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B7-0000/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przestępczości przeciwko dzikiej 
przyrodzie
(2013/2747(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając przyjętą w maju 2013 r. rezolucję Komisji ONZ ds. Zapobiegania 
Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości Sądownictwa Karnego wzywającą narody 
świata do traktowania przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie i lasom jako poważnej 
formy przestępczości zorganizowanej i tym samym zrównującą ją z handlem ludźmi oraz 
handlem narkotykami; 

– uwzględniając przeprowadzone przez INTERPOL/IFAW śledztwo dotyczące 
internetowego handlu kością słoniową w UE, w którym stwierdzono, że ściganie 
internetowej przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie znajduje się w początkowej 
fazie rozwoju i wezwano do wprowadzenia w UE specjalnych przepisów w zakresie 
handlu elektronicznego regulujących handel dziką przyrodą;

– uwzględniając przyjętą 6 lutego 2013 r. rezolucję w sprawie strategicznych celów 
konferencji stron konwencji CITES, która odbyła się w marcu 2013 r. w Bangkoku 
(2012/2838);

– uwzględniając konwencję CITES wdrożoną w Unii Europejskiej rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji 
handlu nimi, a także rozporządzenie Komisji (WE) 865/2006 ustanawiające przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97; 

– uwzględniając wynik konferencji stron (COP 16) konwencji o międzynarodowym handlu 
dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która 
odbyła się w marcu 2013 r. w Bangkoku (Tajlandia) i podczas której strony osiągnęły 
porozumienie co do szeregu konkretnych działań wymierzonych w kłusownictwo i handel 
dziką przyrodą;

– uwzględniając sporządzone w sierpniu 2013 r. przez Komisję Specjalną ds. Przestępczości 
Zorganizowanej Parlamentu sprawozdanie śródokresowe, zwłaszcza jego ust. 143;

– uwzględniając wynik warsztatów na temat międzynarodowej przestępczości przeciwko 
dzikiej przyrodzie, które zostały zorganizowane przez Komisję Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w dniu 27 lutego 2013 r. 
w Brukseli;

– uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie, od kłusownictwa przez 
tranzyt nielegalnych produktów pochodnych po ich nielegalną sprzedaż i 
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wykorzystywanie w krajach konsumenckich jest rozwijającą się dziedziną przestępczości 
zorganizowanej;

B. mając na uwadze, że przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie stanowi zagrożenie dla 
dobrostanu poszczególnych zwierząt, a także dla ochrony gatunków zwierząt i roślin oraz 
zagraża całym lokalnym ekosystemom; 

C. mając na uwadze, że przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie stała się poważnym 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa, stabilności politycznej, gospodarki, zasobów 
naturalnych i dziedzictwa kulturowego wielu państw oraz że zakres wymaganej 
odpowiedzi na te zagrożenia często wykracza poza kompetencje agencji egzekwujących 
prawo w zakresie ochrony środowiska oraz dzikiej przyrody lub poza kompetencje 
pojedynczych krajów lub regionów;

D. mając na uwadze, że nielegalny handel dziką przyrodą stanowi istotne zagrożenie dla 
pokoju i bezpieczeństwa, praworządności oraz rozwoju globalnego;

E.  mając na uwadze, że zwalczanie przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie wymaga 
skoordynowanej odpowiedzi globalnej na szczeblu szefów państw, a także właściwego 
zastosowania narzędzi egzekwowania prawa w ramach systemu sądownictwa karnego;

F.  mając na uwadze, że zyski z handlu produktami dzikiej przyrody często czerpią 
międzynarodowe grupy przestępcze; 

1. jest świadomy, że Unia Europejska stanowi zarówno znaczący rynek, jak i trasę 
tranzytową dla nielegalnego handlu dziką przyrodą; podkreśla, że zgodnie z szacunkami 
Europolu „przychody z handlu zagrożonymi gatunkami wynoszą 18-27 mld EUR rocznie, 
a UE jest dla nich głównym rynkiem zbytu na świecie”;

2. odnotowuje, że celem konwencji CITES jest czuwanie nad tym, by handel 
międzynarodowy dzikimi zwierzętami i roślinami nie zagrażał przetrwaniu gatunków 
w stanie dzikim;

3. jest świadomy, że nielegalny handel produktami dzikiej przyrody w samym tylko 
internecie został oszacowany przez Global Financial Integrity w raporcie z lutego 2011 r. 
zatytułowanym „Przestępczość ponadnarodowa w krajach rozwijających się” na 
10 mld USD rocznie;

4. wyraża zaniepokojenie zacieśniającymi się powiązaniami między ludźmi i pieniędzmi 
związanymi z handlem dziką przyrodą oraz innymi formami przestępczości 
zorganizowanej;

5. jest świadomy, że zorganizowane grupy przestępcze, zwłaszcza te dopuszczające się 
przemytu, uważają handel dziką przyrodą za atrakcyjny, ponieważ zdolności władz do 
egzekwowania i wdrażania prawa są ograniczone, zyski z tego procederu są duże, a kary 
niskie; 

6. zwraca uwagę na fakt, iż przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie może stanowić 
poważne zagrożenie dla praworządności oraz zrównoważonego rozwoju; 
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Działania w ramach UE    

7. zwraca uwagę na niedawne sprawozdanie TRAFFIC, w którym wykazano, że UE jest 
głównym terytorium tranzytowym dla nielegalnych produktów dzikiej przyrody 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) i 
dlatego może wykorzystać swoją szczególną pozycję do kontrolowania tego procederu;

8. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia zalecenia Komisji nr 2007/425/WE, 
określającego działania dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 338/97 w sprawie 
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi; zaleca państwom 
członkowskim zapewnienie możliwości bezzwłocznego przejmowania skonfiskowanych 
produktów celem lepszego wdrażania konwencji CITES i ochrony dobrostanu żywych 
zwierząt; 

9. wzywa Komisję do usprawnienia harmonizacji procedur między państwami 
członkowskimi zgodnie z zaleceniem Komisji nr 2007/425/WE w celu uniknięcia sytuacji, 
w której państwa członkowskie, gdzie kary są najniższe, stałyby się luką w systemie;

10. wzywa do wprowadzenia odpowiednich sankcji za naruszenia rozporządzenia (WE) 
nr 338/97, aby zapobiegać przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie, a także 
uwzględniać wartość rynkową gatunków, wartość przyrodniczą gatunków, których 
dotyczy przestępstwo, oraz poniesione koszty; 

11. wzywa państwa członkowskie UE do pełnego wdrożenia zaleceń przedstawionych w 
„Project WEB”, śledztwie prowadzonym przez INTERPOL/IFAW w sprawie 
internetowego handlu kością słoniową w UE;

12. jest świadomy, że niezgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i nieetyczne polowania 
prowadzone dla zdobycia trofeów powodują masowy spadek liczebności gatunków 
zagrożonych wymienionych w załącznikach I i II do konwencji CITES oraz wzywa 
państwa członkowskie do poparcia ewentualnego przeglądu przepisów prawnych UE 
regulujących przywóz trofeów myśliwskich do państw członkowskich UE; 

13. wzywa do powołania w ramach Europolu wyspecjalizowanej jednostki ds. przestępczości 
przeciwko dzikiej przyrodzie w celu scentralizowania informacji i analizy, a także 
skoordynowania śledztw, co powinno doprowadzić do przyjęcia bardziej strategicznego 
podejścia;

14. zachęca w tym celu państwa członkowskie do powołania krajowych grup zadaniowych ds. 
bezpieczeństwa środowiskowego (National Environmental Security Task Force – NEST), 
zgodnie z zaleceniami Interpolu;

15. podtrzymuje swoje poparcie dla sprawozdania sporządzonego przez Podkomisję 
ds. przestępczości zorganizowanej (2012/2117(INI)), zwłaszcza jego ust. 143, w którym 
wezwano Komisję „do opracowania europejskiego planu działania przeciwko 
nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą, podkreślającego wyraźne korzyści zarówno 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne dla UE, aby ograniczyć nielegalny handel gatunkami dzikiej 
fauny i flory oraz częściami ciała zwierząt; wzywa Komisję i Radę do uruchomienia 
instrumentów handlu i rozwoju, aby ustanowić ukierunkowane programy, które wesprą 
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wdrażanie CITES i zapewnią środki na budowę zdolności w zakresie zwalczania 
kłusownictwa i nielegalnego handlu, w szczególności przez wspieranie, wzmacnianie i 
rozszerzanie takich inicjatyw jak ASEAN-WEN i HA-WEN, które mają na celu 
ustanowienie regionalnych centrów eksperckich i stworzenie modeli współpracy 
przeciwko przestępczości związanej z ochroną przyrody”;

Działania międzynarodowe

16. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie rezolucji Komisji ONZ 
ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości Sądownictwa Karnego z 
maja 2013 r. przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie została zrównana z tak 
poważnymi formami międzynarodowej przestępczości zorganizowanej jak handel ludźmi 
i handel narkotykami oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do kształtowania 
swojej polityki handlowej i rozwojowej w taki sposób, aby zapewnić pełne wdrożenie 
tego międzynarodowego porozumienia;

17.  zdecydowanie popiera koncepcję Międzynarodowego Konsorcjum ds. Zwalczania 
Przestępczości Przeciwko Dzikiej Przyrodzie (International Consortium on combating 
Wildlife Crime – ICCWC), składającego się z CITES, Interpolu, UNODC, Banku 
Światowego oraz Światowej Organizacji Celnej, które umożliwi wymianę informacji i 
danych wywiadowczych oraz wspieranie egzekwowania i przestrzegania przepisów; 

18. wzywa Komisję Europejską do wzmocnienia strategii i ram prawnych, zwiększenia 
zdolności egzekwowania prawa, uwzględnienia potrzeb technologii wywiadowczej i 
rozwinięcia skutecznych systemów sądownictwa w celu efektywniejszego zwalczania 
przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie na szczeblu lokalnym, krajowym i 
regionalnym poprzez wspieranie wdrażania inicjatyw takich jak zestaw narzędzi ICCWC;

19. wzywa Komisję do tworzenia i wdrażania – poprzez wspieranie regionalnych organów 
egzekwowania prawa, takich jak HA-WEN i ASEAN-WN – regionalnych strategii i sieci 
egzekwowania prawa w dziedzinie dzikiej przyrody, połączonych za pomocą globalnego 
mechanizmu koordynacyjnego;

20. zwraca uwagę na duży i wciąż rosnący popyt na nielegalne produkty dzikiej przyrody z 
Chin i Azji Południowo-Wschodniej oraz podkreśla potrzebę uwzględnienia tego 
problemu w dialogu między UE a Azją; popiera w tym kontekście, jako znaczący krok, 
podpisane przez komisarza Potočnika oraz ministra ochrony środowiska Chińskiej 
Republiki Ludowej Zhou Sengxiana porozumienie dotyczące wspólnych działań na rzecz 
zwalczania handlu dziką przyrodą;

21. zachęca Komisję do włączenia zagadnienia handlu dziką przyrodą do współpracy 
transatlantyckiej w celu wypracowania wspólnego podejścia; 

22. jest zdania, że zastosowanie samych środków represyjnych nie wystarcza, aby zwalczać 
przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie, oraz zachęca Komisję do zabiegania o 
poparcie społeczności lokalnych, które znajdują się najbliżej danych elementów dzikiej 
przyrody, a także do opracowania programów, które oferowałyby alternatywne źródła 
dochodu;
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23. wzywa strony do edukowania konsumentów na temat wpływu ich zachowań na gatunki 
zagrożone wyginięciem z powodu nielegalnego handlu dziką przyrodą; 

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, sekretariatowi CITES, Interpolowi, Europolowi, UNODC, Bankowi 
Światowemu oraz Światowej Organizacji Celnej;


