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Om: Ulovlig handel med dyrearter

Den ulovlige handel med dyr er verdens tredjestørste form for ulovlig handel efter narkotika og våben. 
Det anslås, at den tegner sig for mellem 15 og 160 mia. EUR om året. Den Europæiske Union udgør 
temmelig ofte et marked eller en transitrute for denne type handel.

Ifølge flere undersøgelser kan man konstatere, at mængden af elfenben er tredoblet i løbet af de 
seneste ti år, og at talrige dyrearter oplever en katastrofal tilbagegang. Desuden fortsætter det 
ulovlige onlinesalg af produkter fra disse dyrearter med at blomstre til trods for visse 
tvangsforanstaltninger. 

En undersøgelse foretaget af International Fund for Animal Welfare (IFAW) fra 2014 peger på, at der 
stadig findes mange vilde dyr, dele af dyr og produkter fra truede dyrearter til salg på internettet. Hvad 
der er værre er, at undersøgelsen registrerer 32 % af objekterne som værende fremstillet af elfenben 
og 26 % som hidrørende fra krybdyr. 

1. Kan Kommissionen redegøre for sine foranstaltninger siden vedtagelsen i 2014 af Europa-
Parlamentets beslutning om forbrydelser mod vilde dyr og planter? 

2. Ovennævnte undersøgelse vidner om brister i kontrollen med ulovlig handel med dyrearter, i 
særdeleshed elfenben. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for effektivt at 
bekæmpe denne ulovlige handel, navnlig på internettet? 

3. Kan Kommissionen i betragtning af forskellene mellem medlemsstaterne garantere, at 
sanktionerne rent faktisk anvendes over for de kriminelle?
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