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Въпрос с искане за устен отговор O-000074/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Dominique Bilde, Tonino Picula, Mara Bizzotto, Ivo Vajgl, Marco Zullo, Sophie Montel, Petras 
Auštrevičius, Mireille D'Ornano, Emil Radev, Gianluca Buonanno, Sylvie Goddyn, Steeve 
Briois, Juan Carlos Girauta Vidal, Javier Nart, Philippe Loiseau, Milan Zver, Marie-Christine 
Arnautu, Mario Borghezio, Damiano Zoffoli, Rikke Karlsson, Isabella De Monte, Patricija Šulin, 
Benedek Jávor, Norbert Erdős, Jean-Marie Le Pen, Igor Šoltes, Jeppe Kofod, Henna Virkkunen, 
Mylène Troszczynski, Fernando Maura Barandiarán, Ian Duncan, Rolandas Paksas, Florian 
Philippot, Georges Bach, Gerolf Annemans, Marlene Mizzi, Pavel Poc, Valentinas Mazuronis, 
Jean-François Jalkh, Bronis Ropė

Относно: Незаконен трафик на животни

Трафикът на животни е третият най-голям незаконен трафик в световен мащаб след 
наркотиците и оръжията. Счита се, че той генерира между 15 и 160 милиарда евро годишно. 
Европейският съюз често играе ролята на пазар или транзитен път за този трафик.

От множество проучвания може да се констатира, че количествата слонова кост са се утроили 
през последните десет години и че при много животински видове се наблюдава катастрофално 
намаляване на популациите. Освен това, въпреки някои принудителни мерки, незаконната 
продажба по интернет на продукти, получени от животински видове, продължава да 
процъфтява. 

Проучване на Международния фонд за защита на животните (IFAW) от 2014 г. показва, че все 
още в интернет се продават много диви животни, части от животни и продукти, получени от 
застрашени видове. Още по-сериозен е фактът, че според проучването 32% от предметите са 
изработени от слонова кост, а 26% от продуктите са получени от влечуги. 

1. Може ли Комисията да направи равносметка на своята работа след приемането през 2014 
г. на резолюцията на Европейския парламент относно престъпленията срещу дивата 
природа? 

2. Горепосоченото проучване показва пропуски в контрола по отношение на незаконния 
трафик на животински видове, и по-специално на слонова кост. Какви мерки възнамерява 
да предприеме Комисията за провеждането на ефективна борба срещу този трафик, 
особено в интернет? 

3. Предвид различията между държавите членки, Комисията може ли да гарантира реално 
прилагане на санкциите срещу престъпните лица?
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