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B7-0000/2013

Резолюция на Европейския парламент относно престъпленията срещу дивата 
природа
(2013/2747(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид резолюцията на Комисията на ООН по предотвратяване на 
престъпленията и наказателно правосъдие от май 2013 г., в която се отправя призив 
към нациите по света да разглеждат престъпленията срещу дивата природа и горите 
като тежка форма на организирана престъпност наравно с трафика на хора и 
трафика на наркотици, 

– като взе предвид разследването, проведено от Интерпол и IFAW (Международен 
фонд за благосъстояние на животните) в областта на търговията със слонова кост в 
ЕС, в рамките на което беше отбелязано, че правоприлагането по отношение на 
престъпленията в интернет срещу дивата природа е в начален стадий от своето 
развитие, и се отправи призив за въвеждане в ЕС на специално законодателство по 
отношение на електронната търговия за регулиране на търговията с видове от 
дивата флора и фауна;

– като взе предвид своята резолюция, приета на 6 февруари 2013 г., относно 
стратегическите цели на ЕС за шестнадесетото заседание на Конференцията на 
страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора (CITES), проведено в Банкок през март 2013 г. (2012/2838);

– като взе предвид Конвенцията по международната търговия със застрашени видове 
от дивата фауна и флора, приложена в Европейския съюз чрез Регламент (ЕО) 
№ 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез 
регулиране на търговията с тях и Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за 
установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97;

– като взе предвид резултатите от 16-ата конференция на страните по Конвенцията по 
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, 
проведена през март 2013 г. в Банкок (Тайланд), където страните постигнаха 
съгласие по редица конкретни мерки срещу бракониерството и трафика на видове 
от дивата фауна и флора;

– като взе предвид междинния доклад на своята специална комисия по 
организираната престъпност от август 2013 г. и по-специално точка 143 от него;

– като взе предвид резултатите от семинара относно международните престъпления 
срещу дивата природа, проведен от неговата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните на 27 февруари 2013 г. в Брюксел;
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– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че престъпленията срещу дивата природа, които варират от 
бракониерство, трафик на незаконни продукти и производни продукти от дивата 
фауна и флора до незаконна продажба и употреба на тези продукти в държавите 
потребителки, представляват разрастващ се сектор на организираната престъпност;

Б. като има предвид, че престъпленията срещу дивата природа представляват заплаха 
за благосъстоянието на отделните животни и за опазването на съответните 
животински и растителни видове и излагат на риск местните екосистеми като цяло;

В. като има предвид, че престъпленията срещу дивата природа са се превърнали в 
сериозна заплаха за сигурността, политическата стабилност, икономиката, 
природните ресурси и културното наследство в много страни и че мащабът на 
необходимите ответни действия за ефективно преодоляване на тези заплахи често 
надхвърля правомощията и възможностите, с които разполагат отделните агенции 
за контрол върху прилагането на законодателството в областта на околната среда 
или дивата природа или отделните страни или региони;

Г. като има предвид, че незаконният трафик на видове от дивата фауна и флора е 
съществена заплаха за мира и сигурността, принципите на правовата държава и 
световното развитие;

Д. като има предвид, че борбата срещу престъпленията срещу дивата природа изисква 
наличието на координирани действия в световен мащаб на равнището на 
държавните ръководители, както и правилното използване на инструментите за 
прилагане на законодателството в рамките на цялата система за наказателно 
правосъдие;

Е. като има предвид, че финансовите средства, генерирани от трафика на продукти от 
дивата фауна и флора, в много случаи облагодетелстват международните престъпни 
организации; 

1. е запознат с факта, че Европейският съюз е както важен пазар, така и транзитен път 
за търговията с незаконни продукти от дивата фауна и флора; изтъква факта, че 
според оценките на Европол приходите от трафика на застрашени видове възлизат 
на 18—26 милиарда евро на година, като ЕС е водещият пазар за този вид стоки в 
света;

2. отбелязва, че целта на Конвенцията по международната търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора е да гарантира, че международната търговия с диви 
животни и растения не представлява заплаха за оцеляването на дивите видове;

3. е запознат с факта, че в доклада на организацията „Global Financial Integrity“ на тема 
„Транснационалната престъпност в развиващия се свят“ от февруари 2011 г. се 
оценява, че стойността само на незаконната търговия по интернет с продукти от 
дивата фауна и флора възлиза на 10 милиарда щатски долара на година;

4. изразява своята загриженост относно увеличаването на връзките между лицата и 
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финансовите средства, свързани с търговията с видове от дивата фауна и флора, и 
другите видове дейности на организираната престъпност; 

5. е запознат с факта, че в очите на организираните престъпни групировки, особено 
групировките, които имат капацитет за извършване на контрабанда, трафикът на 
видове от дивата фауна и флора е привлекателен поради ограничения капацитет в 
областта на правоприлагането, високите печалби и незначителните санкции; 

6. насочва вниманието към факта, че престъпленията срещу дивата фауна и флора 
могат да бъдат сериозна заплаха за принципите на правовата държава и устойчивото 
развитие; 

Действия в рамките на ЕС    

7. взема предвид неотдавнашния доклад, изготвен от TRAFFIC, който разкрива, че ЕС 
е основен транзитен маршрут за трафика на незаконни продукти от дивата фауна и 
флора 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) и 
поради това се намира в привилегирована позиция да контролира тази търговия;

8. призовава държавите членки да приложат изцяло Препоръка 2007/425 на Комисията 
за определяне на съвкупност от действия за прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на 
търговията с тях; препоръчва държавите членки да предвидят незабавно изземване 
на конфискувани екземпляри с оглед на по-ефикасното прилагане на Конвенцията 
по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора и на 
защитата на благосъстоянието на живите животни; 

9. настоятелно призовава Комисията да рационализира хармонизацията между 
държавите членки съгласно Препоръка № 2007/425/EО на Комисията, с цел да се 
избегне ситуацията, при която държавите членки с най-ниски санкции се превръщат 
в слабите звена на системата;

10. призовава за прилагането на подходящи санкции за нарушения на Регламент (ЕО) 
№ 338/97, с цел да се възпрат престъпленията срещу дивата фауна и флора, като 
също така се вземат предвид пазарната цена на видовете, значението за опазването 
на видовете, с които е свързано правонарушението, и свързаните с тях разходи; 

11. призовава ЕС и държавите членки да приложат изцяло препоръките, отправени в 
рамките на „Project WEB“ — разследване на Интерпол и IFAW в областта на 
търговията със слонова кост по интернет в рамките на ЕС;

12. е запознат с факта, че неустойчивият и неетичен лов с цел придобиване на трофеи е 
причина за масово намаляване на популациите на застрашени видове, включени в 
приложения  I и II към Конвенцията по международната търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора, и настоятелно призовава държавите членки да 
подкрепят евентуалното преразглеждане на правните разпоредби на ЕС относно 
вноса на ловни трофеи в държавите членки на ЕС; 
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13. призовава за създаването в рамките на Европол на специално звено за 
престъпленията срещу дивата фауна и флора, с цел централизиране на 
информацията и анализите и координация на разследванията, което следва да 
доведе до възприемане на един по-стратегически подход;

14. насърчава държавите членки за тази цел да учредят работна група за национална 
екологична сигурност (NEST) в съответствие с препоръката на Интерпол;

15. отново заявява своята подкрепа за доклада на своята подкомисия по организираната 
престъпност (2012/2117(INI)) и по-специално точка 142 от него, в който 
Европейският парламент призовава „Комисията да разработи европейски план за 
действие срещу трафика на диви видове, като очертае ясни вътрешни и външни за 
ЕС резултати, с цел намаляване на незаконната търговия с диви видове и части на 
тялото на животни; призовава Комисията и Съвета да повишат ефективността на 
своите инструменти, за да създадат специални програми със значително 
финансиране, да засилят прилагането на Конвенцията по международната търговия 
със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и да осигурят средства за 
изграждане на капацитет за борба с бракониерството и трафика, по-специално чрез 
подпомагане, укрепване и разширяване на обхвата на инициативи за 
правоприлагане като АСЕАН-WEN и HA-WEN, които имат за цел да установят 
регионални експертни центрове и да осигурят модели за сътрудничество за борба с 
престъпленията срещу дивата природа“;"

Международни действия

16. посреща със задоволство факта, че престъпленията срещу дивата природа са 
включени в категорията на тежките престъпления на организираната престъпност 
наравно с трафика на хора и трафика на наркотици вследствие на резолюцията на 
Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно 
правосъдие от май 2013 г., и призовава Комисията и държавите членки да използват 
своята политика в областта на търговията и развитието, за да осигурят, че 
международното споразумение във връзка с това се прилага в пълна степен;

17.подкрепя решително Международния консорциум за борба с престъпленията срещу 
дивата природа (ICCWC), който включва Конвенцията по международната търговия 
със застрашени видове от дивата фауна и флора, Интерпол, Службата на ООН по 
наркотиците и престъпността, Световната банка и Световната митническа 
организация, който ще предостави възможност за обмен на информация и 
разузнавателни сведения и ще подпомогне прилагането и спазването на правилата; 

18. призовава Европейската комисия да укрепи политиките и правните рамки, да 
увеличи капацитета за правоприлагане, да предприеме действия във връзка с 
потребностите, свързани с разузнавателните технологии, и да разработи ефективни 
съдебни системи с оглед на по-ефикасната борба срещу престъпленията срещу 
дивата природа на местно, национално и регионално равнище, като подкрепя 
прилагането на инициативи като инструментариума на Международния консорциум 
за борба с престъпленията срещу дивата природа 

19. призовава Комисията да разработи и осъществи регионални стратегии и мрежи за 
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правоприлагане в областта на дивата природа, които да бъдат свързани помежду си 
посредством механизъм за координация на световно равнище, като се подпомагат 
регионалните органи за правоприлагане като Мрежата за прилагане на АСЕАН във 
връзка с дивата природа (ASEAN-WEN) и HA-WEN;

20. отбелязва силното и нарастващо търсене на незаконни продукти от дивата фауна и 
флора от Китай и Югоизточна Азия и подчертава необходимостта този въпрос да се 
включи в дневния ред на диалога между ЕС и Азия; в този контекст подкрепя като 
важна стъпка споразумението, подписано от члена на Комисията, г-н Поточник, и 
китайския министър на околната среда, Чжоу Сенгсян, относно общите усилия за 
борба срещу трафика на видове от дивата фауна и флора;

21. насърчава Комисията да включи трафика на видове от дивата фауна и флора в 
трансатлантическото сътрудничество с оглед на разработването на общ подход; 

22. застъпва становището, че репресивните мерки сами по себе си не са достатъчни с 
оглед на борбата срещу престъпленията срещу дивата природа и насърчава 
Комисията да осигури, че се ползва с подкрепата на местните общности, които се 
намират най-близо до съответните видове от дивата фауна и флора, както и да 
разработят програми, които да предложат алтернативен източник на доходи;

23. призовава страните да информират потребителите относно въздействието на 
тяхното потребление на застрашени видове, които са застрашени от изчезване 
поради незаконната търговия с видове от дивата фауна и флора; 

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, секретариата на Конвенцията по международната търговия със 
застрашени видове от дивата фауна и флора, Интерпол, Европол, Службата на ООН 
по наркотиците и престъпността, Световната банка и Световната митническа
организация.


