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B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om naturvårdsbrott
(2013/2747 (RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av resolutionen från FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och 
straffrätt från maj 2013, i vilken världens länder uppmanas att betrakta naturvårdsbrott och 
brott på skogsområdet som en allvarlig form av organiserad brottslighet, och att därmed 
ställa det på nivå med människohandel och narkotikahandel, 

– med beaktande av Interpols/IFAW:s (International Fund for Animal Welfare, 
internationella djurskyddsfonden) utredning om elfenbenshandel på nätet i EU, i vilken 
man konstaterade att bekämpning av naturvårdsbrott på nätet befinner sig i sin linda och 
begärde att specifik lagstiftning för att reglera e-handel med vilda djur och växter ska 
införas i EU,

– med beaktande av sin resolution av den 6 februari 2013 om EU:s strategiska mål inför det 
sextonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med 
utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) i mars 2013 i Bangkok 
(2012/2838),

– med beaktande av Cites-konventionen, som verkställs i Europeiska unionen genom rådets 
förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av 
handeln med dem och genom kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare 
föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97,

– med beaktande av resultatet av det sextonde mötet i partskonferensen (CoP16) för 
konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter 
(Cites) i mars 2013 i Bangkok (Thailand), där parterna enades om ett antal konkreta 
åtgärder mot tjuvjakt och illegal handel med vilda djur och växter,

– med beaktande av betänkandet efter halva tiden från sitt särskilda utskott för frågor om 
organiserad brottslighet från augusti 2013, särskilt punkt 143,

– med beaktande av resultaten från det seminarium om internationella naturvårdsbrott som 
anordnades av parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet den 
27 februari 2013 i Bryssel,

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Naturvårdsbrott är ett växande affärsområde inom den organiserade brottsligheten, från 
tjuvjakt över transit av illegala produkter och derivat av vilda djur och växter till illegal 
försäljning och användning av dessa produkter i konsumentländerna.

B. Naturvårdsbrott utgör ett hot mot de enskilda djurens välfärd och mot bevarandet av de 
aktuella djur- och växtarterna, och utsätter de lokala ekosystemen som helhet för risker.



RE\1007063SV.doc 3/5 PE521.450v02-00

SV

C. Naturvårdsbrott har blivit ett allvarligt hot mot säkerheten, den politiska stabiliteten, 
ekonomin, naturresurserna och kulturarvet i många länder. Omfattningen på de insatser 
som krävs för att verkligen bekämpa dessa hot ligger ofta utanför befogenheterna för de 
organ som ska verkställa miljö- eller naturskyddslagstiftningen, eller för ett enstaka land 
eller region.

D. Illegal handel med vilda djur och växter är ett stort hot mot fred och säkerhet, 
rättsstatsprincipen och den globala utvecklingen.

E.  Det krävs en samordnad global respons på nivån för stats- och regeringscheferna för att 
bekämpa naturvårdsbrott och att de brottsbekämpande verktygen används på ett riktigt sätt 
hela vägen genom det straffrättsliga systemet.

F. Pengar som genereras från illegal handel med vilda djur och växter gynnar ofta 
internationella kriminella organisationer. 

1. Europaparlamentet är medvetet om att Europeiska unionen är både en betydande marknad 
och en transitväg för illegal handel med vilda djur och växter. Parlamentet framhåller att 
Europol uppskattar ”intäkterna från handeln med vilda djur och växter /.../ till mellan 18 
och 26 miljarder euro om året. EU är den främsta destinationsmarknaden i världen”.

2. Europaparlamentet konstaterar att syftet med Cites är att garantera att internationell handel 
med vilda djur och växter inte hotar arternas överlevnad i naturen.

3. Europaparlamentet känner till att den illegala handeln, enbart på nätet, med produkter från 
vilda djur och växter i Global Financial Integritys rapport Transnational Crime in the 
Developing World från februari 2011 uppskattades vara värd 10 miljarder USD om året.

4. Europaparlamentet är bekymrat över det ökande antalet kopplingar mellan personer och 
pengar i samband med handel med vilda djur och växter och andra former av organiserad 
brottslig verksamhet.

5. Europaparlamentet känner till att organiserade kriminella grupper, särskilt sådana som är 
skickliga på att smuggla, dras till illegal handel med vilda djur och växter på grund av den 
bristande brottsbekämpande kapaciteten och efterlevnaden av lagstiftningen och de höga 
vinsterna och låga straffen. 

6. Europaparlamentet framhåller att naturvårdsbrott kan vara ett allvarligt hot mot 
rättsstatsprincipen och en hållbar utveckling. 

Åtgärder i EU    

7. Europaparlamentet noterar en nyligen utkommen rapport från TRAFFIC, som visar att EU 
är en betydande transitdestination för illegala produkter av vilda djur och växter 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) och 
därför befinner sig i en unik position för att kontrollera denna handel.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra kommissionens 
rekommendation 2007/425/EG om åtgärder för att kontrollera efterlevnaden av rådets 
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förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av 
handeln med dem. Medlemsstaterna rekommenderas att stadga om omedelbart 
beslagtagande av samtliga konfiskerade exemplar för att bättre kunna genomföra Cites 
och skydda levande djurs välbefinnande. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att harmonisera anpassningen mellan 
medlemsstaterna i enlighet med kommissionens rekommendation nr 2007/425/EG i syfte 
att undvika att de medlemsstater som har de lägsta straffen blir kryphål i systemet.

10. Europaparlamentet begär att passande sanktioner ska införas mot överträdelser av 
förordning (EG) nr 338/97 i syfte att motverka naturvårdsbrott, och att hänsyn också ska 
tas till arternas marknadsvärde, bevarandevärdet av de arter som är inblandade i brottet 
och de kostnader som uppkommit. 

11. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fullt ut genomföra de 
rekommendationer som beskrivs i ”Project WEB”, en utredning från Interpol/IFAW om 
handel med elfenben på nätet inom EU.

12. Europaparlamentet är medvetet om att troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och oetiskt 
sätt har lett till nedgång i stor skala bland utrotningshotade arter som är förtecknade i 
bilagorna I och II till Cites, och medlemsstaterna uppmanas att stödja en eventuell översyn 
av EU:s rättsliga bestämmelser för import av jakttroféer till EU:s medlemsstater. 

13. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av en specialiserad avdelning för naturvårdsbrott 
vid Europol i syfte att centralisera information och analyser och för att samordna 
utredningar, vilket bör leda till ett mer strategiskt tillvägagångssätt.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i detta syfte i enlighet med Interpols 
rekommendation inrätta nationella insatsstyrkor för miljösäkerhet (National 
Environmental Security Task Force, NEST).

15. Europaparlamentet upprepar än en gång sitt stöd för betänkandet från sitt särskilda utskott 
för frågor om organiserad brottslighet (2012/2117(INI), särskilt punkt 143, i vilken 
parlamentet ”uppmanar kommissionen att ta fram en europeisk handlingsplan mot 
smuggling av vilda arter där tydliga mål lyfts fram, både inom och utanför EU, för att 
minska handeln med vilda arter och kroppsdelar. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och rådet att utnyttja sina handels- och utvecklingsinstrument så att särskilda program 
med generös finansiering kan inrättas för att stärka genomförandet av Cites-konventionen 
och kunna bidra med resurser för att stärka resurserna mot tjuvskytte och smuggling, 
framför allt genom att stödja, stärka och utöka initiativ som Asean-Wen och Ha-Wen som 
syftar till att öppna regionala expertcentrum och ta fram samarbetsmodeller för 
brottslighet som rör vilda arter”.

Internationella åtgärder

16. Europaparlamentet ser positivt på att naturvårdsbrott ”uppgraderats” till samma nivå som 
allvarlig internationell organiserad brottslighet, som människohandel och narkotikahandel, 
till följd av FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätts resolution från 
maj 2013, och uppmanar kommissionen och rådet att utnyttja sina handels- och 
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utvecklingsinstrument för att se till att det internationella avtalet genomförs fullt ut.

17. Europaparlamentet ger sitt uttryckliga stöd till ICCWC (International Consortium on 
Combating Wildlife Crime), i vilket ingår Cites, Interpol, UNODC, Världsbanken och 
Världstullorganisationen, och som kommer att möjliggöra utbyte av information och 
underrättelser samt stödja verkställande och efterlevnad. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka sina strategier och 
lagstiftningsramar, höja de brottsbekämpande myndigheternas kapacitet, ta itu med de 
behov som finns inom underrättelseteknik och utveckla effektiva rättsliga system i syfte 
att bättre bekämpa naturvårdsbrott på lokal, nationell och regional nivå genom att stödja 
genomförandet av initiativ såsom ICCWC:s ”verktygslåda”.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta och genomföra regionala 
strategier för verkställighet och nätverk för vilda arter som hänger samman via en global 
samordningsmekanism, genom att stödja regionala genomförandeorgan såsom Asean-
Wen och Ha-Wen.

20. Europaparlamentet noterar den höga och ökande efterfrågan på illegala produkter av vilda 
djur och växter från Kina och Sydostasien och betonar att denna fråga måste föras tas upp 
på dagordningen för dialogen mellan EU och Asien. I detta sammanhang stöder 
parlamentet, som ett betydelsefullt steg, det avtal som kommissionsledamot Janez 
Potočnik och Kinas minister för miljöskydd Zhou Sengxian undertecknat om 
gemensamma insatser för att bekämpa illegal handel med vilda djur och växter.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta upp frågan om illegal handel med vilda 
djur och växter i det transatlantiska samarbetet i syfte att komma fram till en gemensam 
hållning. 

22. Europaparlamentet anser att enbart straffrättsliga åtgärder inte räcker för att bekämpa 
naturvårdsbrott och uppmuntrar kommissionen att se till att den har stöd av de 
lokalsamhällen som ligger närmast de vilda djur och växter som det handlar om och att 
utarbeta program som kan erbjuda alternativa inkomstkällor.

23. Europaparlamentet uppmanar parterna att upplysa konsumenterna om konsekvenserna av 
deras konsumtion av hotade arter, som kan hotas av utrotning på grund av illegal handel 
med vilda djur och växter. 

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och sekretariatet för Cites, Interpol, Europol, UNODC, Världsbanken och 
Världstullorganisationen.


