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Θέμα: Παράνομη διακίνηση ειδών ζώων

Η εμπορία ζώων συνιστά την 3η κατά σειρά παράνομη διακίνηση σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά τα 
ναρκωτικά και τα όπλα. Υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει μεταξύ 15 και 160 δισεκατομμυρίων ευρώ 
ετησίως. Για τις παράνομες αυτές συναλλαγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί συχνά μια αγορά ή 
έναν δίαυλο διακίνησης.

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι ποσότητες ελεφαντοστού έχουν 
τριπλασιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία και ότι πολυάριθμα είδη υφίστανται μια καταστροφική 
μείωση του πληθυσμού τους. Επιπλέον, παρά την λήψη ορισμένων μέτρων αναγκαστικού χαρακτήρα, 
η παράνομη πώληση προϊόντων ειδών ζώων στο διαδίκτυο εξακολουθεί να ανθίζει.  

Σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς Ταμείου Προστασίας των Ζώων (IFAW) το 2014, εξακολουθούν να 
διατίθενται προς πώληση στο διαδίκτυο πολλά άγρια ζώα, μέρη ζώων και παράγωγα προϊόντα 
απειλουμένων ειδών. Ακόμα πιο σοβαρό, η έρευνα καταγράφει 32% αντικείμενα από ελεφαντοστού 
και 26% παράγωγα προϊόντα ερπετών. 

1. Είναι σε θέση η Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό της δράσης της αφότου εγκρίθηκε, το 2014, 
το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα άγρια είδη; 

2. Η ως άνω μελέτη αποκαλύπτει κενά στον έλεγχο της παράνομης διακίνησης ειδών, κυρίως όσον 
αφορά το ελεφαντοστό. Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας αυτής, συγκεκριμένα στο διαδίκτυο; 

3. Έχοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, είναι σε θέση η Επιτροπή να εγγυηθεί 
μια ουσιαστική εφαρμογή των κυρώσεων κατά των εγκληματιών;
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