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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en 

planten, dat een cruciale rol zal spelen bij de bestrijding van de alarmerende toename van 

die uiterst lucratieve handel, die economieën en gemeenschappen destabiliseert die voor 

hun levensonderhoud van wilde dieren en planten afhankelijk zijn en de vrede en 

veiligheid van kwetsbare regio's van handelspartners van de EU in gevaar brengen door 

illegale routes te versterken; legt met name de nadruk op het feit dat de EU een 

belangrijke afzetmarkt en doorvoerroute blijft voor illegale producten op basis van wilde 

dieren en planten; wijst derhalve op prioriteiten 1 en 2 betreffende de preventie van de 

illegale handel in wilde dieren en planten en de tenuitvoerlegging en handhaving van de 

bestaande regels en rechtskaders op dit gebied; 

2.  is van mening dat de douanedimensie meer nadruk moet krijgen binnen het actieplan, 

zowel met betrekking tot de samenwerking met de partnerlanden als de betere en 

doeltreffendere tenuitvoerlegging ervan binnen de Unie; ziet de evaluatie van de 

Commissie van 2016 van de tenuitvoerlegging en handhaving van het huidige rechtskader 

van de EU derhalve met belangstelling tegemoet en verzoekt de Commissie in deze 

evaluatie tevens een beoordeling van de douaneprocedures op te nemen; 

3. verzoekt de Commissie na te denken over hoe de bestaande EU-rechtsorde kan worden 

verbeterd, in lijn met die van andere grote mondiale partners zoals de VS, teneinde de 

invoer, de handel en de wederuitvoer te voorkomen van soorten die nog niet in de bijlagen 

bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- 

en plantensoorten (Cites) of in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 zijn 

opgenomen, maar niettemin reeds beschermd zijn in de landen van herkomst; 

4. wijst erop dat het beginsel van beleidssamenhang voor ontwikkeling belangrijk is, wil het 

gemeenschappelĳk handelsbeleid een belangrijke bijdrage leveren aan het optreden van de 

Unie tegen de illegale handel in wilde dieren en planten, zowel als middel ter 

ondersteuning van inspanningen die rechtstreeks verband houden met het actieplan als om 

algemene voorwaarden te scheppen die bevorderlijk zijn voor het behoud van de 

biodiversiteit, met name door voor de plattelandsbevolking in partnerlanden die te maken 

hebben met stroperij andere mogelijkheden te creëren om in hun levensonderhoud te 

voorzien; 

5. verzoekt de Commissie om in het kader van Verordening (EG) nr. 338/97 voorstellen ter 

beperking van de invoer van ivoor en neushoornhoorn in de EU in overweging te nemen, 

met inbegrip van een mogelijk volledig verbod op producten op basis van ivoor en 

neushoornhoorn die zowel aan de regels van de interne markt van de EU als aan de WTO-

regels moeten voldoen; 

6. wenst dat de bestaande middelen beter gebruikt worden, dat gebruik wordt gemaakt van 

moderne technologie en dat gezorgd wordt voor een passende opleiding voor 

douaneautoriteiten in de landen van herkomst, doorvoer en bestemming, met name 
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ontwikkelingslanden, nauwere internationale samenwerking, meer publiek-private 

partnerschappen en voor het dichten van mazen in de wetgeving, teneinde de illegale 

handel in wilde dieren en planten met succes te bestrijden en tegelijkertijd de legale en 

duurzame handel in wilde dieren en planten mogelijk te maken; wijst in dit verband op de 

nauwe samenhang tussen de lucratieve en grootschalige georganiseerde illegale handel in 

wilde dieren en planten en het internationale terrorisme en verzoekt om een wereldwijd 

goed afgestemde samenwerking tussen politie en douaneautoriteiten, in het besef dat het 

actieplan, door de illegale handel in wilde dieren en planten te bestrijden, de financiering 

van criminele en terroristische organisaties stellig beperkt en daardoor de rechtsstaat helpt 

versterken en de stabiliteit en veiligheid van de betrokken landen helpt bevorderen;  

7. pleit ervoor dat er middelen worden uitgetrokken voor de essentiële opbouw van de 

capaciteit in de landen van herkomst, doorvoer en bestemming met betrekking tot onder 

meer opleiding, publieksvoorlichting, oprichting en onderhoud van reddingscentra voor 

wilde dieren, en programma's op het gebied van ecotoerisme. 

8.  wijst erop dat corruptie een van de factoren is die de illegale handel in wilde dieren en 

planten en producten daarvan het meest in de hand werken; is ingenomen met het feit dat 

de Commissie in haar strategie getiteld "Handel voor iedereen" belooft dat er in alle 

toekomstige handelsovereenkomsten ambitieuze anti-corruptiebepalingen zullen worden 

opgenomen om de directe en indirecte gevolgen van zowel corruptie als handel in wilde 

dieren en planten aan te pakken; dringt er daarom bij de Commissie op aan om alle 

aandacht te schenken aan de administratieve aspecten en aan de controle op de toepassing 

van de internationale normen op het gebied van de handel in wilde dieren en planten; 

9. merkt op dat de legale handel in wilde dieren en planten een bijdrage kan leveren aan de 

inkomens in de ontwikkelingslanden, met name op het platteland; dringt aan op 

maatregelen ter bevordering van de legale en ecologisch duurzame handel in wilde dieren 

en planten om de economische ontwikkeling en de biodiversiteit te stimuleren; 

10. is verheugd dat er in het hoofdstuk inzake handel en duurzame ontwikkeling van de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam bepalingen zijn opgenomen die de 

instandhouding en het duurzaam gebruik van biologische diversiteit moeten waarborgen 

en dringt erop aan dat er in alle vrijhandelsovereenkomsten die de EU in de toekomst zal 

sluiten, onder meer ook die met de VS, Japan en de ASEAN-landen als doelmarkten, 

afdwingbare bepalingen ter bescherming van wilde dieren en planten worden opgenomen; 

benadrukt dat het van groot belang is ervoor te zorgen dat de verbintenissen uit hoofde 

van de hoofdstukken inzake handel en duurzame ontwikkeling kunnen worden 

gehandhaafd en verzoekt de Commissie een analyse van deze bepalingen op te nemen in 

haar tenuitvoerleggingsverslagen en de nadruk te leggen op de verslaglegging van de 

tenuitvoerlegging van de Cites in samenhang met de SAP+-regeling; 

11. verzoekt de Commissie om financiering in het kader van het partnerschapsinstrument te 

overwegen voor initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de vraag naar illegale 

producten van wilde dieren en planten op belangrijke markten, overeenkomstig prioriteit 1 

van het actieplan; wijst erop dat de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij 

de toezichtstructuren in het kader van de hoofdstukken inzake handel en duurzame 

ontwikkeling van de handelsovereenkomsten van de EU in dit opzicht een belangrijke 

bijdrage kan leveren; 
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12. onderstreept dat het van groot belang is dat het gevoelige vraagstuk van de toenemende 

vraag naar producten op basis van wilde dieren, zoals ivoor van olifanten, hoorn van 

neushoorns en tijgerbotten, die een reëel gevaar vormt voor de instandhouding van deze 

soorten en de biodiversiteit in het algemeen, in het kader van het strategisch partnerschap 

EU-China wordt aangesneden; 

13. benadrukt dat het van het grootste belang is dat de particuliere sector betrokken wordt bij 

de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten, gezien de rol en de impact van 

platforms voor elektronische handel, distributienetwerken en vervoers- en 

koeriersbedrijven, maar benadrukt dat er passende richtsnoeren moeten worden gegeven 

aan actoren uit de particuliere sector; is ingenomen met nieuwe benaderingen van 

nultolerantie waarbij deskundigen op het gebied van de handel in wilde dieren en planten 

en logistiekbedrijven met elkaar samenwerken; is van mening dat de Commissie zich 

moet bezinnen op de vraag hoe het best kan worden gewaarborgd dat risico's in verband 

met e-handel en online en offline reclame beter gedekt kunnen worden door de 

toepasselijke rechtskaders; 

 

14. benadrukt het belang van doeltreffende en doelmatige etiketterings- en 

traceerbaarheidssystemen, als waarborgen voor de legaliteit en duurzaamheid van de 

handel in wilde dieren en planten; 

15. verzoekt de EU binnen het toepassingsgebied van het WTO-kader te onderzoeken hoe 

mondiale handels- en milieuregelingen elkaar beter kunnen ondersteunen, vooral ook in 

verband met lopende werkzaamheden ter versterking van de samenhang tussen WTO-

regels en multilaterale milieuovereenkomsten, alsook in het licht van de 

handelsfacilitatieovereenkomst, die nieuwe mogelijkheden biedt voor samenwerking 

tussen douaneautoriteiten en autoriteiten met bevoegdheden op het gebied van wilde 

dieren en planten en handel, vooral in ontwikkelingslanden. is van oordeel dat onderzocht 

dient te worden of vaker kan worden samengewerkt tussen de WTO en Cites, met name 

wat betreft technische bijstand en capaciteitsopbouw met betrekking tot handels- en 

milieuaangelegenheden ten behoeve van functionarissen uit ontwikkelingslanden. 

16. verzoekt de Commissie om er samen met partners in het kader van Cites en in andere fora 

voor te zorgen dat producten op basis van wilde dieren en planten traceerbaar zijn, 

aangezien tal van trofeeën die afkomstig zijn van laakbare stroperij-activiteiten via de 

zwarte markt in de legale handelsstromen terechtkomen; 

17. dringt er bij de EU nadrukkelijk op aan zich tijdens de komende 17e Conferentie van de 

Partijen (COP 17) van Cites te verzetten tegen het huidige voorstel om de bestaande 

annotaties bij olifantenivoor uit Namibië en Zimbabwe te verwijderen, waardoor dit 

verhandelbaar zou worden, en het voorstel om alle Afrikaanse olifanten in bijlage I op te 

nemen te steunen. 
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