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B7-0000/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách
(2013/2747(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rezolúciu Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu z mája 
2013, v ktorej sa všetky štáty sveta vyzývajú k tomu, aby trestnú činnosť páchanú na 
voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách a lesoch považovali za vážnu formu organizovanej 
trestnej činnosti, tzn. aby jej prisudzovali rovnakú váhu ako obchodovaniu s ľuďmi 
a drogami, 

– so zreteľom na vyšetrovanie internetového obchodovania so slonovinou v EÚ vedenom 
Interpolom a Medzinárodným fondom pre ochranu zvierat (IFAW), ktoré ukázalo, že 
presadzovanie práva v súvislosti s internetovou trestnou činnosťou páchanou na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách je v zárodkoch, a v ktorom požadujú prijatie osobitných 
právnych predpisov EÚ pre elektronický obchod, ktoré budú regulovať obchod s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

– so zreteľom na svoje uznesenie prijaté 6. februára 2013 o strategických cieľoch pre 16. 
zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s 
ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa konala v marci 
2013 v Bangkoku (2012/2838);

– so zreteľom na dohovor CITES, ktorý sa v Európskej únii vykonáva prostredníctvom 
nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou 
obchodu s nimi a nariadením Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné 
pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97,

– so zreteľom na výsledok 16. konferencie zmluvných strán (Cop16) Dohovoru o 
medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, 
konanej v marci 2013 v thajskom Bangkoku, kde sa zmluvné strany dohodli na 
niekoľkých konkrétnych opatreniach proti pytliactvu a nezákonnému obchodovaniu s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

– so zreteľom na správu v polovici obdobia predloženú Osobitným výborom pre 
organizovanú trestnú činnosť v auguste 2013, a najmä na bod 143 tejto správy,

– so zreteľom na výsledky seminára o medzinárodnej trestnej činnosti páchanej na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách, ktorý Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín zorganizoval 27. februára 2013 v Bruseli,

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže trestá činnosť páchaná na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách od pytliactva 
cez tranzit nelegálnych výrobkov a derivátov pochádzajúcich z voľne žijúcich živočíchov 
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a rastlín až po ilegálny predaj a využívanie týchto výrobkov v spotrebiteľských krajinách 
je organizovanou trestnou činnosťou, ktorá je na vzostupe;

B. keďže trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách predstavuje 
hrozbu pre dobré životné podmienky jednotlivých zvierat a zachovanie dotknutých 
živočíšnych a rastlinných druhov sa týka miestnych ekosystémov ako celku a ohrozuje 
ich;

C. keďže trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách predstavuje 
vážnu hrozbu pre bezpečnosť, politickú stabilitu, hospodárstvo, prírodné zdroje a kultúrne 
dedičstvo mnohých krajín a keďže rozsah odpovede požadovanej na účinný boj proti 
týmto hrozbám často prekračuje výlučné právomoci agentúr poverených uplatňovať 
právne predpisy v oblasti životného prostredia alebo voľne žijúcich zvierat alebo jednej 
krajiny či regiónu;

D. keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami vážne ohrozuje 
mier, bezpečnosť, právny štát a celosvetový rozvoj;

E.  keďže zamedzenie trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách 
vyžaduje celosvetovo koordinovanú reakciu na úrovni hláv štátov a náležité využívanie 
nástrojov na presadzovanie práva v systéme trestného súdnictva;

F.  keďže peniaze pochádzajúce z nezákonného obchodu s výrobkami vyrobenými z voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín sa často dostávajú do rúk medzinárodných zločineckých 
organizácií; 

1. je si vedomý toho, že Európska únia je významným trhom aj tranzitnou trasou pre
nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami; upozorňuje na 
skutočnosť, že podľa odhadu Europolu dosahujú „príjmy z obchodovania s ohrozenými 
druhmi...každoročne 18 až 26 miliárd EUR a že EÚ je jeho najväčším odbytiskom na 
svete;

2. berie na vedomie, že cieľom dohovoru CITES je zabezpečiť, aby medzinárodný trh s 
voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami neohrozoval prežitie týchto druhov vo voľnej 
prírode;

3. je si vedomý toho, že internetové nezákonné obchodovanie s výrobkami  z voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín dosahuje podľa odhadov uvedených v správe Transnational Crime in 
the Developing World (Nadnárodná trestná činnosť v rozvojovom svete), ktorú vo 
februári 2011 vydala organizácia Global Financial Integrity, sumu 10 miliárd USD ročne;

4. vyjadruje obavy zo silnejúcich väzieb medzi osobami a peniazmi spojenými s 
obchodovaním s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami a ďalšími formami organizovanej 
trestnej činnosti;

5. je si vedomý toho, že pre skupiny zapojené do organizovanej trestnej činnosti, najmä 
skupiny zaoberajúce sa pašovaním, je obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a 
rastlinami lákavé vzhľadom na nedostatočné kapacity na presadzovanie a uplatňovanie 
práva, vysoké zisky a mierne sankcie; 
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6. upozorňuje na skutočnosť, že trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách môže vážne ohroziť právny štát a udržateľný rozvoj; 

Opatrenia v rámci EÚ    

7. berie na vedomie nedávnu správu organizácie TRAFFIC, podľa ktorej je EÚ hlavnou 
tranzitnou trasou pre nezákonné výrobky z voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf), a 
preto má výsadné postavenie pri kontrole tohto obchodu;

8. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere uplatňovali odporúčanie Komisie 2007/425/ES, 
ktorým sa určuje súbor opatrení na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 
338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, 
odporúča, aby členské štáty v záujme lepšieho vykonávania dohovoru CITES a ochrany 
dobrých podmienok živých zvierat umožňovali okamžité zabavenie akýchkoľvek 
skonfiškovaných druhov; 

9. naliehavo žiada Komisiu, aby uľahčila harmonizáciu predpisov jednotlivých členských 
štátov v duchu svojho odporúčania 2007/425/ES s cieľom zabrániť tomu, aby sa členské 
štáty s najnižšími sankciami stali slabinou systému;

10. žiada zavedenie primeraných sankcií za porušenie nariadenia (ES) č 338/97, ktoré by 
odrádzali od trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách a tiež 
zohľadňovali trhovú hodnotu druhov a hodnotu z hľadiska zachovania druhov, ktoré sú 
predmetom trestnej činnosti, a vzniknuté náklady; 

11. vyzýva EÚ a členské štáty, aby v plnej miere uplatňovali odporúčania vychádzajúce z 
„Project WEB“, ktoré vydal Interpolol a IFAW na základe vyšetrovania internetového 
obchodu so slonovinou v EÚ;

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil rozsiahle 
znižovanie stavu populácií ohrozených druhov uvedených v zozname v prílohách I a II k 
dohovoru CITES a nalieha na členské štáty, aby podporili prípadnú revíziu právnych 
predpisov EÚ upravujúcich dovoz loveckých trofejí do členských štátov EÚ; 

13. žiada, aby sa v rámci Europolu zriadil útvar špecializovaný na trestnú činnosť páchanú na 
voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách, ktorý by centrálne zhromažďoval informácie a 
analýzy a koordinoval vyšetrovanie, čo by vyústilo do strategickejšieho prístupu;

14. nabáda členské štáty, aby v súlade s odporúčaním Interpolu na tento účel vytvorili 
špecializovanú národnú jednotku pre environmentálnu bezpečnosť;

15. opakovane vyjadruje svoju podporu správe vypracovanej Podvýborom pre organizovanú 
trestnú činnosť (2012/2117(INI)), a najmä bodu 143, v ktorom „vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila európsky akčný plán boja proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami a 
rastlinami a poukázala na jasné ciele v rámci EÚ aj mimo nej v záujme zmenšenia objemu 
nelegálneho obchodu s voľne žijúcimi druhmi a časťami ich tiel; vyzýva Komisiu a Radu, 
aby využili svoje obchodné a rozvojové nástroje na zavedenie cielených programov na 
zlepšenie uplatňovania dohovoru CITES a zabezpečenie zdrojov na budovanie kapacít na 
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boj proti pytliactvu a obchodovaniu, a to predovšetkým prostredníctvom podpory, 
posilnenia a rozšírenia iniciatív v oblasti presadzovania, ako sú ASEAN-WEN a HA-
WEN, ktoré sú zamerané na vytvorenie regionálnych centier odbornosti a sú vzorom 
spolupráce v oblasti boja s trestnou činnosťou páchanou na voľne žijúcich zvieratách a 
rastlinách;

Medzinárodné opatrenia

16. víta skutočnosť, že v nadväznosti na rezolúciu Komisie OSN pre prevenciu kriminality a 
trestnú justíciu z mája 2013 bola trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách postavená na rovnakú úroveň ako závažná medzinárodná organizovaná trestná 
činnosť, ako napríklad obchodovanie s ľuďmi a drogami, a vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby prostredníctvom svojich obchodných a rozvojových politík zaručili plné 
uplatňovanie medzinárodnej dohody;

 dôrazne podporuje Medzinárodné združenie pre boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách (ICCWC), ktoré zahŕňa zmluvné strany dohovoru CITES 
, Interpol, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Svetovú banku a Svetovú colnú 
organizáciu a ktoré umožní výmenu informácií a spravodajské služby a podporí 
presadzovanie a dodržiavania práva; 

18. vyzýva Európsku komisiu, aby posilnila politiku a právne rámce, zvýšila kapacitu na 
presadzovanie práva, uspokojila potreby v oblasti technológií pre spravodajské služby a 
vytvorila účinné justičné systémy na účinnejší boj proti trestnej činnosti páchanej na 
voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách, a to na miestnej, národnej a regionálnej úrovni 
tým, že podporí uplatňovanie iniciatív, ako napr. súbor opatrení združenia ICCWC;

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a uplatňovala regionálne stratégie na presadzovanie 
práva na ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín a sietí, ktoré by boli prepojené 
pomocou globálneho koordinačného systému, a to tým, že podporí regionálne subjekty 
zamerané na presadzovanie práva, ako je HA-WEN a ASEAN-WEN;

20. berie na vedomie vysoký a stále rastúci dopyt z Číny a Juhovýchodnej Ázie po 
nezákonných výrobkoch z voľne žijúcich živočíchov a rastlín a zdôrazňuje, že je potrebné 
túto otázku zaradiť medzi témy dialógu EÚ s Áziou; v tejto súvislosti podporuje dohodu 
podpísanú komisárom Potočnikom a čínskym ministrom pre ochranu životného prostredia 
Čou Seng-Sienom, ktorá je významným krokom v spoločnom úsilí v boji proti obchodu s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami;

21. nabáda Komisiu, aby obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zahrnula do 
transatlantickej spolupráce s cieľom vypracovať spoločný prístup; 

22. zastáva názor, že represívne opatrenia samy o sebe nepostačujú na boj proti trestnej 
činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách, a vyzýva Komisiu, aby si 
zabezpečila podporu miestnych komunít, ktoré žijú najbližšie k voľne žijúcim živočíchom 
a rastlinám, a aby vypracovala programy, ktoré by im ponúkali alternatívny zdroj príjmov;

23. vyzýva zmluvné strany dohovoru, aby vykonávali osvetu medzi spotrebiteľmi o vplyvoch 
ich spotreby na ohrozené voľne žijúce druhy, ktorým v dôsledku nezákonného 
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obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami hrozí vyhubenie; 

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, sekretariátu CITES, 
Interpolu, Europolu, Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, Svetovej banke a Svetovej 
colnej organizácii.


