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Angående: Olaglig handel med djur

Djurhandel är den tredje största olagliga handeln i världen efter narkotika och vapen, och uppgår 
uppskattningsvis till mellan 15 och 160 miljarder euro per år. Europeiska unionen är ofta en marknad 
för denna handel eller en transitväg.

Enligt flera undersökningar har mängden elfenben tredubblats under de senaste tio åren och många 
arter minskar i katastrofal omfattning. Trots ett antal tvångsåtgärder, fortsätter dessutom den olagliga 
handeln via nätet med produkter från olika djurarter att blomstra. 

Enligt en undersökning från IFAW (International Fund for Animal Welfare) från 2014 kan man 
fortfarande hitta många vilda djur, delar av djur och produkter från hotade arter till försäljning via 
nätet. Ännu mer oroande är att 32 procent av produkterna enligt undersökningen var gjorda av 
elfenben och att 26 procent var produkter från reptiler.  

1. Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit sedan antagandet 2014 av Europaparlamentets 
resolution om naturvårdsbrott? 

2. Den ovannämnda undersökningen visade på brister i kontrollerna av den olagliga handeln med 
djur, och i synnerhet med elfenben. Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att effektivt 
bekämpa denna olagliga handel, framför allt på internet? 

3. Kan kommissionen, med hänsyn till de skillnader som råder i medlemsstaterna, garantera att 
sanktioner kommer att utfärdas gentemot berörda brottslingar?
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