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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εγκληματικότητα εις βάρος 
άγριων ειδών
(2013/2747(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του 
Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη του Μαΐου 2013, το οποίο καλεί τα έθνη του 
κόσμου να θεωρήσουν την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών και δασών σοβαρή 
μορφή οργανωμένου εγκλήματος και να την εντάξουν κατ' αυτόν τον τρόπο στο ίδιο 
επίπεδο με την εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση ναρκωτικών· 

– έχοντας υπόψη την έρευνα της Ιντερπόλ και του Διεθνούς Ταμείου Προστασίας των 
Ζώων (IFAW) για το ηλεκτρονικό εμπόριο ελεφαντόδοντου εντός της ΕΕ, στην οποία 
επισημαίνεται ότι η καταστολή της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών στο 
διαδίκτυο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και ζητείται η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ, η οποία θα ρυθμίζει το εμπόριο άγριων ειδών·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του που εγκρίθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τους 
στρατηγικούς στόχους για την 16η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων 
Μερών στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που 
απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), η οποία διεξάχθηκε στην Μπανγκόκ το Μάρτιο του 
2013 (2012/2838)·

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση CITES, η οποία εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 338/972 του Συμβουλίου·

– έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (Cop16) της 
Σύμβασης CITES που διεξάχθηκε το Μάρτιο του 2013 στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, 
στην οποία τα μέρη συμφώνησαν ως προς ορισμένες συγκεκριμένες δράσεις κατά της 
λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα 
του Αυγούστου 2013, ιδίως την παράγραφο 143·

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εργαστηρίου για τη διεθνή εγκληματικότητα εις 
βάρος άγριων ειδών που πραγματοποίησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων στις 27 Φεβρουαρίου 2013 στις Βρυξέλλες·

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών, από τη λαθροθηρία 
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μέχρι τη διακίνηση παράνομων προϊόντων και παραγώγων άγριων ειδών και την 
παράνομη πώληση και χρήση των προϊόντων αυτών σε χώρες κατανάλωσης, αποτελεί μια 
δραστηριότητα οργανωμένου εγκλήματος που διαρκώς αναπτύσσεται·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών συνιστά απειλή για 
την καλή διαβίωση μεμονωμένων ζώων και για τη διατήρηση των συγκεκριμένων ζωικών 
και φυτικών ειδών, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα τοπικά οικοσυστήματα στο σύνολό τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών έχει καταστεί σοβαρή 
απειλή για την ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα, την οικονομία, τους φυσικούς 
πόρους και την πολιτισμική κληρονομιά πολλών χωρών και ότι η έκταση της απόκρισης 
που απαιτείται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών αυτών συχνά 
υπερβαίνει την αποκλειστική αρμοδιότητα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για θέματα 
περιβάλλοντος ή άγριων ειδών, ή μιας μόνο χώρας ή περιφέρειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία άγριων ειδών συνιστά σημαντική απειλή για 
την ειρήνη και την ασφάλεια, το κράτος δικαίου και την παγκόσμια ανάπτυξη·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών 
απαιτεί συντονισμένη απόκριση σε παγκόσμια κλίμακα και σε επίπεδο αρχηγών κρατών, 
καθώς και ορθή χρήση των μέσων επιβολής του νόμου μέσω του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα χρήματα που προέρχονται από την εμπορία προϊόντων 
άγριων ειδών επωφελούνται συχνά διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις· 

1. γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντική αγορά και διαδρομή διέλευσης του 
παράνομου εμπορίου άγριων ειδών· τονίζει ότι η Ευρωπόλ εκτιμά ότι «τα ποσά που 
δημιουργεί το εμπόριο απειλούμενων ειδών ... κυμαίνονται από 18 έως 26 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και η ΕΕ αντιπροσωπεύει τη σπουδαιότερη ανά τον κόσμο 
αγορά προορισμού των προϊόντων αυτών»·

2. λαμβάνει υπόψη ότι στόχος της CITES είναι να διασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο 
άγριων ζώων και φυτών δεν αποτελεί απειλή για την επιβίωση των άγριων ειδών·

3. γνωρίζει ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων άγριων ειδών μόνο στο διαδίκτυο 
εκτιμήθηκε το Φεβρουάριο του 2011 στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από την 
έκθεση της Global Financial Integrity με τίτλο «Το διεθνές έγκλημα στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο»·

4. εκφράζει ανησυχία για τις αυξανόμενες διασυνδέσεις μεταξύ ατόμων και χρημάτων που 
συνδέονται με το εμπόριο άγριων ειδών και άλλες μορφές οργανωμένης εγκληματικής 
δραστηριότητας·

5. γνωρίζει ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως εκείνες με δυνατότητες στο 
λαθρεμπόριο, ελκύονται από την εμπορία άγριων ειδών λόγω των ελλιπών ικανοτήτων 
επιβολής και εφαρμογής του νόμου, των υψηλών κερδών και των μη αυστηρών ποινών· 

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών μπορεί 
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να αποτελέσει σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 

Δράση εντός της ΕΕ

7. λαμβάνει γνώση πρόσφατης έκθεσης της TRAFFIC, η οποία αποδεικνύει ότι η ΕΕ 
αποτελεί σημαντικό προορισμό διέλευσης των παράνομων προϊόντων άγριων ειδών
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) και, 
για το λόγο αυτό, κατέχει προνομιούχο θέση όσον αφορά τον έλεγχο του εμπορίου αυτού·

8. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση αριθ. 2007/425/ΕΚ της 
Επιτροπής, σχετικά με τον προσδιορισμό σειράς δράσεων με σκοπό την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 
με τον έλεγχο του εμπορίου τους· συνιστά στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την άμεση 
κατάσχεση παρακρατηθέντων ειδών για την καλύτερη εφαρμογή της CITES και την 
προστασία της καλής διαβίωσης των ζώντων ζώων· 

9. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει την εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών στο 
πλαίσιο της σύστασης αριθ. 2007/425/ΕΚ της Επιτροπής, ούτως ώστε τα κράτη μέλη με 
τις κατώτατες ποινές να μην αποτελέσουν κενό στο σύστημα·

10. ζητεί κατάλληλες κυρώσεις για παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την 
αποτροπή της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών και ζητεί επίσης να ληφθεί 
υπόψη η αγοραστική αξία των ειδών, η αξία διατήρησης των εμπλεκόμενων ειδών και η 
οικονομική επιβάρυνση που απορρέει· 

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις που ορίζει το 
«Σχέδιο WEB», μια έρευνα της Ιντερπόλ και του IFAW για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
ελεφαντόδοντου εντός της ΕΕ·

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει μεγάλης 
κλίμακας εξασθένηση των απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται στα Προσαρτήματα 
Ι και ΙΙ της CITES και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενδεχόμενη αναθεώρηση 
των νομικών διατάξεων της ΕΕ που διέπουν την εισαγωγή θηρευτικών τροπαίων στα 
κράτη μέλη της ΕΕ· 

13. ζητεί την ίδρυση ειδικευμένης Μονάδας για την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών 
στην Ευρωπόλ για τη συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών, καθώς και για το 
συντονισμό των ερευνών, οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια πιο στρατηγική 
προσέγγιση·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να δημιουργήσουν μια εθνική ομάδα 
δράσης για την περιβαλλοντική ασφάλεια (NEST), όπως συστήνει η Ιντερπόλ·

15. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για την έκθεση της υποεπιτροπής του για το 
οργανωμένο έγκλημα (2012/2117(INI)) και ειδικότερα την παράγραφο 143, η οποία 
«καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της παράνομης 
εμπορίας άγριας χλωρίδας και πανίδας, με σαφείς και συγκεκριμένους στόχους, τόσο στο 
εσωτερικό της ΕΕ όσο και εκτός αυτής, με σκοπό τη μείωση του παράνομου εμπορίου 
άγριων ειδών και τμημάτων του σώματος των ζώων· καλεί την Επιτροπή και το 
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Συμβούλιο να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
του εμπορίου και της ανάπτυξης ώστε να εκπονήσουν ειδικά προγράμματα για την 
ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με 
Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) και να παράσχουν πόρους για 
την ενίσχυση της καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας, ιδίως 
μέσω της υποστήριξης, της ενίσχυσης και της επέκτασης πρωτοβουλιών καταστολής του 
εγκλήματος, όπως τα δίκτυα ASEAN-WEN και HA-WEN, που στοχεύουν στη 
δημιουργία περιφερειακών κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και στην παροχή προτύπων 
συνεργασίας κατά του εγκλήματος που αφορά άγρια είδη»·

Διεθνής δράση

16. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών έχει ενταχθεί στο 
ίδιο επίπεδο με το σοβαρό διεθνές οργανωμένο έγκλημα, όπως την εμπορία ανθρώπων 
και τη διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με το ψήφισμα της Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη του Μαΐου 2013, 
και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την πολιτική τους για το 
εμπόριο και την ανάπτυξη για να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της διεθνούς 
συμφωνίας·

17. υποστηρίζει σθεναρά τη Διεθνή κοινοπραξία για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (ICCWC), με τη συμμετοχή της CITES, της 
Ιντερπόλ, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 
Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τελωνείων, η οποία θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και θα 
στηρίξει την καταστολή και τη συμμόρφωση· 

18. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις πολιτικές και τα νομικά πλαίσια, να ενισχύσει την 
ικανότητα επιβολής του νόμου, να καλύψει τις τεχνολογικές ανάγκες στον τομέα των 
πληροφοριών και να αναπτύξει αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα για την καλύτερη 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών σε τοπικό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, μέσω της υποστήριξης της υλοποίησης πρωτοβουλιών όπως είναι 
η δέσμη εργαλείων της ICCWC·

19. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει περιφερειακές στρατηγικές για την 
επιβολή του νόμου σχετικά με τα άγρια είδη και δίκτυα τα οποία θα διασυνδέονται μέσω 
παγκόσμιου συντονιστικού μηχανισμού, στηρίζοντας περιφερειακά όργανα καταστολής, 
όπως τα δίκτυα HA-WEN και ASEAN-WN·

20. επισημαίνει την υψηλή και αυξανόμενη ζήτηση για παράνομα προϊόντα άγριων ειδών από 
την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία και δίνει έμφαση στην ανάγκη να ενταχθεί το 
ζήτημα στην ατζέντα του διαλόγου ΕΕ-Ασίας· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ως 
σημαντική εξέλιξη τη συμφωνία που υπογράφηκε από τον Επίτροπο Potocnik και τον 
υπουργό Προστασίας του περιβάλλοντος της Κίνας Zhou Sengxian σχετικά με κοινές 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ειδών·

21. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την εμπορία άγριων ειδών στη διατλαντική 
συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης· 
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22. πιστεύει ότι δεν αρκούν μόνο τα κατασταλτικά μέτρα για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων που είναι εγγύτερα στα εμπλεκόμενα άγρια είδη 
και να αναπτύξει προγράμματα τα οποία θα προσφέρουν εναλλακτικές πηγές 
εισοδήματος·

23. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές σχετικά με τον 
αντίκτυπο της κατανάλωσης απειλούμενων ειδών τα οποία αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
εξαφάνισης λόγω του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών· 

24. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στη γραμματεία της CITES, στην Ιντερπόλ, την Ευρωπόλ, την UNODC, την 
Παγκόσμια Τράπεζα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων.


