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B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem
(2013/2747(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Noziedzības novēršanas un kriminālās tiesvedības komisijas 2013. gada 
maija rezolūciju, kurā pasaules tautas tiek aicinātas noziegumus pret savvaļas dzīvniekiem 
un mežiem uzskatīt par nopietnu organizētās noziedzības veidu, tādējādi pielīdzinot tos 
cilvēktirdzniecībai un narkotiku tirdzniecībai,

– ņemot vērā Interpola un IFAW izmeklēšanu saistībā ar ziloņkaula tiešsaistes tirdzniecību 
Eiropas Savienībā, kurā tika konstatēts, ka cīņa ar tiešsaistes noziegumiem pret 
dzīvniekiem vēl ir bērna autiņos, un tika aicināts Eiropas Savienībā ieviest īpašu e-
komercijas regulējumu attiecībā uz savvaļas dzīvnieku tirdzniecību,

– ņemot vērā 2013. gada 6. februāra rezolūcija par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas 
par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 
(CITES) pušu 16. konferencē, kas notiks no 2013. gada 3. līdz 14. martam Bangkokā, 
Taizemē (2012/2838),

– ņemot vērā CITES konvenciju, kura Eiropas Savienībā tiek īstenota, izmantojot Padomes 
Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot 
to tirdzniecību, un Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 ieviešanu,

– ņemot vērā rezultātus, kas gūti Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu 16. konferencē, kura 
2013. gada martā notika Bangkokā (Taizemē) un kurā puses vienojās par virkni konkrētu 
pasākumu malumedniecības un savvaļas dzīvnieku nelegālas tirdzniecības apkarošanai,

– ņemot vērā Īpašās komitejas organizētās noziedzības jautājumos 2013. gada augusta 
termiņa vidusposma ziņojumu un jo īpaši tā 143. punktu,

– ņemot vērā rezultātus, kas gūti Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas 2013. gada 27. februārī rīkotajā darbseminārā par starptautiskiem noziegumiem 
pret savvaļas dzīvniekiem,

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā noziegumi pret savvaļas dzīvniekiem, sākot no malumedniecības un nelikumīga 
savvaļas izcelsmes produktu un to atvasinājumu tranzīta līdz šo produktu nelikumīgai 
tirdzniecībai un izmantošanai patērētājvalstīs, ir organizētās noziedzības darbības veids, 
kas aizvien paplašinās;

B. tā kā noziegumi pret savvaļas dzīvniekiem apdraud gan atsevišķu dzīvnieku, gan attiecīgo 
dzīvnieku sugu un augu šķirņu saglabāšanos un apdraud arī vietējās ekosistēmas kopumā;
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C. tā kā noziegumi pret savvaļas dzīvniekiem ir kļuvuši par nopietnu draudu daudzu valstu 
drošībai, politiskajai stabilitātei, ekonomikai, dabas resursiem un kultūras mantojumam un 
atbildes pasākumi, kas būtu nepieciešami efektīvai šo draudu novēršanai, bieži pārsniedz 
vides vai savvaļas dzīvnieku tiesību aizsardzības aģentūru vai arī vienas valsts vai reģiona 
kompetences robežas;

D. tā kā savvaļas dzīvnieku nelegāla tirdzniecība nopietni apdraud mieru un drošību, 
tiesiskumu un attīstību pasaules mērogā;

E. tā kā cīņā ar noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem ir nepieciešami pasaules mēroga 
atbildes pasākumi valstu vadītāju līmenī, kā arī tiesībaizsardzības instrumentu pareiza 
izmantošana kriminālās tiesvedības sistēmā;

F. tā kā līdzekļus, ko iegūst no savvaļas izcelsmes produktu nelegālas tirdzniecības, bieži 
vien saņem starptautiskās noziedzīgās organizācijas, 

1. apzinās, ka Eiropas Savienība ir gan savvaļas izcelsmes produktu nelegālas tirdzniecības 
nozīmīgs tirgus, gan tranzīta koridors ; uzsver — Eiropols lēš, ka ieņēmumi, ko rada 
apdraudētu sugu tirdzniecība, ir EUR 18–26 miljardi gadā, un ES tiek uzskatīta par 
nozīmīgāko noieta tirgu pasaulē;

2. pieņem zināšanai, ka CITES konvencijas mērķis ir nodrošināt to, lai starptautiskā 
tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem neapdraudētu šo sugu izdzīvošanu;

3. zina, ka Global Financial Integrity 2011. gada februārī izstrādātajā ziņojumā 
„Pārnacionālie noziegumi jaunattīstības valstīs” tiek lēsts, ka savvaļas izcelsmes produktu 
nelegāla tirdzniecība internetā vien ir vērta aptuveni 10 miljardus ASV dolāru gadā;

4. pauž bažas par aizvien pieaugošo saikni starp personām un līdzekļiem, kas saistīti ar 
savvaļas dzīvnieku tirdzniecību, un citiem organizētās noziedzības veidiem;

5. apzinās, ka organizētās noziedzības grupējumi, īpašie tie, kuriem iespējams nodarboties ar 
kontrabandu, uzskata savvaļas dzīvnieku tirdzniecību par pievilcīgu, ņemot vērā vājo 
tiesībaizsardzības spēju un īstenošanu, lielo peļņu un vieglos sodus;

6. vērš uzmanību uz to, ka noziegumi pret savvaļas dzīvniekiem var nopietni apdraudēt 
tiesiskumu un ilgtspējīgu attīstību; 

Rīcība ES līmenī

7. ņem vērā TRAFFIC neseno ziņojumu, kurā norādīts, ka ES ir būtisks nelikumīgu savvaļas 
izcelsmes produktu tranzīta mērķis 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) un 
tādēļ tai ir privilēģijas kontrolēt šo tirdzniecību;

8. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Komisijas Ieteikumu Nr. 2007/425/EK, ar ko nosaka 
darbību kopumu, lai izpildītu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un 
augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību; iesaka dalībvalstīm nekavējoties 
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aizturēt visus konfiscētos īpatņus, lai uzlabotu CITES īstenošanu un aizsargātu dzīvu 
dzīvnieku labturību; 

9. mudina Komisiju optimizēt saskaņošanu starp dalībvalstīm saistībā ar Komisijas 
Ieteikumu Nr. 2007/425/EK, lai novērstu to, ka dalībvalstis ar viszemākajiem soda 
mēriem rada nepilnības sistēmā;

10. prasa nodrošināt atbilstīgu sankciju piemērošanu par Regulas (EK) Nr. 338/97 
pārkāpumiem, lai novērstu noziegumus pret savvaļas dzīvniekiem, kā arī ņemt vērā īpatņu 
tirgus vērtību, ar pārkāpumu saistīto sugu saglabāšanas nozīmi un radušās izmaksas; 

11. aicina ES un dalībvalstis pilnībā īstenot ieteikumus, kas izklāstīti saistībā ar „Project 
WEB” — Interpola un IFAW  izmeklēšanu par ziloņkaula tiešsaistes tirdzniecību Eiropas 
Savienībā;

12. apzinās, ka nepieļaujamā un neētiskā trofeju medniecība ir izraisījusi CITES konvencijas I 
un II pielikumā iekļauto apdraudēto sugu dzīvnieku skaita ievērojamu samazināšanos, un 
mudina dalībvalstis atbalstīt to ES tiesību normu iespējamo pārskatīšanu, kas reglamentē 
medību trofeju importu ES dalībvalstīs; 

13. prasa Eiropola struktūrā izveidot nodaļu, kas specializētos noziegumos pret savvaļas 
dzīvniekiem, lai centralizētu informāciju un analīzi, kā arī koordinētu izmeklēšanas, kam 
būtu jānodrošina stratēģiskāka pieeja;

14. mudina dalībvalstis šajā sakarībā atbilstīgi Interpola ieteikumam izveidot valsts darba 
grupu dabas drošības jautājumos;

15. atkārtoti pauž atbalstu ziņojumam (2012/2117(INI)), kuru sagatavojusi Īpašā komiteja 
organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos, jo īpaši tās 
143. punktam, kurā Parlaments „aicina Komisiju izstrādāt Eiropas rīcības plānu savvaļas 
dzīvnieku nelegālas tirdzniecības jomā, skaidri uzsverot šīs darbības sekas ES un citās 
valstīs, lai samazinātu savvaļas dzīvnieku sugu un to ķermeņu nelegālās tirdzniecības 
gadījumu skaitu; aicina Komisiju un Padomi izmantot instrumentus to tirdzniecības un 
pilnveidošanas jomā, lai noteiktu īpašas programmas un piešķirtu tām atbilstošu 
finansējumu, lai pastiprinātu CITES īstenošanu un lai piešķirtu līdzekļus malumedniecības 
un nelegālas tirdzniecības apkarošanai, jo īpaši atbalstot, pastiprinot un izvēršot tādas 
apkarošanas iniciatīvas kā ASEAN-WEN un HA-WEN, kuras paredz izveidot reģionālus 
pieredzes centrus un sekmēt sadarbību pret vidi izdarītu noziegumu apkarošanas jomā”;

Rīcība starptautiskā līmenī

16. atzinīgi vērtē to, ka, ievērojot 2013. gada maija ANO Noziedzības novēršanas un 
kriminālās tiesvedības komisijas (CCPCJ) rezolūciju, noziegumi pret savvaļas 
dzīvniekiem tagad tiek pielīdzināti tāda paša līmeņa starptautiskiem smagiem 
organizētiem noziegumiem kā cilvēku tirdzniecība un narkotiku tirdzniecība, un aicina 
Komisiju un dalībvalstis līdzsvarot to tirdzniecības un attīstības politiku, lai nodrošinātu 
starptautiskā nolīguma pilnīgu īstenošanu;
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 17. stingri atbalsta Starptautisko konsorciju noziegumu pret savvaļas dzīvniekiem 
apkarošanai (ICCWC), kas ietver CITES, Interpolu, Narkotiku un noziedzības novēršanas 
biroju (UNOCD), Pasaules banku un Pasaules Muitas organizāciju un kas nodrošinās 
iespēju īstenot informācijas un izlūkdatu apmaiņu un atbalstīt noteikumu īstenošanu un 
ievērošanu; 

18. aicina Eiropas Komisiju uzlabot politiku un tiesiskos regulējumus, palielināt 
tiesībaizsardzības iestāžu spējas, pievērsties ar izlūkošanas tehnoloģijām saistītajām 
vajadzībām un attīstīt efektīvas tiesiskās sistēmas, lai vietējā, valsts un reģionālā līmenī 
uzlabotu noziegumu pret savvaļas dzīvniekiem apkarošanu, atbalstot tādu iniciatīvu 
īstenošanu kā, piemēram, ICCWC instrumentu kopums;

19. aicina Komisiju, atbalstot tādas reģionālās tiesībaizsardzības struktūras kā HA-WEN un 
ASEA-WN, izstrādāt un īstenot reģionālās savvaļas dzīvnieku tiesībaizsardzības stratēģijas 
un tīklus, kas tiek savstarpēji savienoti ar vispārēja koordinācijas mehānisma palīdzību;

20. norāda uz lielo un arvien pieaugošo pieprasījumu pēc nelikumīgiem savvaļas izcelsmes 
produktiem no Ķīnas un Dienvidaustrumu Āzijas un uzsver nepieciešamību iekļaut šo 
jautājumu ES un Āzijas dialoga darba kārtībā; šajā sakarībā kā nozīmīgu veikumu atbalsta 
komisāra J. Potočnik un Ķīnas vides aizsardzības ministra Zhou Sengxian parakstīto 
nolīgumu par kopējiem centieniem cīņā pret savvaļas dzīvnieku nelegālu tirdzniecību;

21. mudina Komisiju jautājumu par savvaļas dzīvnieku nelegālu tirdzniecību iekļaut 
transatlantiskajā sadarbībā nolūkā izstrādāt kopēju pieeju; 

22. uzskata, ka, lai apkarotu noziegumus pret savvaļas dzīvniekiem, nepietiek tikai ar 
represīviem pasākumiem, un mudina Komisiju nodrošināt vietējo kopienu atbalstu, kuras 
vislabāk pārzina jautājumus par attiecīgajiem savvaļas dzīvniekiem, un izstrādāt 
programmas, kas nodrošinātu alternatīvu ienākumu avotu;

23. aicina puses izglītot patērētājus par to, kādu ietekmi rada to sugu patēriņš, kuras apdraud 
izmiršana nelikumīgas savvaļas dzīvnieku tirdzniecības dēļ; 

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī CITES
sekretariātam, Interpolam, Eiropolam, UNODC, Pasaules bankai un Pasaules Muitas 
organizācijai.


