitev vnosa, pojdite na the
database of species listed under the EU Wildlife Regulation na
spletnem mestu www.unep-wcmc.org.

Evropska komisija lahko uvoz ustavi tudi dolgoročno s sprejetjem
tako imenovane “uredbe o začasni ustavitvi vnosa osebkov”,
objavljene v Uradnem listu EU. Tako kot negativna mnenja
se tudi dolgoročne ustavitve uvoza sprejmejo, kadar bi
uvoz škodljivo vplival na ohranitveno stanje vrste ter kadar
zadevna država na območju razširjenosti vrste ni sporočila
informacij, ki bi dokazovale nasprotno. Začasna ustavitev
uvoza se lahko uvede tudi za žive osebke vrst iz priloge B
z visoko stopnjo umrljivosti med prevozom ali za katere
je malo verjetno, da bodo v ujetništvu preživeli znatni
del svoje predvidene življenjske dobe. Začasno se lahko
ustavi tudi uvoz živih osebkov vrst, katerih naselitev v EU bi
lahko ekološko ogrozila domorodne prosto živeče živalske in
rastlinske vrste v EU.

14
am710449_SL.indd 14

17/12/07 14:00:51

Splošna odstopanja od pogojev za uvoz in izvoz
Glavni cilj konvencije CITES in uredb EU o trgovini s prosto
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami je ohranjanje teh vrst
v naravi. Zato se osebki vrst iz priloge A, ki so rojeni in gojeni
v ujetništvu ali umetno razmnoženi (v skladu z določbami CITES
in uredb EU), obravnavajo kot osebki vrst iz priloge B. Za slednje
so pogoji za izdajo dovoljenj za uvoz ali izvoz manj strogi.
Ostala odstopanja od pogojev za uvoz in izvoz vključujejo:

4 tranzit osebkov skozi EU,
4 trgovanje z osebki, ki so bili pridobljeni pred letom
1947 in so bili glede na njihovo prvotno stanje znatno
spremenjeni,

4 trgovanje z osebki, ki se obravnavajo kot osebni in
gospodinjski predmeti,

4 izmenjava osebkov med registriranimi raziskovalnimi
organizacijami.

Notranja trgovina v Evropski uniji
Notranja trgovina v EU vključuje trgovino v posamezni državi
članici in trgovino med državami članicami. Od vzpostavitve
enotnega trga EU ni več carinskega nadzora na notranjih
mejah med državami članicami in v splošnem se znotraj EU
lahko prosto trguje z blagom. Posledično za selitev osebkov
vrst iz prilog B, C ali D znotraj meja EU ni potrebno nikakršno
dovoljenje ali potrdilo, čeprav lahko posamezne države članice
EU omejijo posedovanje nekaterih osebkov. Osebkov vrst iz
priloge A, ki so bili odvzeti iz narave, praviloma ni dovoljeno

uporabljati v komercialne namene, za njihovo selitev znotraj
EU pa velja poseben režim, ki ga določajo uredbe EU. Uporaba
v komercialne namene v EU se lahko prepove tudi za osebke
vrst iz priloge B, če se pristojnim organom držav članic ne
dokaže, da so bili osebki pridobljeni (oziroma vneseni v EU)
v skladu z zakonodajo o ohranjanju vrst v ustreznih državah.

Označevanje živih živali in izdelkov iz prosto
živečih živali in rastlin
Nekateri osebki vrst iz prilog morajo biti prepoznavno označeni.
Na primer nekateri osebki, gojeni v ujetništvu, krokodilje kože in
slonovina afriških slonov določene velikosti ali teže ipd. Posebni
načini označevanja osebkov so predpisani tudi v uredbah
EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami, vključno s predpisanim načinom označevanja posod
s kaviarjem. Označevanje posod s kaviarjem, vključno za izvoz,
ponovni izvoz ali trgovino znotraj EU, lahko izvajajo le obrati
za (pre-)pakiranje, ki jih za to pooblasti upravni organ CITES.
Izvzetje iz določb o označevanju in/ali uporaba nadomestnih
načinov označevanja sta dovoljena le v nekaterih okoliščinah,
na primer kadar pristojni upravni organ CITES ugotovi, da
predpisan način označevanja ni primeren zaradi telesnih ali
vedenjskih značilnosti osebka/vrste.
Uredba (ES) št. 865/2006 predpisuje tudi izdajo etiket, ki se
uporabljajo za nekomercialno izmenjavo osebkov med
registriranimi raziskovalci in raziskovalnimi organizacijami,
za izmenjavo muzejskih ali herbarijskih osebkov, ipd. Za
nekomercialno izmenjavo med registriranimi ustanovami niso
potrebna dovoljenja, veljajo pa stroge zahteve za označevanje.
Taka izmenjava osebkov je dovoljena le med ustanovami, ki jih
je registriral upravni organ CITES.
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živalskimi in rastlinskimi vrstami. To dosega z rednimi pregledi
uredb EU.

Prevoz, posedovanje in selitev osebkov
Uredba Sveta (ES) št. 338/97 določa, da morajo biti živi osebki
vrst iz prilog A, B in C, namenjeni za (ponovni) izvoz, pripravljeni
na prevoz in prepeljani tako, da bodo ogroženost zdravja in
možnosti za kruto ravnanje z njim čim manjše. Ta zahteva se
v EU izvaja z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra
2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi
z jim, ki določa, da je treba živali prevažati na način, skladen
s predpisi Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov
(IATA) o prevozu živih živali.

Odbor za trgovino s prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami (Odbor) določa ukrepe za izboljšanje
izvajanja uredb EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami. Odbor se običajno sestane trikrat na leto
v Bruslju.

Usklajevanje trgovine s prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami v EU

Skupina za strokovno presojo se ponavadi sestane trikrat na
leto v Bruslju in preuči vsa strokovna vprašanja, ki se nanašajo
na uporabo uredb EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi
in rastlinskimi vrstami, vključno s tem, ali trgovanje škodljivo
vpliva na ohranitveno stanje vrste. Kadar Skupina za strokovno
presojo meni, da bi trgovina lahko imela negativen vpliv, se
lahko začasno ustavi uvoz iz obravnavane države porekla.

Evropska komisija nadzoruje izvajanje uredb EU o trgovini
s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v EU. Ena
glavnih nalog Komisije je zagotoviti, da je zakonodaja na ravni
EU ustrezna za učinkovito urejanje trgovine s prosto živečimi

Skupina za uveljavljanje se sestane dvakrat letno v Bruslju,
da pregleda vsa tehnična vprašanja glede uveljavljanja uredb
EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami
ter izmenja informacije.

Slika 1. Sodelovanje in usklajevanje med različnimi organi na ravni EU in državni ravni
Upravni
organ

Odbor

Evropska
komisija
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Gaboronska sprememba in pristop Evropske
skupnosti h Konvenciji o mednarodni trgovini
z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami (CITES)
Trenutno stanje ratifikacije Gaboronske spremembe
k CITES
Da bi Gaboronska sprememba začela veljati in bi tako Evropska
skupnost postala pogodbenica CITES, mora spremembo
ratificirati 54 od 80 držav, ki so bile pogodbenice CITES ob
njenem sprejetju. Spremembo morajo ratificirati še številne
pogodbenice, da bi ta lahko začela veljati3.

3) Julija 2007 bi spremembo moralo ratificirati še najmanj 7 držav.
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Sekretariat CITES in konferenca pogodbenic sta večkrat pozvala
pogodbenice, naj ratificirajo Gaboronsko spremembo, če
tega še niso storile. Strateški načrt CITES, sprejet leta 2000
na 11. zasedanju konference pogodbenic CITES, v cilju št.
6 „Napredek v smeri globalnega članstva“ poziva k nadaljnjemu
napredku pri ratifikaciji spremembe. Poleg tega sklep, sprejet na
12. konferenci pogodbenic, in resolucija, o kateri so se dogovorili
na 13. konferenci pogodbenic, pozivata vse pogodbenice, ki
spremembe še niso ratificirale, naj to storijo čim prej.

Zakaj naj bi pogodbenice ratificirale Gaboronsko
spremembo?
Evropska skupnost je edina organizacija za regionalno
gospodarsko povezovanje, ki ima pristojnosti za izvajanje
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CITES. Z začetkom veljavnosti Gaboronske spremembe bi tako
lahko postala pogodbenica CITES.
Pristop Evropske skupnosti k CITES bi ji omogočil, da bi v celoti
sodelovala pri delu Konvencije. Pogodbenicam in sekretariatu
bi zagotovil enotno kontaktno točko, na katero bi se lahko
obrnili. Pristop bi Evropsko skupnost in vse njene države
članice pravno zavezal k izvajanju in izvrševanju Konvencije in
pomenil, da bi Evropska skupnost postala formalno odgovorna.
Posledično bi Evropska skupnost kot pogodbenica postala
odgovorna za izvajanje Konvencije ostalim pogodbenicam.

Mednarodna podpora pri izvajanju Konvencije
Evropska skupnost sicer kot nečlanica ne prispeva k tekočim
stroškom Konvencije, kljub temu pa dejavno prispeva
k različnim projektom za podporo izvajanju CITES. Ti projekti
vključujejo pomoč pogodbenicam pri razvoju programov
trajnostnega upravljanja z vrstami ter pri krepitvi zmogljivosti
in regionalnega sodelovanja. Nekateri ključni projekti, ki jih
podpira Evropska komisija za izvajanje CITES za slone, jesetre in
vrste lesa, so naslednji:

Program MIKE
Evropska skupnost kot nečlanica sama predpisuje zakonodajo
za izvajanje CITES in je Konvencija ne zavezuje. Sekretariat
ali konferenca pogodbenic je zato uradno ne more pozvati
k izdaji odredb. Uradno se morata obrniti na posamezne države
članice, ki so svoje pristojnosti prenesle na Evropsko skupnost.

Dodatna podpora in financiranje Konvencije
in pogodbenic
Evropska skupnost bi kot pogodbenica prispevala preko
proračuna k tekočim stroškom Konvencije, in sicer
s plačevanjem odstotka osrednjega dela proračuna. Članstvo
v CITES bi Evropski skupnosti poleg tega zagotovilo močnejšo
institucionalno osnovo za prispevanje k projektom CITES in
za pomoč posameznim pogodbenicam pri programih za
izgradnjo zmogljivosti.

Glasovalne pravice
Pristop ne bi spremenil ravnovesja moči znotraj Konvencije.
Evropska skupnost ne bi dobila dodatnega glasu, ampak bi
glasovala s številom glasov svojih držav članic.

MIKE pomeni spremljanje nezakonitega ubijanja slonov.
Ta program podpira krepitev izgradnje institucionalne
zmogljivosti v državah, kjer živijo sloni, da bi se zagotovila
učinkovito upravljanje z vrstami in kazenski pregon. Prizadeva
si za ohranitev slonov na dolgi rok in trajnostno upravljanje
z njimi ter natančno spremlja obseg divjega lova na tem
področju. Sistem zdaj deluje v 38 afriških in azijskih državah.
Pomembno je, da so za vsako odločitev, ki zadeva vprašanje
slonov, na voljo najboljše možne informacije. Program
MIKE tako pomaga CITES pri določanju učinkovitih politik za
ohranjanje vrst in v primeru trgovine s proizvodi iz slonovine.
Program podpira Evropska komisija s skupaj 9,8 milijona EUR za
obdobje 2006–2010.

Trajnostno upravljanje kaspijskega ribištva
Evropska komisija je v okviru Kaspijskega okoljskega programa
podprla regionalne institucije z namenom hitrejše obnove in
ohranitve staležev rib, vključno z jesetri, v Kaspijskem morju.
V zadnjih letih je bilo namenjenih 850 000 EUR, da bi se
izpopolnile raziskovalne metodologije in okrepile zmogljivosti
upravljanja ribištva za razvoj regionalnih načrtov za obnovo
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staležev. Projekt je pomagal pogodbenicam pri izvrševanju
zahtev v okviru CITES, ki zadevajo ribolov jesetra in izvoz
kaviarja.

CITES–ITTO projekt o izvajanju CITES za vrste lesa
Evropska komisija podpira nacionalne organe na območju
držav Južne Amerike, Afrike in Azije pri izvajanju CITES za vrste
lesa, zlasti za celinski mahagoni, afromozijo in ramin. Ta projekt
bo pomagal zadevnim državam pri izpolnjevanju znanstvenih,
upravnih in pravnih zahtev pri upravljanju in trgovini s tem
lesom. Zagotovil bo izgradnjo zmogljivosti, da bi znanstveni
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organi lahko predložili „ugotovitve o neškodljivosti“ pri
sekanju teh vrst, in razvoj regionalnih upravljalnih načrtov
s podpiranjem sodelovanja med državami. Splošni cilj projekta
je zagotoviti trajnost mednarodne trgovine s temi vrstami.
Projekt bo izvajala Mednarodna organizacija za tropski les
(ITTO) v tesnem sodelovanju s CITES. Prispevek ES
s sofinanciranjem drugih partnerjev znaša 2,5 milijona EUR za
obdobje 2007–2010.
Evropska skupnost tudi prostovoljno podpira nekatere
dejavnosti, ki jih izvaja sekretariat CITES, vključno s pripravo
materiala CITES za usposabljanje nadzornikov in različnimi
delavnicami za izgradnjo zmogljivosti.
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Dodatne informacije o uredbah EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami / CITES
4 Dodatne informacije o uredbah EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, vključno z zahtevami glede
dovoljenj, domačo zakonodajo, informacijami o označevanju, gojitvi v ujetništvu, zadrževanju živih osebkov v ujetništvu
in drugih vidikih dobrobiti živali, so na voljo na spletnem mestu www.eu-wildlifetrade.org, ki sta ga vzpostavila Evropska
komisija in TRAFFIC Europe leta 2003.

4 Spletni naslov Evropske komisije o konvenciji CITES in trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v EU:
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

4 Seznami vrst, navedenih v prilogah uredb EU o trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in v dodatkih
konvencije CITES, ter vrst, katerih uvoz v EU ni dovoljen, so na voljo na spletnem mestu Programa Združenih narodov za
okolje – Svetovnega centra za ohranitev narave (UNEP-WCMC): www.unep-wcmc.org

4 Uradni spletni naslov konvencije CITES: http://www.cites.org/
4 Spletni naslov TRAFFIC: http://www.traffic.org/
4 Rdeči seznam ogroženih vrst IUCN: http://www.redlist.org/

Spletišča držav članic EU
4 AT (Avstrija): Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: http://www.cites.at/
4 BE (Belgija): Service public fédéral santé publique, securité de la chaine alimentaire et environnement;
Federale overheidsdienst volksgesundheit, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu: https://portal.health.fgov.be/
portal/page?_pageid=56,513288&_dad=portal&_schema=PORTAL

4 BG (Bolgarija): www.moew.government.bg; www.chm.moew.government.bg
4 CZ (Češka): Ministerstvo životního prostředí: http://www.env.cz/
4 CY (Ciper): http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
4 DK (Dánsko): Miljøministeriet: http://www.cites.dk/
4 DE (Nemčija): Seite des Bundesamts für Naturschutz als CITES-Vollzugsbehörde mit umfassenden Informationen und Links
zum Artenschutzvollzug unter WA-Vollzug/CITES http://www.bfn.de
Recherchemöglichkeiten zum Schutzstatus von geschützten Arten http://www.wisia.de

4 EE (Estonija): www.envir.ee
4 EL (Grčija): http://www.minenv.gr/
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4 ES (Španija): Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
http://www.mcx.es/sgcomex/soivre/cites_spain.htm

4 FI (Finska): Ympäristöministeriö: http://www.ymparisto.fi/cites
4 FR (Francija): Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable:
http://www.ecologie.gouv.fr/-CITES-.html

4 HU (Madžarska): Ministry of Environment and Water www.cites.hu
4 IE (Irska): Department for Environment, Heritage & Local Government: http://www.environ.ie
4 IT (Italija): Sito web dell’Autorità di Gestione della CITES Italiana: http://www.minambiente.it/
4 LV (Latvija): Dabas aizsardzības pārvalde: http://www.dap.gov.lv
4 LT (Litva):http://www.am.lt
4 LU (Luksemburg): Ministère de l’environnement: http://www.environnement.public.lu/
4 MT (Malta): http://www.mepa.org.mt/environment/index.htm?CITES/mainpage.htm&1
4 NL (Nizozemska): De website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: https://www.hetlnvloket.nl
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640898&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=110637&p_
node_id=143274

4 PL (Poljska): Ministry of the Environment www.mos.gov.pl/cites-ma
4 PT (Portugalska): Instituto da Conservação da Natureza: http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/
4 RO (Romunija): www.mmediu.ro
4 SE (Švedska): www.sjv.se; http://www.naturvardsverket.se/
4 SK (Slovaška): Ministerstvo životného prostredia SR: http://www.enviro.gov.sk/
4 SI (Slovenija): Spletna naslova upravnih organov CITES v Republiki Sloveniji: http://www.mop.gov.si/; http://www.arso.gov.si/;
Spletni naslov strokovnega organa CITES v Republiki Sloveniji: http://www.zrsvn.si/sl/

4 UK (Združeno kraljestvo): Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra): http://www.ukcites.gov.uk/
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