
 

Hoe kan de dodelijke handel in wilde dieren en
planten worden gestopt?
 
Ooit gehoord van schubdieren? Deze zoogdieren worden wereldwijd het meest
verhandeld en worden evenals neushoorns en olifanten met uitsterven bedreigd. De
handel in wilde dieren en planten  vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan 
van onze ecosystemen. Op woensdag 23 november debatteert het EP over een verslag
van Catherine Bearder over hoe de EU en haar lidstaten hun inspanningen moeten
opvoeren voor de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten.
 
"Het is de gedeelde verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten om deze uitdaging aan te gaan en
deze georganiseerd en destructieve misdaad, die  zo vele delen van de wereld destabiliseert,
aan te pakken," aldus rapporteur Catherine Bearder.
 
Handel in wilde dieren en planten verlaagt de biodiversiteit, brengt ecosystemen uit balans en
brengt een risico op uitsterven met zich mee voor diersoorten zoals de tijger en haaien en
plantensoorten zoals tropisch hout en orchideeën.
 
 
 In de afgelopen jaren is het de handel in wilde dieren en planten tot ongekende hoogten
gestegen door de toename van de wereldwijde vraag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De georganiseerde misdaad wordt steeds vaker betrokken bij deze handel omdat het risico op
ontdekking laag is en de financiële opbrengst vaak hoog. De opbrengst wordt vaak gebruikt
voor de financiering van milities en terroristische groeperingen.
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 Gesmokkelde producten van wilde dieren kunnen ook worden verkocht via legale kanalen,
bijvoorbeeld door het gebruik van frauduleus papierwerk, zodat consumenten zich niet bewust
kunnen zijn van de illegale oorsprong.
 
 
 De Europese Unie is niet alleen een belangrijke afzet markt voor illegale producten van wilde
dieren, maar dient ook als een doorvoerhaven naar andere regio's. Bepaalde soorten in de EU,
zoals de Europese glasaal, worden ook illegaal verhandeld.
 
 
EU-actieplan
 
 
 Op 13 oktober nam de milieucommissie unaniem (met vier onthoudingen) het verslag van
Bearder over het actieplan aan. Dit actieplan tegen deze handel werd eerder dit jaar door de 
Europese Commissie gelanceerd en de EU en haar lidstaten hebben tot 2020 om dit uit te
voeren.
 
 
Het plenaire debat is op woensdagavond 23 november en de stemming is de volgende dag.
 
 
 Het actieplan heeft drie prioriteiten: preventie, handhaving en samenwerking. "Het actieplan
moet deze handel voorkomen en onderliggende oorzaken aanpakken," zegt Bearder: "We
moeten zorgen voor een goede uitvoering en handhaving van de bestaande regels." Verder
wijst zij op het belang van wereldwijde samenwerking tussen de landen waar de dieren leefden,
de doorvoerlanden en de landen waar de producten werden gekocht.
 
Find out more
Procedure steps
Draft report
EU action plan
Environment committee
Catherine Bearder

Wildlife trafficking

The EU approach to combatting wildlife trafficking
TRAFFIC: The Wildlife Trade Monitoring Network
The UN's world wildlife crime report (2016)
Report: The environmental crime crisis (2014)
Report: elephants in the dust (2013)
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2076(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-582.074+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0087/COM_COM(2016)0087_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96955.html
http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm
http://www.traffic.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html
http://www.unep.org/unea1/docs/RRAcrimecrisis.pdf
https://www.cites.org/sites/default/files/common/resources/pub/Elephants_in_the_dust.pdf
https://www.cites.org/


Ontdek de cijfers in de infografiek
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Klik op de afbeelding om deze te vergroten
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