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B7-0000/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnonvaraisia eläimiä koskevasta 
rikollisuudesta
(2013/2747(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden toimikunnan toukokuussa 2013 
antaman päätöslauselman, jossa maailman kansakuntia kehotetaan luokittelemaan 
luonnonvaraisiin eläimiin ja metsiin kohdistuvat rikokset vakavaksi järjestäytyneen 
rikollisuuden muodoksi siten, että edellä mainitut rinnastetaan ihmiskauppaan ja 
huumekauppaan,

– ottaa huomioon unionin alueella verkossa harjoitettavaa norsunluutuotteiden kauppaa 
koskevan Interpolin/Ifawin tutkimuksen, jossa todetaan, että verkossa harjoitettavan 
luonnonvaraisia eläimiä koskevan rikollisuuden valvonnan täytäntöönpano on 
alkuvaiheessa, ja jossa vaaditaan luonnonvaraisten eläinten verkkokauppaa sääntelevää 
erityistä unionin lainsäädäntöä, 

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 hyväksymänsä päätöslauselman CITES-
sopimuspuolten Bangkokissa maaliskuussa 2013 järjestetyn 16. konferenssin strategisista 
tavoitteista (2012/2838), 

– ottaa huomioon CITESin yleissopimuksen, joka on unionissa pantu täytäntöön 
luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelua niiden kauppaa sääntelemällä koskevalla 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 338/97 sekä komission asetuksella (EY) 865/2006, jossa 
säädetään yksityiskohtaisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/972 täytäntöönpanosta, 

– ottaa huomioon Bangkokissa (Thaimaassa) maaliskuussa 2013 järjestetyn 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa 
koskevan yleissopimuksen (CITES-yleissopimuksen) sopimuspuolten (COP 16) 
konferenssin tulokset sekä sen, että Bangkokissa sovittiin useista salametsästyksen ja 
luonnonvaraisten eläinten kaupan torjuntaa koskevista konkreettisista toimista,

– ottaa huomioon järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän 
erityisvaliokunnan elokuussa 2013 antaman välimietinnön ja erityisesti sen 143 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan Brysselissä 27. helmikuuta 2013 järjestämän seminaarin, jossa käsiteltiin 
luonnonvaraisia eläimiä koskevaa rikollisuutta, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että luonnonvaraisia eläimiä koskevan rikollisuus, joka sisältää 
salametsästyksen, laittomien villieläintuotteiden ja niiden jatkojalostustuotteiden 
kauttakuljetukset, mainittujen tuotteiden laittoman myynnin ja käytön kuluttajamaissa, on 
laajenevaa järjestäytynyttä rikollisuutta;
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B. ottaa huomioon, että luonnonvaraisia eläimiä koskeva rikollisuus vaarantaa eläinten 
hyvinvoinnin ja kyseisten eläin- ja kasvilajien suojelun sekä paikalliset ekosysteemit 
kokonaisuudessaan;

C. ottaa huomioon, että luonnonvaraisia eläimiä koskeva rikollisuus uhkaa vakavasti monien 
valtioiden turvallisuutta, poliittista vakautta, taloutta, luonnonvaroja ja kulttuuriperintöä ja 
että tarvittavien tehokkaiden vastatoimien laajuus ylittää monessa tapauksessa 
ympäristöviranomaisten ja luonnonvaraisten eläinten suojeluviranomaisten tai yksittäisen 
valtion tai alueen toimivaltuudet;

D. ottaa huomioon, että luonnonvaraisten eläinten laiton kauppa uhkaa vakavasti rauhaa ja 
turvallisuutta, oikeusvaltion periaatteita ja maailmanlaajuista kehitystä;

E. ottaa huomioon, että luonnonvaraisia eläimiä koskevan rikollisuuden torjunta edellyttää 
maailmanlaajuisia toimia valtionpäämiesten tasolla sekä lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnan välineiden asianmukaista soveltamista koko rikosoikeusjärjestelmässä; 

F. ottaa huomioon, että kansainväliset rikollisjärjestöt hyötyvät eniten villieläintuotteiden 
laittomasta kaupasta; 

1. on tietoinen siitä, että unioni on sekä luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan 
markkina-alue että läpikulkureitti; korostaa, että Europolin arvioiden mukaan 
”luonnonvaraisten eläinten kaupan tulot … ovat noin 18–26 miljardia euroa vuosittain ja 
unioni on niiden ensisijainen kohdemarkkina-alue maailmassa”; 

2. toteaa, että CITES-yleissopimuksen tavoitteena on varmistaa, että luonnonvaraisten 
eläinten ja kasvien kansainvälinen kauppa ei uhkaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
olemassaoloa;

3. on tietoinen siitä, että Global Financial Integrity -järjestön helmikuussa 2011 laatiman 
”Transnational Crime in the Developing World” -raportin mukaan internetin välityksellä 
käytävän luonnonvaraisten eläinten kaupan arvo on vuositasolla 10 miljardia Yhdysvaltain 
dollaria;

4. on huolissaan luonnonvaraisten eläinten kaupan harjoittajien ja rahavirtojen ja muun 
järjestäytyneen rikollisuuden muotojen välisistä kasvavista yhteyksistä;

5. on tietoinen siitä, että järjestäytyneen rikollisuuden ja erityisesti salakuljetusrikollisuuden 
toimijoille luonnonvaraisten eläinten kauppa on houkuttelevaa lainvalvontaviranomaisten 
valvontakyvyn heikkouden, suuren voittomarginaalin ja vähäisten seuraamusten vuoksi; 

6. kiinnittää huomiota siihen, että luonnonvaraisten eläinten kauppa voi uhata vakavasti sekä 
oikeusvaltion periaatteiden täytäntöönpanoa että kestävää kehitystä; 

EU:n toimet

7. panee merkille TRAFFIC-järjestön äskettäisen kertomuksen, joka osoittaa, että EU on 
laittomien villieläintuotteiden merkittävä läpikulkualue 
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(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) ja 
että näin ollen unioni on erityisasemassa, koska unioni voi valvoa laitonta läpikulkua;

8. kehottaa jäsenvaltioita panemaan asianmukaisesti täydellisesti täytäntöön komission 
suosituksen N:o 2007/425/EY, jossa määritellään toimenpiteet, jotka koskevat 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanon valvontaa; suosittelee, että 
jäsenvaltiot varmistavat kaikkien takavarikoitujen tuotteiden välittömän haltuunoton, jotta 
voidaan tehostaa CITES-yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja suojata luonnonvaraisten 
eläinten hyvinvointia;

9. kehottaa komissiota ohjaamaan yhdenmukaistamista jäsenvaltioissa komission 
suosituksen N:o 2007/425 mukaisesti, jotta voidaan välttää lievimpiä seuraamuksia 
määräävien jäsenvaltioiden toimiminen järjestelmän porsaanreikänä;

10. vaati asiamukaisia seuraamuksia asetuksen (EY) N:o 338/97 rikkomisesta luonnonvaraisia 
eläimiä koskevan rikollisuuden ehkäisemiseksi ja kehottaa ottamaan huomioon myös 
lajien markkina-arvon, kyseisen luonnonvaraisen eläinlajin suojeluarvon sekä aiheutuneet 
kustannukset;

11. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita panemaan täydellisesti täytäntöön Project WEB 
-hankkeen suositukset, jotka sisältyvät unionin alueella harjoitettavaa norsunluukauppaa 
koskevaan Interpolin ja IFAW-rahaston tutkimukseen;

12. on tietoinen siitä, että CITES-yleissopimuksen liitteissä I ja II lueteltujen uhanalaisten 
lajien kestämätön ja epäeettinen metsästysmuistoiksi metsästäminen on johtanut 
uhanalaisten lajien kantojen huomattavaan vähenemiseen, ja kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan metsästysmuistojen EU:n jäsenvaltioihin tuontia koskevien EU-säännösten 
mahdollista tarkistamista;

13. kehottaa perustamaan Europolin yhteyteen erityisen luonnonvaraisiin eläimiin 
kohdistuvien rikosten torjuntayksikön, joka kerää tietoja keskitetysti ja koordinoi 
tutkimuksia siten, että tavoitteena on strategisempi lähestymistapa;

14. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan mainittua tarkoitusta varten kansallisen 
ympäristörikollisuuden torjuntaryhmän Interpolin suosituksen mukaisesti;

15. toistaa tukevansa alivaliokuntansa järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaa mietintöä 
(2012/2117(INI)) ja erityisesti sen 143 kohtaa, jossa parlamentti kehottaa komissiota 
kehittämään luonnonvaraisten eläinten kaupan vastaisen EU:n toimintasuunnitelman, 
jossa määritellään selvästi unionin sisäiset ja ulkoiset tavoitteet luonnonvaraisten eläinten 
ja niiden ruumiinosien laittoman kaupan vähentämiseksi; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa soveltamaan kauppa- ja kehitysyhteistyövälineitään sellaisten ohjelmien 
luomiseksi, joille annetaan riittävästi rahoitusta ja joilla vahvistetaan CITES-sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja luodaan resursseja salametsästyksen ja eläinten laittoman kaupan 
torjunnan kehittämiseen erityisesti tukemalla, vahvistamalla ja laajentamalla sellaisia 
täytäntöönpanoaloitteita kuin ASEAN-WEN ja HA-WEN, joilla pyritään perustamaan 
alueellisia asiantuntijakeskuksia ja tarjoamaan malleja luonnonvaraisia eläimiä koskevan 
rikollisuuden torjuntayhteistyölle”;
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Kansainväliset toimet

16. pitää myönteisenä, että luonnonvaraisia eläimiä koskeva rikollisuus on ”korotettu” 
ihmiskaupan ja huumausaineiden kaupan rinnalle vakavaksi kansainväliseksi 
järjestäytyneeksi rikollisuudeksi YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden toimikunnan 
toukokuussa 2013 antamalla päätöslauselmalla, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
soveltamaan unionin kauppa- ja kehityspolitiikkaa siten, että kansainvälinen sopimus 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

17. tukee luonnonvaraisia eläimiä koskevan rikollisuuden torjuntayhteistyötä, johon 
osallistuvat CITES, Interpol, UNODOC, Maailmanpankki ja Maailman tullijärjestö ja 
joka mahdollistaa tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon, tietojen keräämisen ja tukee 
täytäntöönpanon ja noudattamisen valvontaa;

18. kehottaa Euroopan komissiota tehostamaan toimia ja vahvistamaan oikeuskehyksiä, 
lisäämään lainsäädännön täytäntöönpanon valvontakykyä, täyttämään tiedustelutekniikan 
tarpeen sekä kehittämään tehokkaita oikeusjärjestelmiä, jotta luonnonvaraisiin eläimiin 
kohdistuvia rikoksia voidaan torjua tehokkaammin kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla tukemalla ICCWC:n työvälineiden kaltaisten aloitteiden 
täytäntöönpanoa;

19. kehottaa komissiota kehittämään ja toteuttamaan luonnonvaraisia eläimiä koskevia 
alueellisia valvontastrategioita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa maailmanlaajuisen 
koordinointimekanismin kautta, tukemalla HA-WENin ja ASEAN-WN -elinten kaltaisia 
alueellisia valvontaelimiä; 

20. panee merkille luonnonvaraisista eläimistä saatavien laittomien tuotteiden suuren ja 
enenevän kysynnän Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa ja korostaa tarvetta sisällyttää edellä 
mainittu kysymys EU:n ja Aasian vuoropuhelun esityslistalle; tukee tässä yhteydessä 
komissaari Potocnikin ja Kiinan ympäristöministerin Zhou Sengxianin allekirjoittamaa 
sopimusta luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan yhteisistä torjuntatoimista; 

21. kehottaa komissiota sisällyttämään luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan 
transatlanttiseen yhteistyöhön yhteisen lähestymistavan kehittämiseksi; 

22. katsoo, että luonnonvaraisia eläimiä koskevaa rikollisuutta ei voida riittävässä määrin 
torjua rankaisutoimilla, ja kehottaa komissiota varmistamaan luonnonvaraisia eläimiä 
lähinnä olevien paikallisyhteisöjen tukemisen sekä vaihtoehtoisen tulolähteen tarjoamista 
koskevien ohjelmien kehittämisen;

23. kehottaa osapuolia valistamaan kuluttajia uhanalaisista lajeista peräisin olevien tuotteiden 
ostamisen vaikutuksista, koska eläintuotteiden laiton kauppa uhkaa syöstä mainitut lajit 
sukupuuttoon; 

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle 
CITESille, Interpolille, Europolille, UNODOCille, Maailmanpankille ja Maailman 
tullijärjestölle.


