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ki jo vlagajo David Martin, Neil Parish, Peter Skinner, Terence Wynn in
Robert Evans
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Pisna izjava o vse večji zaskrbljenosti mednarodne javnosti nad pridobivanjem
medvedjega žolča na Kitajskem

Evropski parlament,
– ob upoštevanju člena 116 svojega Poslovnika,
A.

ugotavlja, da trenutno na Kitajskem 7002 azijskim črnim medvedom (Selenarctos
thibetanus) "izsesavajo" žolč. Omenjeni medvedi so navedeni kot ogrožena vrsta v
dodatku I Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi
in rastlinskimi vrstami (CITES),

B.

ker uporaba novih "humanih" metod pridobivanja žolča, med katerimi je najmanj ena
v neposrednem nasprotju z novimi uredbami, še vedno povzroča hudo trpljenje in smrt
medvedov na kitajskih farmah,

C.

pozdravlja ugotovitev uglednih specialistov tradicionalne kitajske medicine, ki
potrjujejo, da poleg sintetične različice obstaja še vsaj 54 rastlinskih nadomestkov za
medvedji žolč,

D.

pozdravlja dejavnosti kitajske vlade, ki je od leta 2000 zaprla več kot 40 medvedjih
farm in 188 zaplenjenih medvedov dala v oskrbo organizaciji AAF (Animals Asia
Foundation),

E.

opaža resno zaskrbljenost mednarodne javnosti ter kitajskih medijev, javnosti in vlade
nad obstojem tako krute in necivilizirane prakse,

1.

poziva kitajsko vlado, naj ob približevanju olimpijskih iger v Pekingu leta 2008 preuči
to resno problematiko, ki je dobila svetovne razsežnosti in se jasno opredeli glede
medvedjih farm; predlaga takojšnjo prepoved gojenja medvedov na farmah po vsej
državi; in določitev časovnega roka za ukinitev medvedjih farm,

2.

zahteva povezovanje med kitajsko vlado in organizacijo AAF pri pospeševanju
zapiranja vseh medvedjih farm s programi za dobrobit medvedov, ki so trenutno v
ujetništvu, in kmetov, ki so odvisni od omenjene industrije. Poleg tega zahteva
sodelovanje z organizacijo AAF pri razvijanju daljnosežnih izobraževalnih programov
za odvrnitev uporabnikov medvedjega žolča,

3.

naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje
Svetu, Komisiji, državam članicam in pristojnim organom na Kitajskem.

PE 363.787
Or. en
Or. en

SL

2/2

DC\580683SL.doc

