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IEROSINĀJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir nozīmīgs elements ES vides tiesību aktu un 

politikas veidošanas procesā; tā kā apdraudēto dzīvnieku un augu sugu aizsardzība un šo 

sugu nelikumīgas tirdzniecības apkarošana ir starptautiski un valstiski svarīgs jautājums, 

kas jārisina, sadarbojoties visām pasaules valstīm, tostarp arī ES dalībvalstīm, jo īpaši 

ņemot vērā to, ka apdraudēto sugu (savvaļas dzīvnieku un augu) nelikumīgas tirdzniecības 

apjoms nemitīgi palielinās gan starptautiskā mērogā, gan atsevišķu valstu līmenī; 

B. tā kā savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīga tirdzniecība ir ļoti ienesīgs noziedzīgo 

grupējumu rūpals un pašlaik ir viens no apjoma ziņā iespaidīgākajiem nelikumīgas 

tirdzniecības darījumu veidiem visā pasaulē; tā kā Eiropas Savienība pašlaik ir gan 

galamērķa tirgus, gan tranzīta teritorija nelikumīgas tirdzniecības darījumiem uz citiem 

reģioniem un arī reģions, no kura nelikumīgas tirdzniecības nolūkā tiek izvesti atsevišķu 

sugu dzīvnieki un augi; 

C. tā kā ANO Noziedzības novēršanas un kriminālās tiesvedības komisijas 2013. gada aprīļa 

rezolūcijā, kuru 2013. gada 25. jūlijā apstiprināja ANO Ekonomikas un sociālo lietu 

padome, ANO dalībvalstis ir aicinātas gadījumos, kad ar aizsargājamu savvaļas dzīvnieku 

un augu sugu nelikumīgu tirdzniecību nodarbojas organizētas noziedzīgas grupas, atzīt to 

par smagu noziegumu, tādējādi pielīdzinot to cilvēku tirdzniecībai un narkotiku 

tirdzniecībai; 

D. tā kā visas ES dalībvalstis ir parakstījušas Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar 

apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) un tā kā ES 2015. gadā ir 

kļuvusi par šīs konvencijas pusi; 

E. tā kā ES kā juridiskas personas līdzdalība šajā sugu aizsardzības sistēmā viennozīmīgi 

apliecina ES nelokāmo un atbildīgo nostāju attiecībā uz ilgtspējības veicināšanu; 

F. tā kā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/99/EK par vides krimināltiesisko 

aizsardzību ir saskaņotas ar noziegumiem pret dabu saistītu nodarījumu definīcijas un 

dalībvalstīm ir noteikts pienākums savos tiesību aktos paredzēt efektīvus, samērīgus un 

atturošus kriminālsodus gadījumos, kad nopietni pārkāpti Kopienas tiesību akti par dabas 

aizsardzību, tostarp par aizsargājamu savvaļas augu un dzīvnieku sugu aizsardzību; 

G. tā kā ES joprojām ir viens no lielākajiem no savvaļas dzīvniekiem un augiem nelikumīgi 

iegūtu produktu noieta tirgiem un arī tranzīta teritorija nelikumīgas tirdzniecības 

darījumiem uz citiem reģioniem (tiek lēsts, ka nelikumīgas savvaļas dzīvnieku 

tirdzniecības apjoms visā pasaulē sasniedz aptuveni 22 miljardus ASV dolāru) un tā kā 

Eiropas līmenī īstenojams rīcības plāns ir nozīmīgs solis ceļā uz savvaļas dzīvnieku un 

augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanu; tā kā saistībā ar šo ES rīcības plānu tagad ir 

jāveic efektīvi papildu pasākumi, piemēram, jānodrošina mežsargu un muitas dienestu 

personāla apmācība un jāievieš iedarbīgi sodi; 

H. tā kā ar šo rīcības plānu ES apliecina gatavību attaisnot starptautiskās sabiedrības cerības 

un pildīt savas starptautiskās saistības un tiecas rīkoties vērienīgāk, lai apkarotu 
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nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem; 

I. tā kā, ievērojot efektīvas valstiskas rīcības principu, ES dalībvalstīm sava rīcība ir 

savstarpēji jāsaskaņo, lai apdraudētās sugas patiešām izdotos aizsargāt no nelikumīgas 

tirdzniecības; tā kā to var panākt ar ES un tās dalībvalstu kopīgu apņemšanos īstenot 

rīcības plānu, šajā nolūkā ne vien efektīvi izmantojot pieejamos resursus un aģentūras, bet 

arī veicot iespējamo nelikumīgo darbību padziļinātu ekspertīzi un monitoringu, nodrošinot 

kopīgu starptautisko saistību izpildi un politiskā līmenī atzīstot, ka ir svarīgi rast šīs 

problēmas risinājumu; 

J. tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstīm pašām ir tiesības izvēlēties, ar 

kādiem līdzekļiem tās sasniedz mērķi garantēt apdraudēto dzīvnieku un augu sugu 

aizsardzību; tā kā šajā ziņā īpaši efektīva un nepieciešama ir vietējo pašvaldību darbība; 

K. tā kā visa savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīga tirdzniecība ir pārrobežu noziedzība, 

tāpēc dalībvalstīm un visai ES kopumā būtu jācenšas panākt, ka tiek pildītas spēkā jau 

esošās starptautiskās saistības, izstrādāts noteikumu minimums šādu noziedzīgu 

nodarījumu un attiecīgu sankciju definēšanai, ievērojot Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 83 panta 1. punktu, un sekmēts strukturēts dialogs spēcīgākai sadarbībai, 

šajā nolūkā apspriežoties ar visām attiecīgajām iestādēm un ieinteresētajām personām, 

tostarp trešām valstīm un izcelsmes valstīm, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas sagatavoto ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu 

nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai un arī to, ka pēdējos desmit gadus ES ir aktīvi 

piedalījusies cīņā pret nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem un 

pieņēmusi stingrus noteikumus, lai šo tirdzniecību izbeigtu; 

2. atzinīgi vērtē Vides padomes 2016. gada 20. jūnija sanāksmē pieņemtos secinājumus par 

ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai; 

3. atzinīgi vērtē ES rīcības plānu kā būtisku ieguldījumu, kas palīdzēs sasniegt Ilgtspējīgas 

attīstības programmā 2030. gadam noteiktos ilgtspējīgas attīstības mērķus, par kuriem 

2015. gada septembrī ANO augstākā līmeņa sanāksmē vienojās valstu vadītāji; 

4. uzskata, ka tagad, kad ES ir kļuvusi par CITES konvencijas pusi (pašlaik konvencijā ir 

noteikta vairāk nekā 35 000 dzīvnieku un augu sugu aizsardzība), ES un tās dalībvalstīm 

kopīgiem spēkiem ir jāstrādā vēl intensīvāk, lai apkarotu noziegumus pret vidi un tieši 

savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību un lai iedibinātu stabilu sadarbību ar 

trešām valstīm un izcelsmes valstīm; tāpēc norāda, ka ir steidzami jāveic stingrāki un 

labāk koordinēti pasākumi, lai apkarotu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu 

tirdzniecību un izskaustu tās cēloņus, un tas ir jādara ne vien sadarbībā ar izcelsmes 

valstīm, bet arī ar tranzīta un noieta tirgus valstīm; 

5. mudina ES piedalīties izpratnes veicināšanas kampaņās, kas ar ieinteresētajām personām 

un pilsonisko sabiedrību tiek rīkotas ne vien lauku rajonos, bet arī pasaules mērogā, lai 

samazinātu no savvaļas dzīvniekiem un augiem nelikumīgi iegūtu produktu noieta tirgu; 

6. aicina Komisiju un dalībvalstu iestādes sadarboties vēl ciešāk, apkarojot savvaļas 

dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību, un jo īpaši veicināt sadarbību starp 

tiesībaizsardzības iestādēm (tostarp policiju, muitu, tiesu iestādēm, mežsargu dienestiem, 
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sanitārās inspekcijas un tirdzniecības inspekcijas iestādēm) valsts, ES un starptautiskā 

līmenī, lai veiktu atbilstošus pasākumus uz vietas; mudina dalībvalstis nodrošināt, lai 

valstu tiesu iestādēm būtu pieejama juridiskā palīdzība un ieteikumi attiecībā uz to, kā 

apkarot noziegumus pret dzīvo dabu; šajā sakarībā pieprasa kopīgi vienoties par 

tiesībaizsardzības prioritātēm, nosakot, ka pārrobežu gadījumos īpašu atbalstu sniedz 

Eiropols un Eurojust; 

7. uzskata, ka visām dalībvalstīm būtu jāpilda starptautiskās saistības, ko tās ir uzņēmušās, 

un tādējādi jāpanāk, ka pret organizēto noziedzību vērsto valsts tiesību aktu piemērošanas 

joma ietver arī nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem un ka par šādu 

nelikumīgu tirdzniecību ir iespējams piemērot attiecīgus sodus; vienlaikus uzsver, ka ir 

jāuzlabo starptautiskā sadarbība tiesībaizsardzības jomā, un tas jādara, piedaloties 

starptautiskās tiesībaizsardzības operācijās, nodrošinot tehnisko palīdzību un sniedzot 

mērķtiecīgu finansiālo atbalstu; 

8. mudina dalībvalstis panākt, lai saskaņā ar ANO Noziedzības novēršanas un kriminālās 

tiesvedības komisijas 2013. gada aprīļa rezolūciju gadījumos, kad ar aizsargājamu 

savvaļas dzīvnieku un augu sugu nelikumīgu tirdzniecību nodarbojas organizētas 

noziedzīgas grupas, tas būtu kvalificējams kā smags noziegums atbilstoši ANO 

Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību; 

9. piekrīt Komisijai, ka apmācība ir būtiski svarīgs elements cīņā pret organizēto noziedzību, 

tostarp pret savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību; tāpēc aicina Komisiju 

apsvērt iespēju īstenot attiecīgus apmācību projektus, kas būtu paredzēti tieši 

iepriekšminētajam tiesībaizsardzības iestādēm; iesaka izveidot monitoringa sistēmu, ar 

kuras palīdzību varētu konstatēt uzlabojumus un labāko praksi, kas ļauj apturēt savvaļas 

dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību, turklāt uzskata, ka ir svarīgi veicināt 

pamatīgāku izpratni, jo īpaši ar izpratnes veicināšanas kampaņām, kā arī intensīvāk īstenot 

dialogu un tehnisko sadarbību ar kompetentajam iestādēm un vietējo pašvaldību 

iedzīvotajiem, galvenokārt pievēršoties tam, kādas ir no savvaļas faunas un floras iegūto 

produktu nelikumīgas tirdzniecības sekas; 

10. uzskata, ka pret savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību var sekmīgāk cīnīties 

arī ar ieteikuma tiesību instrumentu palīdzību; taču norāda, ka, iespējams, nāksies pieņemt 

tiesību aktus, lai garantētu juridisko noteiktību un ieviestu pietiekami saistošus 

noteikumus; uzsver, ka tieši kokmateriālu nozarē jau ir spēkā ES tiesību akti, ar ko nosaka 

ekonomikas dalībnieku atbildību, ja tie laiž tirgū nelikumīgi iegūtus produktus, un tādējādi 

ir iespējams efektīvi cīnīties pret šādu nelikumīgu tirdzniecību; 

11. aicina Komisiju turpināt darbu, lai saskaņā ar LESD 83. panta 1. punktu izstrādātu un 

īstenotu vienotu noteikumu minimumu ar savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu 

tirdzniecību saistītu noziedzīgu nodarījumu un attiecīgu sankciju definēšanai; mudina 

dalībvalstis panākt, lai pilnībā būtu īstenota Direktīva 2008/99/EK par vides 

krimināltiesisko aizsardzību un lai būtu noteikti atbilstoša līmeņa sodi par noziegumiem 

pret dzīvo dabu; uzsver, ka ir pienācīgi jāuzrauga, kā tiek īstenots ES rīcības plāns 

savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai, ka līdz 2018. gada 

31. jūlijam Parlaments un Padome ir regulāri jāinformē par panākto progresu un ka līdz 

2020. gadam ir jāveic vispārējs šī plāna īstenošanas novērtējums; 

12. šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos saskaņa ar Eiropas Drošības 
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programmu sākt pārskatīšanas procesu, cenšoties noskaidrot, cik atbilstīga un efektīva ir 

ES politika un tiesiskais regulējums, lai apkarotu noziegumus pret vidi un jo īpaši 

organizēto noziedzību pret dzīvo dabu; atzinīgi vērtē arī Komisijas apņemšanos līdz 

2018. gada 31. jūlijam ziņot Parlamentam un Padomei par rīcības plāna īstenošanas 

termiņa vidusposmā panākto progresu un līdz 2020. gadam sagatavot vispārēju plāna 

īstenošanas novērtējumu. 
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