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B7-0000/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos 
bűncselekményekről
(2013/2747(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a bűnözéssel, a megelőzéssel és a büntető igazságszolgáltatással foglalkozó 
ENSZ-bizottság 2013. májusi határozatára, amely felszólítja a világ országait, hogy a 
vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos, valamint az erdőket érintő 
bűncselekményeket a szervezett bűnözés súlyos formájának tekintsék, és így az ember- és 
kábítószer-csempészettel azonos súlyúnak tartsák; 

– tekintettel az INTERPOL/IFAW által végzett, az EU-n belüli online elefántcsont-
kereskedelemre vonatkozó vizsgálatra, amely megállapította, hogy a vadon élő 
növényekkel és állatokkal kapcsolatos online bűncselekmények üldözése még 
meglehetősen kezdeti szakaszban van, és felszólított a vadon élő növények és állatok 
kereskedelmét szabályozó egyedi e-kereskedelmi jogszabály bevezetésére az EU-ban; 

– tekintettel a CITES-egyezmény aláíró felei konferenciájának 2013 márciusában 
Bangkokban tartott 16. ülésére kitűzött stratégiai célokról szóló 2013. február 6-i 
állásfoglalására (2012/2838);

– tekintettel a CITES-egyezményre, amelyet a vadon élő állat- és növényfajok számára 
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi 
rendelettel és a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 338/97/EK bizottsági rendelettel hajtottak végre az Európai 
Unióban; 

– tekintettel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 
szóló egyezmény (CITES) aláíró felei 2013 márciusában Bangkokban tartott 
konferenciájának (Cop 16) eredményeire, ahol a felek megállapodtak az orvvadászat és a 
vadon élő növényekkel és állatokkal való jogellenes kereskedelem elleni számos konkrét 
intézkedésben;

– tekintettel a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó 
Különbizottságának 2013. augusztusi félidős jelentésére, különösen annak 143. 
bekezdésére;

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által 
2013. február 27-én Brüsszelben a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos 
nemzetközi bűnözésről tartott munkaértekezlet eredményére;

– tekintettel eljárási szabályzata 115 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés – kezdve az 



PE521.450v02-00 4/7 RE\1007063HU.doc

HU

orvvadászattól a vadon élő növényekből és állatokból készült illegális termékek és 
származékok továbbításán át egészen e termékek fogyasztói társadalmakban történő 
illegális kereskedelméig és használatáig – a szervezett bűnözés egyre bővülő üzletága; 

B. mivel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés fenyegeti az egyes 
állatok jóllétét és az érintett állat- és növényfajok fennmaradását, valamint veszélybe 
sodorja a helyi ökorendszerek egészét; 

C. mivel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés súlyos fenyegetéssé vált 
számos ország biztonságára, politikai stabilitására, gazdaságára, természeti erőforrásaira 
és kulturális örökségére nézve, és mivel az említett fenyegetések hatékony elhárításához 
szükséges válaszintézkedések mértéke gyakran túllépi a környezetvédelmi vagy 
vadvédelmi bűnüldözéssel foglalkozó hivatalok vagy egy adott ország vagy régió 
korlátozott hatáskörét;

D. mivel a vadon élő növények és állatok tiltott kereskedelme komoly fenyegetést jelent a 
béke és biztonság, a jogállamiság és a globális fejlődés szempontjából;

E.  mivel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés kezelése államfői 
szinten koordinált globális válaszintézkedést tesz szükségessé, valamint a bűnüldözési 
eszközöknek a büntető igazságszolgáltatási rendszer egészében való megfelelő 
alkalmazását;

F.  mivel a vadon élő növényekből és állatokból készült termékek jogellenes kereskedelméből 
származó pénz gyakran nemzetközi bűnszervezetek javát szolgálja; 

1. tudatában van annak, hogy az Európai Unió a vadon élő növények és állatok illegális 
kereskedelmének jelentős piaca és szállítási útvonala; hangsúlyozza, hogy az Europol 
becslései szerint „a veszélyeztetett fajok csempészésével szerzett bevételek évi 18 és 26 
milliárd euró között mozognak, és világviszonylatban az EU ezek legnagyobb célpiaca”;

2. tudomásul veszi, hogy  a CITES célja az, hogy a vadon élő állatok és növények 
nemzetközi kereskedelme ne jelentsen veszélyt a fajok vadonban történő túlélésére;

3. tudatában van annak, hogy a Global Financial Integrity „Transznacionális bűnözés a 
fejlődő világban” című jelentése szerint a vadon élő növényekből és állatokból készült 
termékek csak online lebonyolított illegális kereskedelmének értéke évente 10 milliárd 
dollár,

4. aggodalmának ad hangot, amiért egyre kiterjedtebbek a kapcsolatok a vadon élő növények 
és állatok kereskedelméhez köthető személyek és pénz, valamint a szervezett bűnözés más 
formái között;

5. tudatában van annak, hogy szervezett bűnözői csoportok, különösen a csempészettel 
foglalkozó csoportok vonzónak találják a vadon élő állatok és növények jogellenes 
kereskedelmét, mivel alig van kapacitás a jogszabályok betartatására és végrehajtására, a 
nyereségek jelentősek és a büntetés enyhe; 

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés 
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súlyosan fenyegetheti a jogállamiságot és a fenntartható fejlődést; 

Fellépés az EU-n belül    

7. tudomásul veszi a TRAFFIC nemrégiben készített jelentését, amely szerint az EU a vadon 
élő növényekből és állatokból készült termékek fontos tranzitállomása 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf), és 
ezért kedvező helyzetben van ahhoz, hogy ellenőrzése alá vonja e kereskedelmet;

8. felszólítja a tagállamokat, hogy hiánytalanul hajtsák végre a vadon élő állat- és 
növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 
338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtását segítő intézkedésekről szóló 2007/425. sz. 
bizottsági ajánlást; javasolja, hogy a tagállamok rendelkezzenek a lefoglalt fajok azonnali 
elkobzásáról a CITES jobb végrehajtása és az élő állatok jóllétének védelme érdekében; 

9. szorgalmazza, hogy a Bizottság a 2007/425/EK ajánlás értelmében tegye hatékonyabbá a 
tagállamok közötti harmonizációt  annak elkerülése érdekében, hogy a legenyhébb 
büntetéseket kiszabó állam a rendszer kiskapujaként szolgáljon; 

10. a 338/97/EK rendelet megsértéséért kiszabható megfelelő szankciók bevezetésére szólít 
fel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés megakadályozása 
érdekében, továbbá felszólít arra, hogy vegyék figyelembe a jogsértésben érintett fajok 
piaci értékét és természetvédelmi értékét, valamint az okozott költségeket; 

11. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy hiánytalanul hajtsák végre az  EU-n belüli 
online elefántcsont-kereskedelemről szóló, az INTERPOL/IFAW által végzett vizsgálat, a 
„Project WEB” ajánlásait;

12. tudomással bír arról, hogy a fenntarthatatlan és etikátlan trófeavadászat nagymértékben 
csökkentette a CITES I. és II. függelékében felsorolt veszélyeztetett fajok példányainak 
számát, és sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák a vadásztrófeák uniós tagállamokba 
történő behozatalát szabályozó uniós jogi rendelkezések esetleges felülvizsgálatát; 

13. kéri, hogy az Europol keretén belül hozzanak létre a vadon élő növényekkel és állatokkal 
kapcsolatos bűnözésre szakosodott egységet az információ és az elemzés központosítása, 
valamint a vizsgálatok koordinálása érdekében, ami erősítené a megközelítés stratégiai 
jellegét;

14. e célból bátorítja a tagállamokat, hogy az Interpol javaslatának megfelelően állítsanak fel 
egy nemzeti környezetvédelmi biztonsági munkacsoportot (NEST);

15. újra kijelenti, hogy támogatja a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás 
Problémájával Foglalkozó Különbizottságának jelentését (2012/2117(INI)), különösen 
annak 143. bekezdését, amely „felszólítja a Bizottságot a vadon élő állatok és növények 
jogellenes kereskedelme elleni fellépést célzó európai cselekvési terv kidolgozására –
egyértelmű célokat meghatározva, az EU-n belül és kívül egyaránt –, azzal a céllal, hogy 
csökkentsék a vadon élő fajok és állati testrészek jogellenes kereskedelmét; felszólítja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy kereskedelmi és fejlesztési eszközeik alkalmazásával 
hozzanak létre az e területre irányuló programokat azzal a céllal, hogy megerősítsék a 
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CITES végrehajtását és erőforrásokat biztosítsanak az orvvadászat és a jogellenes 
kereskedelem elleni fellépést célzó kapacitásépítéshez, különösen az olyan végrehajtási 
kezdeményezések támogatása, megerősítése és bővítése révén, mint például az ASEAN-
WEN és a HA-WEN, amelyek célja regionális szakértői központok létrehozása és 
együttműködési modellek biztosítása a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos 
bűncselekmények felszámolása érdekében”;

Nemzetközi fellépés

16. üdvözli, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözést az ENSZ 
Bűnmegelőzési és Büntetőjogi Jogérvényesülési Bizottságnak 2013. májusi határozatát 
követően „felminősítették” és egy szintre került az olyan nemzetközi szervezett 
bűnözéssel, mint az ember- és kábítószer-kereskedelem, továbbá felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy a nemzetközi megállapodások maradéktalan végrehajtásának 
biztosítása érdekében erősítsék meg kereskedelmi és fejlesztési politikájukat;

17. határozottan támogatja a vadon élő állatokat és növényeket érintő bűncselekmények ellen 
fellépő nemzetközi konzorciumot (ICCWC) , amely a CITES-ből, az Interpolból, az 
ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalából (UNODC), a Világbankból 
és a Vámigazgatások Világszervezetéből áll, és amely lehetővé fogja tenni, hogy az 
információk és a bűnüldözési operatív információk cseréjét, és elősegíti a bűnüldözést és a 
jogkövetést, 

18. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy erősítse meg a szakpolitikákat és a jogi kereteket, 
fokozza a bűnüldözési kapacitást, kezelje a titkosszolgálati technológia iránti igényeket, 
valamint hatékony igazságszolgáltatási rendszereket alakítson ki a vadon élő növényekkel 
és állatokkal kapcsolatos bűnözés elleni helyi, nemzeti és regionális szintű küzdelem 
javítása érdekében, támogatva az olyan kezdeményezések végrehajtását, mint az ICCWC 
eszköztára;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy támogatva az olyan regionális bűnüldözési szerveket, mint a 
HA-WEN és az ASEAN-WEN, dolgozzon ki és hozzon létre a vadon élő növényekkel és 
állatokkal kapcsolatos bűnüldözést szolgáló regionális stratégiákat és hálózatokat, 
amelyek egy globális koordináló mechanizmuson keresztül kapcsolatban állnak 
egymással; 

20. felhívja a figyelmet a Kínából és Délkelet-Ázsiából származó, vadon élő növényekből és 
állatokból készült termékek iránti nagy és egyre növekvő keresletre, és hangsúlyozza, 
hogy ezt az ügyet be kell illeszteni az EU és Ázsia közötti párbeszéd napirendjébe; ezzel 
összefüggésben támogatja és jelentős intézkedésnek tartja a Potocnik biztos és Zhou 
Sengxian, kínai környezetvédelmi miniszter által aláírt, a vadon élő növényekkel és 
állatokkal való tiltott kereskedelem elleni küzdelem érdekében teendő közös 
erőfeszítésekről szóló megállapodást;

21. bátorítja a Bizottságot, hogy vegye be a vadon élő növényekkel és állatokkal való 
jogellenes kereskedelem kérdését a transzatlanti együttműködésbe egy közös 
megközelítés kidolgozása érdekében; 

22. véleménye szerint egyedül a megtorló intézkedések nem elégségesek a vadon élő 
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növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés elleni küzdelemben, és bátorítja a 
Bizottságot, szerezze meg az érintett vadvilághoz legközelebb élő helyi közösségek 
támogatását, valamint dolgozzon ki olyan programokat, amelyek alternatív 
jövedelemforrást biztosítanának;

23. felszólítja a feleket, hogy világosítsák fel a fogyasztókat a vadon élő növényekkel és 
állatokkal való jogellenes kereskedelem miatt kihalással fenyegetett, veszélyeztetett fajok 
fogyasztásának következményeiről; 

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
CITES, az Interpol, az Europol, az UNODC, a Világbank és a Vámigazgatások 
Világszervezetének titkárságának;


