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B7-0000/2013

Europa-Parlamentets beslutning om forbrydelser mod vilde dyr og planter
(2013/2747(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til resolution fra FN's Kommission for Forebyggelse af kriminalitet og 
retspleje (CCPCJ) fra maj 2013, hvori alle verdens nationer opfordredes til at betragte 
forbrydelser mod vilde dyr og planter samt på skovbrugsområdet som en alvorlig form for 
organiseret kriminalitet og dermed placere dem på samme niveau som menneskehandel og 
narkotikasmugling, 

– der henviser til Interpol-/IFAW- undersøgelsen af online handel med elfenben inden for 
EU, hvori det bemærkedes, at håndhævelsen af forbrydelser mod vilde dyr og planter 
online stadig kun er i sin vorden, og der opfordredes til at indføre en specifik e-
handelslovgivning til regulering af handel med vilde dyr og planter i EU;

– der henviser til sin beslutning vedtaget den 6. februar 2013 om de strategiske mål for det 
16. møde i partskonferencen mellem parterne i CITES-konventionen, som afholdes i 
Bangkok i marts 2013 (2012/2838),

– der henviser til CITES-konventionen, som blev implementeret i Den Europæiske Union 
gennem Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved 
kontrol af handelen hermed og Kommissionens forordning (EF) 865/2006 om detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 338/972,

– der henviser til resultatet af partskonferencen (COP16) under konventionen om 
international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i marts 2013 i 
Bangkok, (Thailand), hvor parterne enedes om en række konkrete tiltag mod krybskytteri 
og handel med vilde dyr og planter,

– der henviser til midtvejsrapporten fra dets særlige udvalg om organiseret kriminalitet fra 
august 2013 især stk. 143,

– der henviser til resultatet af workshoppen om internationale forbrydelser mod vilde dyr og 
planter, som Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed afholdt den 27. 
februar 2013 i Bruxelles,

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at forbrydelser mod vilde dyr og planter, fra krybskytteri til transit af 
ulovlige produkter og derivater fra vilde dyr og planter og til ulovligt salg og brug af disse 
produkter i forbrugerlande, er en ekspanderende organiseret kriminel virksomhed;

B. der henviser til, at forbrydelser mod dyr og planter udgør en trussel mod de enkelte dyrs 
velfærd og bevarelsen af de berørte dyre- og plantearter og truer de lokale økosystemer 
som helhed;
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C. der henviser til, at forbrydelser mod vilde dyr og planter er blevet en alvorlig trussel mod 
mange landes sikkerhed, politiske stabilitet, økonomi, naturressourcer og kulturarv, og at 
omfanget af den indsats, der er nødvendig for effektivt at imødegå disse trusler, ofte 
rækker ud over enekompetencen hos det enkelte lands eller den enkelte regions agenturer 
med ansvar for håndhævelsen af miljø- eller naturlovgivningen;

D. der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter udgør en alvorlig trussel mod 
freden og sikkerheden, retsstaten og den globale udvikling;

E.  der henviser til, at håndteringen af forbrydelser mod vilde dyr og planter kræver en 
koordineret global indsats på statsoverhovedniveau og en korrekt anvendelse af 
retshåndhævelsesværktøjerne i hele det strafferetlige system;

F.  der henviser til, at penge, der genereres fra handel med produkter fra vilde dyr og planter 
ofte kommer internationale kriminelle organisationer til gode; 

1. er klar over, at Den Europæiske Union både er et betydningsfuldt marked og udgør en 
transitrute for ulovlig handel med vilde dyr og planter; fremhæver, at Europol skønner, at 
indtægter fra handel med truede arter udgør 18-26 mia. EUR årligt, og at EU er det mest 
fremtrædende målmarked i verden;

2. noterer sig, at formålet med CITES er at sikre, at den internationale handel med vilde dyr 
og planter ikke udgør en trussel mod arternes overlevelse i naturen;

3. er klar over, at den ulovlige handel med vilde dyr og planter på internettet alene i den 
globale finansielle integritetsrapport om grænseoverskridende kriminalitet i 
udviklingslandene "Transnational Crime in the Developing World" i februar 2011 blev 
bedømt til at have en værdi af 10 mia. USD om året;

4. udtrykker sin bekymring over de voksende forbindelser mellem personer og penge, der er 
forbundet med handel med vilde dyr og planter og andre former for organiseret kriminel 
aktivitet;

5. er klar over, at organiserede kriminelle grupper, især dem, der beskæftiger sig med 
smuglervirksomhed, finder handel med vilde dyre og planter attraktiv på grund af den 
ringe retshåndhævelseskapacitet og -implementering, den høje profit og de svage 
sanktioner; 

6. henleder opmærksomheden på, at forbrydelser mod vilde dyr og planter kan være en 
alvorlig trussel mod retsstaten og mod en bæredygtig udvikling; 

Foranstaltninger inden for EU    

7. noterer sig en nylig rapport fra "TRAFFIC", der viser, at EU er et vigtigt transitland for 
ulovlige produkter fra vilde dyr og planter 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview % 20significant % 20seizures.pdf), 
og derfor er i en privilegeret position i forhold til at kontrollere denne handel;

8. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre Kommissionens henstilling nr. 



RE\1007063DA.doc 5/6 PE521.450v02-00

DA

2007/425/EF om en række foranstaltninger til håndhævelse af forordning (EF) nr. 338/97 
om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed; anbefaler, at 
medlemsstaterne giver mulighed for øjeblikkelig tilbageholdelse af eventuelle 
konfiskerede eksemplarer med henblik på bedre at gennemføre CITES og beskytte 
velfærden for levende dyr; 

9. opfordrer indtrængende Kommissionen til at strømline harmoniseringen mellem 
medlemsstaterne i henhold til Kommissionens henstilling nr. 2007/425/EF med henblik på 
at undgå, at de medlemsstater, der har de laveste sanktioner, kommer til at fungere som et 
smuthul i systemet;

10. opfordrer til passende sanktioner for overtrædelse af forordning (EF) No338/97 med 
henblik på at afskrække fra forbrydelser mod vilde dyr og planter og også for at tage 
hensyn til arternes markedsværdi og bevaringsværdien af de arter, der er berørt af den 
strafbare handling, og de udgifter, der følger med; 

11. opfordrer EU og medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre de henstillinger, der er 
fastlagt i "Projekt WEB", en Interpol-/IFAW-undersøgelse af onlinehandelen med 
elfenben inden for EU;

12. er klar over, at ikke-bæredygtig og uetisk trofæjagt har forårsaget store fald i bestanden af 
dyrearter, der er opført som truede på CITES-liste I og II, og opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at støtte en eventuel revision af EU's retlige bestemmelser for import 
af jagttrofæer til EU-medlemsstater; 

13. opfordrer til oprettelse af en specialiseret enhed til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde 
dyr og planter ved Europol for at centralisere information og analyse samt koordinere 
undersøgelser, hvilket burde føre til en mere strategisk tilgang;

14. tilskynder medlemsstaterne til til dette formål at etablere en national taskforce for 
miljøsikkerhed som anbefalet af Interpol;

15. gentager sin støtte til betænkningen fra Underudvalget om organiseret kriminalitet 
(2012/2117(INI)), især stk.143, hvori Kommissionen opfordres til at udvikle en europæisk 
handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter med fremhævelse af nogle klare 
resultater, både internt og uden for EU, med henblik på at reducere den ulovlige handel 
med vilde dyrearter og -kropsdele; opfordrer Kommissionen og Rådet til at udnytte deres 
handels- og udviklingsinstrumenter til at opstille specifikke dedikerede programmer med 
det formål at styrke gennemførelsen af CITES og stille ressourcer til rådighed til 
kapacitetsopbygning inden for bekæmpelse af krybskytteri og handel med vilde dyr og 
planter, navnlig ved at støtte, styrke og udvide håndhævelsesinitiativer såsom ASEAN-
WEN og HA-WEN, som har til formål at oprette regionale ekspertisecentre og indføre 
modeller for samarbejde til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter;

Internationale tiltag

16. glæder sig over, at forbrydelser mod vilde dyr og planter er blevet "opgraderet" til samme 
niveau af grov international organiseret kriminalitet som menneskehandel og 
narkotikahandel ifølge UNCCPCJ-resolutionen fra maj 2013, og opfordrer Kommissionen 
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og medlemsstaterne til at udnytte deres handels- og udviklingspolitik til at sikre, at den 
internationale aftale gennemføres fuldt ud;

 17. støtter kraftigt det internationale konsortium om bekæmpelse af forbrydelser mod vilde 
dyr og planter (ICCWC), bestående af CITES, Interpol, FN's Kontor for Narkotikakontrol 
og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC), Verdensbanken og Verdenstoldorganisationen, 
der vil gøre det muligt at udveksle oplysninger og efterretninger og støtte håndhævelsen 
og overholdelsen; 

18. opfordrer Europa-Kommissionen til at styrke politikker og juridiske rammer, øge 
retshåndhævelseskapaciteten, gøre noget ved behovet for efterretningsteknologi og 
udvikle effektive retssystemer med henblik på bedre at bekæmpe forbrydelser mod vilde 
dyr og planter på lokalt, nationalt og regionalt plan ved at støtte gennemførelsen af 
initiativer såsom ICCWC-værktøjssættet;

19. opfordrer Kommissionen til at udvikle og gennemføre regionale håndhævelsesstrategier 
og netværk vedrørende vilde dyr og planter, der er indbyrdes forbundet via en globalt 
koordinerende mekanisme, ved at støtte de regionale håndhævelsesorganer såsom HA-
WEN og ASEAN-WN;

20. bemærker den høje og stigende efterspørgsel efter ulovlige produkter fra vilde dyr og 
planter fra Kina og Sydøstasien og understreger behovet for at sætte dette emne på 
dagsordenen for EU-Asien-dialogen; støtter i denne sammenhæng som et vigtigt skridt 
den aftale, som kommissær Potocnik og den kinesiske miljøbeskyttelsesminister Zhou 
Sengxian har undertegnet om en fælles indsats for at bekæmpe handel med vilde dyr og 
planter;

21. opfordrer Kommissionen til at medtage handel med vilde dyr og planter i det 
transatlantiske samarbejde med henblik på at udvikle en fælles tilgang; 

22. er af den opfattelse, at repressive foranstaltninger alene ikke er tilstrækkeligt til at 
bekæmpe forbrydelser mod vilde dyr og planter, og opfordrer Kommissionen til at sørge 
for at have støtte fra de lokalsamfund, der er tættest på de berørte vilde dyr og planter, og 
til at udvikle programmer, der tilbyder en alternativ indtægtskilde;

23. opfordrer parterne til at informere forbrugerne om konsekvenserne af deres forbrug af 
truede arter, som er truet af udryddelse på grund af ulovlig handel med vilde dyr og 
planter; 

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og til 
sekretariatet for CITES, Interpol, Europol, UNODC, Verdensbanken og 
Verdenstoldorganisationen;


