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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000074/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
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

Subiect: Traficul ilegal cu specii de animale

Traficul de animale este al treilea tip de trafic ilegal ca amploare la nivel mondial, după traficul de 
droguri și cel de arme. Se estimează că îi corespund între 15 și 160 miliarde EUR pe an. Uniunea 
Europeană reprezintă deseori o piață sau o rută de tranzit pentru acest trafic.

Mai multe studii arată că în ultimii zece ani cantitățile de fildeș s-au triplat și că numeroase specii 
înregistrează un declin catastrofal. În plus, în pofida unor măsuri coercitive, vânzările ilegale online de 
produse din diferite specii continuă să crească. 

Un studiu din 2014 al Fondului internațional pentru protecția animalelor (IFAW) arată că încă au loc 
vânzări online de numeroase animale sălbatice, părți de animale și produse provenind de la specii pe 
cale de dispariție. Și mai grav este faptul că în inventarul din cadrul studiului figurează un procent de 
32 % de obiecte fabricate din fildeș și 26 % de produse derivate din reptile. 

1. Poate Comisia să facă un bilanț al acțiunilor întreprinse de ea după adoptarea, în 2014, a 
rezoluției Parlamentului European referitoare la infracțiunile legate de speciile sălbatice? 

2. Studiul menționat mai sus demonstrează existența unor deficiențe în ceea ce privește controlul 
traficului ilegal cu anumite specii, în special al traficului cu fildeș. Ce măsuri intenționează să ia 
Comisia pentru a combate în mod eficient acest trafic, în special pe internet? 

3. Având în vedere diferențele dintre statele membre, poate Comisia garanta aplicarea în mod real 
a unor sancțiuni împotriva infractorilor?
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