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B7-0000/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl nusikaltimų laukinei gamtai
(2013/2747(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės mėn. JT Nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamojo 
teisingumo komisijos rezoliuciją, kurioje pasaulio tautos raginamos nusikaltimus laukinei 
gamtai ir miškams laikyti rimta organizuoto nusikalstamumo forma ir juos traktuoti taip 
pat, kaip prekybą žmonėmis ir prekybą narkotikais; 

– atsižvelgdamas į internetinės prekybos dramblio kaulu ES Interpolo ir IFAW tyrimą, kuris 
parodė, kad internetinių nusikaltimų laukinei gamtai prevencija yra dar tik pradinėje 
stadijoje, ir kuriame ES buvo paraginta sukurti atskirus teisės aktus dėl e. prekybos, 
kuriais būtų reguliuojama prekyba laukine fauna ir flora;

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl strateginių ES tikslų 2013 m. 
kovo 3−14 d. Bankoke (Tailandas) vyksiančiam Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių 
tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 16-ajam šalių konferencijos susitikimui 
(2012/2838(RSP));

– atsižvelgdamas į CITES konvenciją, kuri Europos Sąjungoje yra įgyvendinta Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos reglamentu (EB) (EB) Nr. 865/2006, nustatančiu 
išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles;

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo mėn. Bankoke (Tailandas) vykusio Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 16-ojo šalių 
konferencijos susitikimo (Cop16) rezultatus, kai šalys susitarė dėl daugelio konkrečių 
veiksmų, nukreiptų prieš brakonieriavimą ir neteisėtą prekybą laukine fauna ir flora;

– atsižvelgdamas į savo Specialiojo kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir 
pinigų plovimu komiteto 2013 m. rugpjūčio mėn. vidurio laikotarpio pranešimą, visų 
pirma į jo 143 straipsnį;

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 2013 m. 
vasario 27 d. Briuselyje surengto seminaro tarptautinių nusikaltimų laukinei gamtai tema 
rezultatus;

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nuo brakonieriavimo iki nelegalių laukinės gamtos produktų ir jų antrinių 
produktų tranzito nusikaltimai laukinei gamtai, susiję su nelegaliu šių produktų pardavimu 
ir naudojimu vartotojų šalyse yra besivystantis organizuotas nusikalstamas verslas;

B. kadangi nusikaltimai laukinei gamtai kelia pavojų atskirų gyvūnų gerovei ir atitinkamų 
gyvūnų ir augalų rūšių išsaugojimui ir dėl jų kyla rizika vietos ekosistemoms apskritai;

C. kadangi nusikaltimai laukinei gamtai tapo rimtu pavojumi daugelio šalių saugumui, 
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politiniam stabilumui, ekonomikai, gamtos ištekliams ir kultūros paveldui ir kadangi 
atsakomųjų veiksmų, kurių reikia imtis, kad būtų efektyviai kovojama su šiais pavojais, 
apimtis dažnai yra platesnė nei vien tik vienos šalies ar regiono aplinkos ar laukinės 
gamtos įstatymų užtikrinimo agentūrų kompetencija;

D. kadangi nelegali prekyba laukine gamta kelia didelį pavojų taikai ir saugumui, teisinei 
valstybei ir pasaulio vystymuisi;

E. kadangi kovai su nusikaltimais laukinei gamtai reikia koordinuoto valstybių vadovų 
lygmens pasaulinio atsako, taip pat reikia tinkamai naudotis teisėsaugos priemonėmis, 
panaudojant baudžiamosios teisenos sistemą;

F. kadangi iš neteisėtos prekybos laukinės gamtos produktais gaunamas pelnas dažnai tenka 
tarptautinėms nusikalstamoms organizacijoms; 

1. supranta, kad Europos Sąjunga yra ir didelė neteisėtos prekybos laukine gamta rinka, ir 
tranzito maršrutas; pažymi, kad Europolas mano, kad „pelnas, gaunamas iš neteisėtos 
prekybos nykstančiomis rūšimis, siekia 18–26 mlrd. eurų per metus, o ES yra didžiausia 
šios prekybos rinka pasaulyje“;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad CITES konvencijos tikslas yra užtikrinti, kad tarptautinė 
prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais nekeltų pavojaus laukinių rūšių išlikimui;

3. supranta, kad organizacijos „Global Financial Integrity“ ataskaitoje vertinama, kad 
2011 m. vasario mėn. vien neteisėtos internetinės prekybos laukinės gamtos produktais 
dydis siekė 10 mlrd. JAV dolerių per metus;

4. išreiškia susirūpinimą dėl asmenų ir pinigų, susijusių su prekyba laukine fauna ir flora, vis 
didėjančių ryšių su kitomis organizuoto nusikalstamumo formomis;

5. supranta, kad dėl prastų teisėsaugos pajėgumų ir įgyvendinimo, didelio pelno ir mažų 
baudų neteisėta prekyba laukine fauna ir flora yra patraukli organizuotoms 
nusikalstamoms grupuotėms, ypač užsiimančioms kontrabanda; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad nusikaltimai laukinei gamtai gali kelti rimtą pavojų teisinei 
valstybei ir tvariam vystymuisi; 

Veiksmai ES viduje    

7. atkreipia dėmesį į naujausią neteisėtos prekybos laukine fauna ir flora stebėsenos tinklo 
TRAFFIC ataskaitą, kuri rodo, kad ES yra pagrindinis tranzito tikslas 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf), 
todėl ji turi puikias galimybes kontroliuoti šią prekybą;

8. ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti Komisijos rekomendaciją Nr. 2007/425/EB 
nustatančią veiksmus, skirtus Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir 
floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą vykdymui; rekomenduoja valstybėms 
narėms nedelsiant sulaikyti bet kokius konfiskuotus gyvūnus, kad būtų geriau 
įgyvendinama CITES konvencija ir būtų saugoma gyvų gyvūnų gerovė; 



PE521.450v02-00 4/5 RE\1007063LT.doc

LT

9. ragina Komisiją paspartinti derinimą tarp valstybių narių pagal Komisijos rekomendaciją 
Nr. 2007/425/EB, siekiant, kad valstybės narės, kuriose baudos yra mažiausios, netaptų 
sistemos spraga;

10. ragina nustatyti tinkamas sankcijas už Reglamento (EB) Nr. 337/97 pažeidimus, kad būtų 
atgrasoma nuo nusikaltimų laukinei gamtai, taip pat atsižvelgti į rūšių rinkos vertę, su 
nusikaltimu susijusių rūšių išsaugojimo vertę ir patirtas išlaidas; 

11. ragina ES ir jos valstybes nares visiškai įgyvendinti rekomendacijas, pateiktas internetinės 
prekybos dramblio kaulu ES Interpolo ir IFAW tyrime „Project WEB“;

12. Supranta, kad dėl netvarios ir neetiškos trofėjų medžioklės labai sumažėjo CITES I ir II 
prieduose išvardytų nykstančių rūšių gyvūnų skaičius ir ragina valstybes nares remti 
galimą ES teisės aktų dėl medžioklės trofėjų importo į ES valstybes nares peržiūrą; 

13. ragina Europole sukurti specialų kovos su nusikaltimais laukinei gamtai skyrių, kad būtų 
centralizuojama informacija ir analizė, taip pat koordinuojami tyrimai, kuriais būtų 
siekiama taikyti labiau strateginį požiūrį;

14. ragina valstybes nares tuo tikslu sukurti nacionalinę aplinkos saugumo darbo grupę, kaip 
rekomenduoja Interpolas;

15. dar kartą primena, kad palaiko savo Specialiojo kovos su organizuotu nusikalstamumu, 
korupcija ir pinigų plovimu komiteto ataskaitą, ypač jos 143 straipsnį, kuriame jis „ragina 
Komisiją parengti Europos kovos su neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais veiksmų planą, 
kuriame būtų nurodyti aiškūs tikslai ES vidaus ir išorės politikos srityje, kad būtų galima 
sumažinti neteisėtos prekybos laukiniais gyvūnais ir jų kūnų dalimis mastą; ragina 
Komisiją ir Tarybą pasinaudoti savo prekybos ir plėtros instrumentais, kad būtų parengtos 
tikslinės programos, kuriomis būtų siekiama stiprinti Nykstančių laukinės faunos ir floros 
rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) įgyvendinimą ir sutelkti išteklius, kad 
būtų didinami pajėgumai siekiant kovoti su brakonieriavimu ir neteisėta prekyba, visų 
pirma remti, stiprinti ir plėtoti vykdymo užtikrinimo iniciatyvas, pvz., laukinės gyvūnijos 
apsaugos vykdymo užtikrinimo tinklus ASEAN-WEN ir HA-WEN, kuriais siekiama 
įsteigti regioninius kompetencijos centrus ir nustatyti bendradarbiavimo kovojant su 
nusikaltimais prieš laukinę gyvūniją modelius“;

Tarptautinio lygmens veiksmai

16. palankiai vertina tai, kad 2013 m. gegužės mėn. priėmus JT Nusikalstamumo prevencijos 
ir baudžiamojo teisingumo komisijos rezoliuciją nusikaltimai laukinei gamtai buvo 
prilyginti rimtam tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui, kaip, pvz., prekyba 
žmonėmis ir prekyba narkotikais, ir ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti savo 
prekybos ir vystymosi politika siekiant užtikrinti, kad šis tarptautinis susitarimas būtų 
visapusiškai įgyvendintas;

17. tvirtai remia Tarptautinį kovos su nusikaltimais laukinei gamtai konsorciumą (angl. 
ICCWC), kurį sudaro CITES, Interpolas, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo 
prevencijos biuras (UNODC), Pasaulio bankas ir Pasaulio muitinių organizacija, kuris leis 
keistis informacija ir žvalgybos informacija ir padės užtikrinti įgyvendinimą ir atitiktį; 
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18. ragina Europos Komisiją sutvirtinti politiką ir teisines sistemas, padidinti laukinės gamtos 
apsaugos vykdymo užtikrinimo pajėgumus, patenkinti žvalgybos technologijų poreikius ir 
sukurti efektyvias teismų sistemas, kad būtų geriau kovojama su nusikaltimais laukinei 
gamtai vietos, nacionaliniu ir regionų lygmenimis, remiant tokių iniciatyvų, kaip ICCWC 
priemonių rinkinys, įgyvendinimą;

19. ragina Komisiją sukurti ir įgyvendinti regionines laukinės gamtos apsaugos vykdymo 
užtikrinimo strategijas ir tinklus, kurie būtų tarpusavyje sujungti pasinaudojant pasauliniu 
koordinavimo mechanizmu, remiant tokias regionines teisėsaugos institucijas, kaip tinklai 
HA-WEN ir ASEAN-WN;

20. pažymi, kad didelė ir vis auganti nelegalių laukinės gamtos produktų iš Kinijos ir 
pietryčių Azijos paklausa rodo, kad šį klausimą reikia įtraukti į ES ir Azijos dialogą; 
atsižvelgdamas į tai, reiškia paramą susitarimui, kurį pasirašė Komisijos narys J. Potocnik 
ir Kinijos Aplinkos apsaugos reikalų ministras Zhou Sengxian, dėl kovos su nelegalia 
prekyba laukine fauna ir flora bendrų veiksmų, ir mano, kad jis yra svarbus žingsnis 
pirmyn;

21. skatina Komisiją, siekiant sukurti bendrą požiūrį, nelegalią prekybą laukine fauna ir flora 
įtraukti į transatlantinį bendradarbiavimą; 

22. mano, kad vien represinių priemonių nepakanka, kad būtų kovojama su nusikaltimais 
laukinei gamtai ir skatina Komisiją užtikrinti, kad būtų remiamos arčiausiai prie 
atitinkamos faunos ir floros esančios vietos bendruomenės, ir sukurti programas, kuriomis 
būtų teikiami alternatyvūs pajamų šaltiniai;

23. ragina visas šalis šviesti vartotojus apie jų vykdomo nykstančių rūšių, kurioms dėl 
nelegalios prekybos laukine fauna ir flora kyla grėsmė išnykti, vartojimo poveikį; 

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, CITES sekretoriatui, 
Interpolui, Europolui, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biurui, 
Pasaulio bankui ir Pasaulio muitinių organizacijai.


