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B7-0000/2013

Usnesení Evropského parlamentu o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy
(2013/2747(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na rezoluci Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví 
z května 2013, v němž se všechny státy světa vyzývají k tomu, aby trestnou činnost 
poškozující volně žijící druhy a lesy považovaly za vážnou formu organizované trestné 
činnosti, tzn. aby jí přikládaly stejnou váhu jako obchodování s lidmi a nedovolenému 
obchodu s drogami, 

– s ohledem na vyšetřování internetového obchodování se slonovinou v EU vedené 
Interpolem a Mezinárodním fondem pro ochranu zvířat (IFAW), jež ukázalo, že 
prosazování práva v souvislosti internetovou trestnou činností poškozující volně žijící 
druhy je v plenkách, a v němž Interpol a IFAW požadují přijetí zvláštních právních 
předpisů EU pro elektronický obchod, které budou regulovat obchod s volně žijícími 
druhy,

– s ohledem na své usnesení přijaté dne 6. února 2013 o strategických cílech pro 
16. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s hroženými 
druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) konané v březnu 2013 
v Bankoku (2012/2838),

– s ohledem na úmluvu CITES, která je v Evropské unii provedena nařízením Rady (ES) 
č. 338/97 o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a nařízením Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení 
Rady (ES) č. 338/97,

– s ohledem na výsledek 16. konference smluvních stran úmluvy CITES konané v březnu 
2013 v thajském Bankoku, kde se smluvní strany shodly na několika konkrétních akcích 
proti pytlačení a nezákonnému obchodování s volně žijícími druhy;

– s ohledem na zprávu v polovině období předloženou zvláštním výborem pro 
organizovanou trestnou činnost v srpnu 2013, zejména na bod 143 této zprávy,

– s ohledem na výsledky pracovního semináře o mezinárodní trestné činnosti poškozující 
volně žijící druhy, který dne 27. února 2013 v Bruselu uspořádal Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP,

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že trestná činnost zaměřená na volně žijící druhy ohrožuje dobré životní 
podmínky a stav jednotlivých zvířat, zachování dotčených živočišných a rostlinných 
druhů i celý místní ekosystém;

C. vzhledem k tomu, že trestná činnost poškozující volně žijící druhy vážně ohrožuje 
bezpečnost, politickou stabilitu, hospodářství, přírodní zdroje a kulturní dědictví mnoha 
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zemí, a že mají-li být tyto hrozby skutečně odstraněny, je nutné přijmout protiopatření, jež 
často přesahují pravomoci agentur prosazujících environmentální právo a právo chránící 
volně žijící druhy či jedné země nebo jednoho regionu;

D. vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s volně žijícími druhy vážně ohrožuje mír 
a bezpečnost, právní stát a celosvětový rozvoj;

E.  vzhledem k tomu, že vymýcení trestné činnosti poškozující volně žijící druhy vyžaduje 
celosvětově koordinovanou reakci na úrovni hlav států a náležité využívání nástrojů na 
prosazování práva celým systémem trestního soudnictví;

F.  vzhledem k tomu, že peníze pocházející z nezákonného obchodu s produkty vyrobenými 
z volně žijících druhů se často dostávají do rukou mezinárodních zločineckých organizací; 

1. je si vědom toho, že Evropská unie je významným trhem i přepravní trasou pro nezákonné
obchodování s volně žijícími druhy; upozorňuje na skutečnost, že podle odhadu Europolu 
dosahují „příjmy z obchodování s ohroženými druhy ... každoročně 18 až 26 miliard EUR 
a že EU je jeho největším odbytištěm na světě“;

2. konstatuje, že úmluva CITES má zajistit, aby mezinárodní obchod s volně žijícími 
živočichy a planě rostoucími rostlinami neohrožoval jejich přežití ve volné přírodě;

3. je si vědom toho, že internetové nezákonné obchodování s produkty vyrobenými z volně 
žijících druhů dosahuje podle odhadů uvedených ve zprávě Transnational Crime in the 
Developing World (Mezinárodní trestná činnost v rozvojovém světě), kterou v únoru 2011 
vydala organizace Global Financial Integrity, 10 miliard USD ročně;

4. je znepokojen sílícími vazbami mezi osobami a penězi spojenými s obchodováním s volně 
žijícími druhy a dalšími formami organizované trestné činnosti;

5. je si vědom toho, že pro skupiny zapojené do organizované trestné činnosti, zejména pak 
skupiny s prostředky k pašování, je obchodování s volně žijícími druhy lákavé kvůli 
nedostatečným kapacitám k prosazování a provádění práva, vysokým ziskům a mírným 
postihům;  

6. upozorňuje na skutečnost, že trestná činnost poškozující volně žijící druhy může vážně 
ohrozit právní stát a udržitelný rozvoj; 

Opatření v EU

7. bere na vědomí nedávnou zprávu organizace TRAFFIC, podle níž je EU hlavní převozní 
trasou nezákonně vyrobených produktů z volně žijících druhů 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf), 
a proto má výsadní postavení při jeho kontrole;

8. vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu realizovaly doporučení Komise 
č. 2007/425/ES, kterým se označuje soubor opatření pro prosazování nařízení (ES) 
č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi, doporučuje, aby členské státy zavedly ustanovení, která v zájmu lepšího 
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provádění úmluvy CITES a ochrany dobrých podmínek živých zvířat umožní okamžité 
zabavení veškerých konfiskovaných vzorků; 

9. naléhá na Komisi, aby usnadnila harmonizaci předpisů jednotlivých členských států 
v duchu svého doporučení č. 2007/425/ES s cílem zabránit tomu, aby se členské státy 
s nejnižšími postihy staly slabinou systému;

10. žádá zavedení náležitých sankcí za porušení nařízení (ES) č. 338/97, jež by odrazovaly od 
trestné činnosti poškozující volně žijící druhy a zohledňovaly tržní hodnotu druhů, 
hodnotu druhů, jež jsou předmětem trestné činnosti, z hlediska ochrany přírody a vzniklé 
náklady; 

11. vyzývá EU a členské státy, aby plně realizovaly doporučení vydaná Interpolem 
a organizací IFAW v rámci vyšetřování internetového obchodování se slonovinou na 
území EU (Project WEB);

12. konstatuje, že neudržitelný a neetický lov zvířat pro trofeje způsobil rozsáhlé snižování 
stavu populací ohrožených druhů, které uvádí seznamy v přílohách I a II úmluvy CITES, 
a naléhá na členské státy, aby podpořily případnou revizi právních předpisů EU 
upravujících dovoz loveckých trofejí do členských států EU; 

13. žádá, aby byla v rámci Europolu ustavena jednotka specializovaná na trestnou činnost 
poškozující volně žijící druhy, jež by centrálně shromažďovala informace a analýzy 
a koordinovala vyšetřování, což by mělo vést ke strategičtějšímu postupu;

14. vybízí členské státy, aby za tímto účelem vytvořily národní pracovní skupiny pro 
environmentální bezpečnost (NEST) v souladu s doporučením Interpolu;

15. opakovaně vyjadřuje podporu zprávě vypracované jeho podvýborem pro organizovanou 
trestnou činnost (2012/2117(INI)) a souhlasí zejména s bodem 143, v němž: „vyzývá 
Komisi, aby vytvořila evropský akční plán proti obchodování s volně žijícími živočichy, 
v němž uvede jednoznačné cíle, jichž je třeba v EU i mimo ni dosáhnout, aby se snížil 
nezákonný obchod s volně žijícími druhy a částmi jejich těl; vyzývá Komisi a Radu, aby 
využily svých nástrojů obchodní a rozvojové politiky k vytvoření specifických 
a dostatečně financovaných programů, aby posílily provádění úmluvy CITES a poskytly 
zdroje pro budování kapacit proti pytlačení a obchodování, zejména prostřednictvím 
podpory, posílení a rozšíření iniciativ v oblasti prosazování práva, jako jsou ASEAN-
WEN a HA-WEN, jejichž cílem je vytvořit regionální odborná centra a poskytnout vzor 
pro spolupráci v boji proti trestné činnosti související s volně žijícími živočichy;“

Mezinárodní opatření

16. vítá skutečnost, že v návaznosti na rezoluci Komise OSN pro prevenci trestné činnosti 
a trestní soudnictví z května 2013 byla trestná činnost poškozující volně žijící druhy 
postavena na stejnou úroveň jako vážná mezinárodní organizovaná trestná činnost, jako 
např. obchodování s lidmi a nezákonný obchod s drogami, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby pomocí svých obchodních a rozvojových politik zajistily plné uplatňování 
mezinárodní dohody;
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 17. rozhodně podporuje Mezinárodní sdružení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně 
žijící druhy (ICCWC), zahrnující strany úmluvy CITES, Interpol, Úřad OSN pro drogy 
a kriminalitu (UNODC), Světovou banku a Světovou celní organizaci, jež umožní výměnu 
informací a zpravodajství a podpoří prosazování a dodržování práva; 

18. vyzývá Evropskou komisi, aby posílila politiky a právní rámce, zvýšila kapacity pro 
prosazování práva, zajistila potřebné technologie pro zpravodajské služby a vytvořila 
účinné justiční systémy k účinnějšímu potírání trestné činnosti , která poškozuje volně 
žijící druhy, na místní, vnitrostátní a regionální úrovni tím, že podpoří provádění iniciativ, 
jako je soubor opatření sdružení ICCWC;

19. vyzývá Komisi, aby vypracovala a zavedla regionální strategie pro prosazování práva 
chránícího volně žijící druhy a sítě propojené pomocí celosvětového koordinačního 
systému tím, že podpoří regionální subjekty zaměřené na prosazování práva, jako je HA-
WEN a ASEAN-WEN;

20. bere na vědomí vysokou a stále rostoucí poptávku po nezákonně vyrobených produktech 
z volně žijících druhů pocházejících z Číny a Jihovýchodní Asie a zdůrazňuje, že je nutné 
tuto otázku zařadit mezi témata dialogu EU s Asií; v této souvislosti podporuje dohodu 
podepsanou komisařem Potočnikem a čínským ministrem pro ochranu životního prostředí 
Čou Šeng-sienem, která je významným krokem ve společném úsilí o potírání obchodu 
s volně žijícími druhy;

21. vybízí Komisi, aby obchodování s volně žijícími druhy zahrnula do transatlantické 
spolupráce s cílem vypracovat společnou strategii;

22. zastává názor, že represivní opatření sama o sobě nepostačují k potírání trestné činnosti 
poškozující volně žijící druhy, a vyzývá Komisi, aby si zajistila podporu místních 
komunit, jež žijí nejblíže dotčeným volně se vyskytujícím druhům, a aby vypracovala 
programy, které by nabízely alternativní zdroj příjmů;

23. vyzývá strany úmluvy, aby zvyšovaly informovanost spotřebitelů o dopadech jejich 
spotřeby na ohrožené druhy, kterým v důsledku nezákonného obchodování s volně 
žijícími druhy hrozí vyhubení; 

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a sekretariátu úmluvy 
CITES, Interpolu, Europolu, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, Světové bance 
a Světové celní organizaci.


