
1065747.SK PE 485.234

Otázka na ústne zodpovedanie O-000074/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
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

Vec: Nezákonné obchodovanie so živočíšnymi druhmi

Obchodovanie so zvieratami je po obchodovaní s drogami a zbraňami treťou najväčšou oblasťou 
nezákonného obchodu na svete. Odhaduje sa, že jeho objem predstavuje ročne 15 až 160 miliárd 
eur. Európska únia je pre toto nelegálne obchodovanie často trhom či tranzitnou trasou.

Podľa viacerých štúdií možno konštatovať, že množstvo slonoviny sa za posledných desať rokov 
strojnásobilo a že bol zaznamenaný katastrofálny pokles stavu mnohých druhov zvierat. Navyše, 
napriek niektorým donucovacím opatreniam nelegálny predaj výrobkov z týchto živočíšnych druhov 
cez internet stále prekvitá. 

V štúdii Medzinárodného fondu na ochranu zvierat (IFAW) z roku 2014 sa uvádza, že na internete 
stále možno nájsť na predaj mnoho voľne žijúcich zvierat, častí zvierat alebo produktov vyrobených z 
ohrozených druhov. Ešte závažnejšie je, že v rámci štúdie sa zistilo, že 32 % predmetov bolo 
vyrobených zo slonoviny a 26 % z plazov. 

1. Môže Komisia poskytnúť prehľad opatrení, ktoré zaviedla od prijatia uznesenia Európskeho 
parlamentu o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch v roku 2014? 

2. Uvedená štúdia svedčí o nedostatkoch v oblasti kontroly nezákonného obchodovania so 
živočíšnymi druhmi, najmä so slonovinou. Aké opatrenia chce Komisia prijať s cieľom účinne 
bojovať proti tomuto nezákonnému obchodu, a to najmä na internete?  

3. Môže Komisia s ohľadom na rozdiely medzi členskými štátmi zaručiť, aby sa proti páchateľom 
skutočne uplatňovali sankcie?
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Postúpené: 18.6.2015
Termín na zodpovedanie: 25.6.2015


