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B7-0000/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la infracțiunile legate de speciile sălbatice
(2013/2747(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția din mai 2013 a Comisiei Națiunilor Unite pentru Prevenirea 
Criminalității și Justiția Penală, prin care se solicită națiunilor din întreaga lume să 
considere infracțiunile legate de speciile sălbatice și infracționalitatea silvică forme grave 
de crimă organizată, punându-le astfel pe picior de egalitate cu traficul de ființe umane și 
cu traficul de droguri, 

– având în vedere ancheta INTERPOL/IFAW (Organizația Internațională de Poliție 
Criminală/Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor) privind comerțul online cu 
fildeș în UE, potrivit căreia punerea în execuție a legislației privind infracțiunile legate de 
speciile sălbatice săvârșite online este într-o etapă incipientă și în care se solicită 
introducerea în UE a unei legislații specifice privind comerțul electronic, care să 
reglementeze comerțul cu specii sălbatice,

– având în vedere Rezoluția sa adoptată la 6 februarie 2013 referitoare la obiectivele 
strategice ale UE pentru cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind 
comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), 
care se va desfășura în martie 2013, la Bangkok (2012/2838),

– având în vedere Convenția CITES, pusă în aplicare în Uniunea Europeană prin 
Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei 
sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și prin Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al 
Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 
al Consiliului,

– având în vedere rezultatul Conferinței părților (Cop16) la Convenția privind comerțul 
internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care a avut 
loc în martie 2013 la Bangkok (Thailanda) și în cadrul căreia părțile au convenit o serie de 
acțiuni concrete care vizează braconajul și traficul cu specii sălbatice,

– având în vedere raportul intermediar al Comisiei speciale pentru crimă organizată din 
august 2013, în special punctul 143,

– având în vedere rezultatul atelierului privind infracțiunile legate de speciile sălbatice la 
nivel internațional, organizat de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară la 27 februarie 2013, la Bruxelles,

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât infracțiunile legate de speciile sălbatice - de la braconaj, la traficul de produse din 
specii sălbatice și produse derivate, la vânzarea și utilizarea acestor produse în țări 
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consumatoare - reprezintă activități infracționale organizate în dezvoltare;

B. întrucât infracțiunile legate de speciile sălbatice constituie o amenințare la adresa 
bunăstării anumitor animale și a conservării speciilor de animale și plante în cauză, 
periclitând ecosistemele locale în general;

C. întrucât infracțiunile legate de speciile sălbatice au devenit o amenințare gravă la adresa 
securității, stabilității politice, economiei, resurselor naturale și patrimoniului cultural al 
mai multor țări; întrucât, pentru a aborda aceste amenințări în mod eficient, amploarea 
răspunsului necesar depășește adesea domeniul de competență al agențiilor de mediu sau 
al celor de punere în execuție a legislației privind speciile sălbatice sau al unei singure țări 
sau regiuni la nivel individual;

D. întrucât traficul ilicit cu specii sălbatice reprezintă o amenințare majoră la adresa păcii și 
securității, a statului de drept și a dezvoltării mondiale;

E. întrucât abordarea problemei infracțiunilor legate de speciile sălbatice necesită un răspuns 
mondial coordonat, la nivel de șefi de stat, și utilizarea eficientă a instrumentelor de 
punere în aplicare a legii, prin intermediul sistemului justiției penale;

F. întrucât veniturile provenite de pe urma traficului cu produse din specii sălbatice ajung 
adesea în mâinile organizațiilor criminale internaționale, 

1. este conștient de faptul că Uniunea Europeană este atât o piață importantă, cât și o rută de 
tranzit pentru comerțul ilegal cu specii sălbatice; subliniază faptul că Europol estimează că 
„veniturile generate de traficul cu specii pe cale de dispariție ... se ridică la 18-26 de 
miliarde de euro/an, dintre piețele lumii UE fiind principala destinație”;

2. ia act de faptul că CITES are drept obiectiv să se asigure că supraviețuirea speciilor 
sălbatice nu este periclitată de comerțul internațional cu specii sălbatice de animale și 
plante;

3. este la curent cu faptul că organizația Global Financial Integrity a estimat, în raportul său 
din februarie 2011 privind „Criminalitatea transnațională în țările în curs de dezvoltare”, 
că numai traficul online de produse din specii sălbatice generează 10 miliarde de dolari 
anual;

4. își exprimă preocuparea privind legăturile din ce în ce mai strânse la nivel financiar și 
între persoanele implicate în comerțul cu specii sălbatice și în alte forme de activitate 
infracțională organizată;

5. este conștient de faptul că pentru grupurile de crimă organizată, în special pentru cele care 
au capacitatea de a desfășura activități de contrabandă, traficul cu specii sălbatice este 
atrăgător, ca urmare a capacității slabe de punere în aplicare și de execuție a legii, a 
profiturilor ridicate și a sancțiunilor insuficiente; 

6. atrage atenția asupra faptului că infracțiunile legate de speciile sălbatice por reprezenta o 
amenințare gravă la adresa statului de drept și a dezvoltării durabile; 
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Măsurile luate la nivelul UE

7. ia act de un raport recent al TRAFFIC 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf), 
potrivit căruia UE este una dintre destinațiile de tranzit importante pentru produsele 
ilegale din specii sălbatice, aflându-se, prin urmare, într-o poziție privilegiată pentru a 
controla comerțul cu acestea;

8. invită statele membre să pună în aplicare pe deplin Recomandarea Comisiei 
nr. 2007/425/CE de identificare a unui set de acțiuni pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei 
sălbatice prin controlul comerțului cu acestea; recomandă ca statele membre să prevadă 
sechestrarea imediată a specimenelor confiscate pentru a pune în aplicare mai eficient 
CITES și pentru a proteja bunăstarea animalelor vii; 

9. îndeamnă Comisia să accelereze armonizarea punerii în aplicare de către statele membre a 
Recomandării Comisiei nr. 2007/425/CE pentru a evita ca statele membre cu sancțiunile 
cele mai puțin severe să devină punctul slab al sistemului;

10. solicită aplicarea de sancțiuni corespunzătoare pentru încălcarea Regulamentului (CE) 
nr. 338/97 cu scopul de a preîntâmpina infracțiunile legate de speciile sălbatice și de a ține 
seama de valoarea pe piață a speciilor, de valoarea de conservare a speciilor care fac 
obiectul infracțiunii și de costurile suportate; 

11. solicită UE și statelor membre să pună în aplicare pe deplin recomandările prezentate în 
„Project WEB”, o anchetă INTERPOL/IFAW privind comerțul online cu fildeș în UE;

12. este conștient de faptul că vânătoarea de trofee nesustenabilă și lipsită de etică a cauzat 
declinuri la scară largă ale speciilor pe cale de dispariție enumerate în apendicele I și II ale 
CITES și îndeamnă statele membre să sprijine o eventuală revizuire a dispozițiilor juridice 
ale UE ce reglementează importul de trofee de vânătoare în statele membre ale UE; 

13. solicită înființarea unei Unități specializate pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice 
pentru a centraliza informațiile și analizele și pentru a coordona anchetele în vederea unei 
abordări mai strategice;

14. încurajează statele membre, în acest sens, să înființeze un Grup operativ pentru securitatea 
națională în domeniul mediului (NEST), astfel cum a recomandat Interpol;

15. își reiterează sprijinul pentru raportul Comisiei speciale pentru crimă organizată 
(2012/2117(INI)), în special pentru punctul 143 care „invită Comisia să elaboreze un plan 
de acțiune împotriva traficului cu specii de plante și animale sălbatice, fixând obiective 
clare, atât la nivelul UE, cât și în afara acesteia, pentru a reduce comerțul ilegal cu specii 
de plante și animale sălbatice și organe de animale; invită Comisia și Consiliul să se 
folosească de instrumentele sale comerciale și de dezvoltare pentru a crea programe 
dedicate, cu o finanțare corespunzătoare, cu scopul de a consolida punerea în aplicare a 
Convenției CITES și de a furniza resurse pentru consolidarea capacităților împotriva 
braconajului și a traficului, îndeosebi prin sprijinirea, consolidarea și extinderea 
inițiativelor de combatere a infracțiunilor, cum ar fi ASEAN-WEN și HA-WEN, care au 
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ca scop înființarea de centre regionale de expertiză și furnizarea de modele pentru 
cooperarea împotriva criminalității în domeniul faunei și florei sălbatice”;

Măsurile luate la nivel internațional

16. salută faptul că, în urma rezoluției din mai 2013 a Comisiei Națiunilor Unite pentru 
Prevenirea Criminalității și Justiția Penală, infracțiunile legate de speciile sălbatice au fost 
puse pe picior de egalitate cu forme grave de crimă organizată la nivel internațional, 
precum traficul de ființe umane și traficul de droguri, și solicită Comisiei și statelor 
membre să își actualizeze politicile în domeniul comerțului și dezvoltării pentru a asigura 
punerea în aplicare pe deplin a acordului internațional;

17. sprijină pe deplin Consorțiul internațional pentru combaterea infracțiunilor legate de 
speciile sălbatice (ICCWC), compus din CITES, Interpol, Biroul Națiunilor Unite pentru 
Droguri și Criminalitate (UNDOC), Banca Mondială și Organizația Mondială a Vămilor, 
care va face posibil schimbul de informații și date, sprijinind punerea în execuție și 
respectarea legislației;

18. solicită Comisiei Europene să consolideze politicile și cadrele legale, să sporească 
capacitatea de punere în execuție a legii, să abordeze nevoile în ceea ce privește 
tehnologia de colectare de date și să instituie sisteme judiciare eficace pentru a combate 
infracțiunile legate de speciile sălbatice la nivel local, național și regional, sprijinind 
implementarea inițiativelor de tipul setului de instrumente ICCWC;

19. solicită Comisiei să elaboreze strategii regionale de punere în aplicare a legislației care 
vizează speciile sălbatice și să le pună în aplicare și să creeze rețele interconectate prin 
intermediul unui mecanism global de coordonare, sprijinind autoritățile de punere în 
execuție la nivel regional, cum ar fi HA-WEN și ASEAN-WEN;

20. ia act de cererea deja ridicată, aflată în creștere, de produse din specii sălbatice din China 
și Asia de Sud-Est și subliniază necesitatea de a include acest aspect pe ordinea de zi a 
dialogului UE-Asia; în acest context, sprijină acordul semnat de comisarul Potocnik și 
ministrul protecției mediului din China, Zhou Sengxian, o etapă importantă în ceea ce 
privește eforturile comune de combatere a traficului cu specii sălbatice;

21. încurajează Comisia să includă traficul cu specii sălbatice pe ordinea de zi a cooperării 
transatlantice cu scopul de a elabora o abordare comună; 

22. consideră că, pentru combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice, aplicarea numai 
de măsuri represive nu este suficientă și încurajează Comisia să ia măsuri pentru a câștiga 
sprijinul comunităților locale aflate în cea mai apropiată vecinătate de speciile sălbatice 
vizate și să elaboreze programe care să ofere surse alternative de venituri;

23. solicită părților să educe consumatorii cu privire la impactul consumului de specii 
amenințate și aflate pe cale de dispariție ca urmare a comerțului ilegal cu specii sălbatice; 

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și secretariatului CITES, Interpol, Europol, UNODC, Băncii Mondiale și 
Organizației Mondiale a Vămilor.
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