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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over criminaliteit in verband met in het wild 
levende dieren en planten
(2013/2747(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de resolutie van mei 2013 van de VN-Commissie voor misdaadpreventie en 
strafrecht waarin de landen van de wereld worden opgeroepen criminaliteit in verband met 
in het wild levende dieren en planten en bossen als een ernstige vorm van georganiseerde 
misdaad te beschouwen en deze op hetzelfde niveau te plaatsen als mensenhandel en 
drugshandel,

– gezien het onderzoek van INTERPOL/IFAW naar de onlinehandel in ivoor in de EU, 
waarin wordt opgemerkt dat de bestrijding van onlinecriminaliteit in verband met in het 
wild levende dieren en planten nog in de kinderschoenen staat en waarin wordt gevraagd 
specifieke wetgeving over e-handel van in het wild levende dieren en planten in de EU in 
te voeren,

– gezien zijn resolutie van 6 februari 2013 over de strategische doelstellingen voor de 16e 
bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), 
die van 3 t/m 14 maart 2013 in Bangkok (Thailand) heeft plaats gevonden (2012/2838),

– gezien de CITES-overeenkomst, die in de Europese Unie wordt ten uitvoer gelegd door 
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende 
dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer en door 
Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad,

– gezien het resultaat van de Conferentie van de partijen (CoP16) bij de Overeenkomst 
inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten 
(CITES), die in maart 2013 in Bangkok (Thailand) heeft plaats gevonden, waar de partijen 
tot overeenstemming zijn gekomen over een aantal concrete maatregelen tegen stroperij 
en illegale handel,

– gezien het tussentijds verslag van augustus 2013 van de Bijzondere Commissie 
georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen, in het bijzonder paragraaf 143,

– gezien het resultaat van de workshop over internationale criminaliteit in verband met in 
het wild levende dieren en planten, die op 27 februari 2013 in Brussel georganiseerd werd 
door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid,

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten, 
gaande van stroperij over de illegale doorvoer van producten op basis van wilde fauna en 
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flora en afgeleide producten tot de illegale verkoop en het illegaal gebruik van deze 
producten in consumentenlanden, een groeiend onderdeel van de georganiseerde misdaad 
is;

B. overwegende dat de criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten een 
bedreiging vormt voor het welzijn van afzonderlijke dieren en het behoud van dieren- en 
plantensoorten en de lokale ecosystemen in hun geheel in gevaar brengt;

C. overwegende dat de criminaliteit in verband met wilde dieren en planten een ernstige 
bedreiging is geworden voor de veiligheid, politieke stabiliteit, economie, natuurlijke 
hulpbronnen en het cultureel erfgoed van veel landen en dat de reactie die nodig is om 
deze bedreigingen doeltreffend aan te pakken, vaak de mogelijkheden van milieu- en 
beheersagentschappen of van een land of een regio alleen te boven gaat;

D. overwegende dat de illegale handel van in het wild levende dieren en planten een enorme 
bedreiging vormt voor de vrede en veiligheid, de rechtsstaat en globale ontwikkeling;

E. overwegende dat om dit type criminaliteit aan te pakken een gecoördineerde, mondiale 
reactie op het niveau van staatshoofden en het gepast gebruik van 
wetshandhavingsinstrumenten via het criminele justitiesysteem vereist zijn;

F. overwegende dat internationale criminele organisaties vaak voordeel halen uit het geld dat 
door de handel van producten op basis van wilde fauna en flora wordt gegenereerd;

1. beseft dat de Europese Unie zowel een belangrijke markt als een doorvoerroute is voor de 
illegale handel van in het wild levende dieren en planten; benadrukt dat Europol schat dat 
"de inkomsten uit de handel in bedreigde soorten 18 tot 26 miljard euro per jaar bedragen 
en dat de EU wereldwijd de belangrijkste markt van bestemming is voor deze handel";

2. neemt kennis van het feit dat de doelstelling van CITES is ervoor te zorgen dat de 
internationale handel in wilde dieren en planten geen bedreiging vormt voor het overleven 
ervan in het wild;

3. is ervan op de hoogte dat de waarde van de illegale handel in producten op basis van wilde 
fauna en flora via het internet door het verslag van "Global Financial Integrity" met als 
titel "Transnational Crime in the Developing World" van februari 2011 wordt geschat op 
10 miljard dollar per jaar;

4. uit zijn bezorgdheid over de groeiende banden tussen personen en geld verbonden met de 
handel van in het wild levende dieren en planten en andere vormen van georganiseerde 
misdaad;

5. is zich ervan bewust dat groeperingen van de georganiseerde misdaad, vooral deze met 
smokkelcapaciteiten, de handel van in het wild levende dieren en planten aantrekkelijk 
vinden wegens de beperkte wetshandhavingscapaciteit en wetsuitvoering, de hoge 
opbrengsten en lichte straffen;

6. vestigt de aandacht op het feit dat criminaliteit in verband met in het wild levende dieren 
en planten een enorme bedreiging kan vormen voor de rechtsstaat en duurzame 
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ontwikkeling;

Actie binnen de EU

7. neemt kennis van een verslag van TRAFFIC waaruit blijkt dat de EU een belangrijke 
transitbestemming is voor illegale producten op basis van wilde fauna en flora 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) en 
dat zij zich daarom in een bevoorrechte positie bevindt om deze handel te controleren;

8. dringt er bij de lidstaten op aan Aanbeveling 2007/425/EG van de Commissie betreffende 
maatregelen tot handhaving van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de 
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer ten volle ten uitvoer te leggen, beveelt de lidstaten aan te 
voorzien in de onmiddellijke verbeurdverklaring van elke in beslag genomen soort 
teneinde CITES beter ten uitvoer te leggen en het welzijn van levende dieren beter te 
beschermen;

9. dringt er bij de Commissie op aan de harmonisatie van Aanbeveling 2007/425/EG van de 
Commissie tussen de lidstaten te stroomlijnen om te voorkomen dat de lidstaten met de 
lichtste straffen het achterpoortje in het systeem worden;

10. vraagt gepaste straffen voor inbreuken op Verordening (EG) nr. 338/97 teneinde 
criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten te ontmoedigen en 
vraagt eveneens rekening te houden met de marktwaarde, de instandhoudingswaarde van 
de bij de overtreding betrokken soorten en de gedane kosten;

11. vraagt de EU en de lidstaten de aanbevelingen van "Project WEB", een onderzoek van 
INTERPOL/IFAW naar de onlinehandel in ivoor in de EU, volledig uit te voeren;

12. is zich ervan bewust dat de niet-duurzame en onethische trofeejacht heeft geleid tot een 
grootschalige achteruitgang van in CITES-bijlage I en II opgenomen bedreigde soorten en 
dringt er bij de lidstaten op aan steun te verlenen aan een mogelijke herziening van de EU-
wetsbepalingen met betrekking tot de invoer van jachttrofeeën in de EU-lidstaten;

13. vraagt om de oprichting binnen Europol van een in dit soort misdaad gespecialiseerde 
afdeling teneinde informatie en analyse te centraliseren en onderzoeken te coördineren, 
hetgeen tot een meer strategische aanpak moet leiden;

14. moedigt de lidstaten aan daarom een National Environmental Security Task Force (NEST) 
op te richten, zoals door Interpol wordt aanbevolen;

15. herhaalt zijn steun voor het verslag van zijn Bijzondere Commissie georganiseerde 
misdaad, corruptie en witwassen (2012/2117(INI)), in het bijzonder voor paragraaf 143, 
waarin de Commissie wordt verzocht "een Europees actieplan tegen illegale handel in 
wilde dieren en planten op te stellen, voorzien van duidelijke streefdoelen, zowel binnen 
als buiten de EU, om de illegale handel in in het wild levende soorten en lichaamsdelen 
van dieren terug te dringen"; verzoekt de Commissie en de Raad gebruik te maken van 
hun handels- en ontwikkelingsinstrumenten voor het opzetten van specifieke programma's 
om de tenuitvoerlegging van CITES te versterken en middelen te verschaffen voor het 
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opbouwen van het vermogen om bescherming te bieden tegen stroperij en illegale handel, 
met name door handhavingsinitiatieven als ASEAN-WEN en HA-WEN te ondersteunen, 
te versterken en uit te breiden, die ten doel hebben regionale expertisecentra te vestigen en 
modellen voor samenwerking in de strijd tegen criminaliteit in verband met in het wild 
levende dieren en planten te bieden;

Internationale actie

16. is verheugd over het feit dat na de resolutie van mei 2013 van de VN-Commissie 
Misdaadpreventie en Strafrecht de criminaliteit in verband met in het wild levende dieren 
en planten werd "opgewaardeerd" tot hetzelfde niveau van ernstige internationale 
georganiseerde misdaden, zoals mensenhandel en drugshandel, en verzoekt de Commissie 
en de Raad gebruik te maken van hun handels- en ontwikkelingsinstrumenten om ervoor 
te zorgen dat de internationale overeenkomst volledig wordt uitgevoerd;

17. steunt met klem het Internationaal consortium ter bestrijding van criminaliteit in verband 
met in het wild levende dieren en planten (ICCWC), bestaande uit CITES, Interpol, 
UNODC, de Wereldbank en de Werelddouaneorganisatie, waardoor de uitwisseling van 
informatie en inlichtingen en de steun van handhaving en naleving mogelijk worden;

18. roept de Commissie op het beleid en het juridische kader te versterken, 
wetshandhavingscapaciteit te verhogen, behoeften inzake inlichtingentechnologie aan te 
pakken en doeltreffende juridische systemen te ontwikkelen teneinde de criminaliteit in 
verband met in het wild levende dieren en planten op lokaal, nationaal en regionaal niveau 
beter te bestrijden door de uitvoering van initiatieven als de ICCWC-instrumenten te 
steunen;

19. roept de Commissie op een regionale strategie en een regionaal netwerk voor de 
handhaving van wilde fauna en flora te ontwikkelen en uit te voeren, die door een 
mondiaal coördinatiemechanisme onderling verbonden zijn door regionale 
handhavingsorganen, als HA-WEN en ASEAN-WN te steunen;

20. merkt de hoge en toenemende vraag voor illegale producten op basis van wilde fauna en 
flora van China en Zuidoost-Azië en benadrukt dat deze kwestie op de agenda van de EU-
Azië-dialoog moet worden geplaatst; steunt in dit verband de door commissaris Potočnik 
en de Chinese minister voor milieu, Zhou Sengxian, ondertekende overeenkomst over 
gemeenschappelijke inspanningen om de handel in wilde dieren en planten te bestrijden 
en beschouwt dit als een grote stap;

21. moedigt de Commissie aan de handel in wilde fauna en flora op te nemen in de trans-
Atlantische samenwerking om een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen;

22. is van mening dat repressieve maatregelen alleen niet voldoende zijn om criminaliteit in 
verband met in het wild levende dieren en planten te bestrijden en moedigt de Commissie 
aan ervoor te zorgen dat zij de steun heeft van de lokale gemeenschappen die het dichtst 
bij de wilde fauna en flora in kwestie staan en programma's te ontwikkelen die een 
alternatieve inkomstenbron zouden bieden;

23. roept de partijen op consumenten voor te lichten over de impact van hun consumptie van 
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bedreigde soorten, die wegens de illegale handel in wilde fauna en flora met uitsterven 
worden bedreigd;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
het secretariaat van CITES, Interpol, Europol, UNODC, de Wereldbank en de 
Werelddouaneorganisatie.


