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SUGGESTIES 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat behoud van biodiversiteit een centrale rol speelt in de Europese 

milieuwetgeving en beleidsvorming; overwegende dat de bescherming van bedreigde dier- 

en plantensoorten en de bestrijding van de illegale handel in deze soorten 

aangelegenheden van nationaal en internationaal belang zijn waarvoor samenwerking 

tussen alle landen vereist is, inclusief die van de EU, met name tegen de achtergrond van 

toenemende internationale en nationale illegale handel in deze soorten (illegale handel in 

wilde dieren en planten); 

B. overwegende dat de illegale handel in wilde dieren en planten aanzienlijke winsten 

oplevert voor criminele groeperingen en momenteel hoog op de lijst van wereldwijde  

illegale handelsactiviteiten staat; overwegende dat de Europese Unie een 

bestemmingsmarkt is, een doorvoerregio naar andere regio's, en ook een regio waar 

bepaalde soorten worden verzameld voor illegale handel; 

C. overwegende dat de VN-Commissie voor misdaadpreventie en strafrecht in haar resolutie 

van april 2013, in juli 2013 bekrachtigd door de Economische en Sociale Raad van de VN, 

'de VN-lidstaten aanmoedigt om de illegale handel in in het wild levende dieren en 

planten tot een ernstige misdaad te maken wanneer er georganiseerde criminele 

groeperingen bij betrokken zijn' en deze daarmee op hetzelfde niveau plaatst als 

mensenhandel en drugshandel; 

D. overwegende dat de lidstaten de Overeenkomst inzake de internationale handel in 

bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) hebben ondertekend en dat 

de EU zich in 2015 bij de overeenkomst heeft aangesloten; 

E. overwegende dat de deelname van de EU als rechtspersoon aan dit instrument voor de 

bescherming van soorten een bevestiging vormt van de prominente plaats die de EU heeft 

ingenomen en de verantwoordelijkheid die zij op zich heeft genomen ter bevordering van 

duurzaamheid; 

F. overwegende dat Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en van de Raad 

inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht de definities voor 

misdrijven in verband met wilde dieren en planten harmoniseert en de lidstaten ertoe 

verplicht om in hun nationale wetgeving bepalingen op te nemen betreffende effectieve, 

proportionele en ontmoedigende sancties voor ernstige schendingen van de 

Gemeenschapswetgeving op het gebied van het behoud van het milieu, met inbegrip van 

beschermde soorten van wilde flora en fauna; 

G. overwegende dat de EU een van de grootste markten blijft voor illegale handel in 

producten van wilde dieren en planten en een doorvoerregio naar andere regio's (de 

illegale handel in wilde dieren wordt wereldwijd geschat op ca. 22 miljard USD), en 

overwegende dat een actieplan op Europees niveau om de illegale handel in wilde dieren 

en planten aan te pakken een essentiële stap voorwaarts is; overwegende dat dit EU-plan 
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nu geflankeerd moet worden door effectieve aanvullende maatregelen zoals opleiding van 

bosbeheer- en douanekorpsen en de invoering van effectieve sancties; 

H. overwegende dat dit EU-actieplan bewijst dat de EU bereid is aan de internationale 

verwachtingen te voldoen en de internationale afspraken na te komen en ambitieuzere 

maatregelen wil nemen om de illegale handel in wilde dieren en planten te bestrijden; 

I. overwegende dat het beginsel van effectiviteit van overheidsbeleid vereist dat de lidstaten 

hun acties coördineren, willen de bedreigde soorten succesvol worden beschermd tegen 

illegale handel; overwegende dat dit kan worden bereikt door de gezamenlijke inzet van 

de EU en haar lidstaten, in de vorm van een actieplan, waarbij efficiënt gebruik wordt 

gemaakt van de bestaande middelen en instanties en mogelijke illegale activiteiten 

uitgebreid worden beoordeeld en gemonitord door deskundigen en de gezamenlijke 

internationale afspraken worden uitgevoerd en er op politiek niveau wordt erkend hoe 

belangrijk het is om het probleem aan te pakken; 

J. overwegende dat het beginsel van subsidiariteit vereist dat lidstaten zelf mogen bepalen 

hoe zij ervoor zorgen dat de doelstelling om de bedreigde dier- en plantensoorten te 

beschermen wordt verwezenlijkt; overwegende dat de rol van lokale autoriteiten bijzonder 

effectief is en noodzakelijk in dit verband; 

K. overwegende dat de EU en haar lidstaten, gezien het grensoverschrijdende karakter van de 

illegale handel in wilde dieren en planten, moeten werken aan de uitvoering van de reeds 

gemaakte internationale afspraken en de vaststelling van minimumregels betreffende de 

definitie van strafbare feiten en sancties, overeenkomstig artikel 83, lid 1 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en de facilitering van de 

gestructureerde dialoog voor versterkte samenwerking en raadpleging van alle relevante 

autoriteiten en belanghebbenden, inclusief derde landen en landen van oorsprong; 

1. is verheugd over het EU-actieplan van de Commissie tegen de handel in wilde dieren en 

planten en het feit dat de EU het afgelopen decennium actief betrokken is geweest bij het 

bestrijden van illegale handel in wilde dieren en planten door strenge handelsregels vast te 

stellen om een einde te maken aan deze illegale handel; 

2. is verheugd over de conclusies van de Raad van 20 juni 2016 over het EU-actieplan tegen 

de illegale handel in wilde dieren en planten; 

3. is tevens verheugd over het feit dat het actieplan een belangrijke bijdrage levert aan de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die zijn vastgesteld in het kader van de 

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, waarover de staatshoofden en regeringsleiders 

tijdens een VN-top in september 2015 overeenstemming hebben bereikt; 

4. is van mening dat de EU en haar lidstaten hun gemeenschappelijke inspanningen moeten 

opvoeren om milieucriminaliteit aan te pakken en met name de handel in wilde dieren en 

planten, nu de EU is aangesloten bij de CITES-overeenkomst, die nu meer dan 35.000 

dier- en plantensoorten beschermt, en goed moeten samenwerken met derde landen en 

landen van oorsprong; wijst derhalve op de dringende noodzaak om de maatregelen ter 

bestrijding van de illegale handel in wilde dieren en planten, en de grondoorzaken ervan, 

te versterken en beter te coördineren, en niet alleen de landen van oorsprong erbij te 

betrekken, maar ook de doorvoerlanden en de landen waarin de soorten worden 
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verhandeld; 

5. dringt er bij de EU op aan deel te nemen aan bewustmakingscampagnes i.s.m. 

belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld, niet alleen in plattelandsgebieden, 

maar ook op mondiaal niveau, ten einde de markt voor illegale producten van wilde dieren 

en planten te verkleinen; 

6. dringt er bij de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten op aan de samenwerking bij 

de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren en planten, op te voeren, met name 

die tussen handhavingsautoriteiten op nationaal, EU- en internationaal niveau, waaronder 

politie-, douane-, justitiële autoriteiten, bosbeheerkorpsen en gezondheids- en 

handelsinspectieautoriteiten, om in het veld adequate maatregelen te nemen; dringt er bij 

de lidstaten op aan de nationale rechterlijke macht wettelijke bijstand en begeleiding te 

verlenen bij de bestrijding van criminaliteit met wilde dieren en planten; dringt er in dit 

verband op aan gezamenlijke handhavingsprioriteiten vast te stellen en Europol en 

Eurojust gericht bij grensoverschrijdende zaken in te schakelen; 

7. is van mening dat alle lidstaten hun internationale afspraken moeten nakomen om te 

waarborgen dat hun wetgeving inzake georganiseerde criminaliteit de illegale handel in 

wilde dieren en planten omvat en de illegale handel adequaat kan worden bestraft; 

benadrukt ten slotte dat de internationale samenwerking op het gebied van de 

rechtshandhaving moet worden verbeterd door deelname aan internationale 

rechtshandhavingsoperaties, technische bijstand en gerichte financiële steun; 

8. moedigt de lidstaten aan ervoor te zorgen dat, in lijn met resolutie van de VN-Commissie 

voor misdaadpreventie en strafrecht van april 2013, de illegale handel in in het wild 

levende dieren en planten, in het kader van het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad, tot een ernstige misdaad wordt gemaakt wanneer er 

georganiseerde criminele groeperingen bij betrokken zijn; 

9. is het eens met de Commissie dat opleidingsactiviteiten een essentieel onderdeel vormen 

van de bestrijding van de georganiseerde misdaad, inclusief de illegale handel in wilde 

dieren en planten; verzoekt de Commissie dan ook te overwegen om passende 

opleidingsprojecten te starten die in het bijzonder gericht zijn op bovengenoemde 

handhavingsautoriteiten; beveelt de oprichting van een monitoringssysteem aan om vast te 

stellen welke verbeteringen er hebben plaatsgevonden en welke goede praktijken er 

bestaan om de illegale handel in wilde dieren en planten te bestrijden, en is tevens van 

mening dat het van essentieel belang is om bewustmaking te bevorderen, o.a. door 

bewustmakingscampagnes, en de dialoog en technische samenwerking met de bevoegde 

autoriteiten en plaatselijke gemeenschappen te versterken, met nadruk op de gevolgen van 

illegale handel in producten die zijn verkregen met wilde flora en fauna; 

10. is van mening dat de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren en planten kan 

worden bevorderd door instrumenten van zachte wetgeving; merkt echter op dat 

wetgevingsactie noodzakelijk kan zijn om te zorgen voor rechtszekerheid en om 

voldoende bindende bepalingen vast te stellen; benadrukt dat er al EU-wetgeving bestaat 

waarin verplichtingen voor marktdeelnemers zijn vastgesteld die illegale producten op de 

markt brengen en waarmee de illegale handel in wilde dieren en planten op effectieve 

wijze kan worden bestreden, nl. in de houtsector; 
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11. dringt er bij de Commissie op aan stappen te ondernemen voor de vaststelling en 

tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke regels betreffende de definitie van strafbare 

feiten en sancties in verband met illegale handel in wilde dieren en planten, 

overeenkomstig artikel 83, lid 1, VWEU; dringt er bij de lidstaten op aan de bepalingen 

van Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het 

strafrecht volledig ten uitvoer te leggen en passende sancties vast te stellen voor 

misdrijven in verband met wilde dieren en planten; benadrukt dat er zorgvuldig toegezien 

moet worden op de tenuitvoerlegging van het EU-actieplan tegen de illegale handel in 

wilde dieren en planten en dat het Parlement en de Raad regelmatig op de hoogte moeten 

worden gehouden van de vooruitgang die er tegen 31 juli 2018 geboekt is, en dat er tegen 

2020 een eindevaluatie moet plaatsvinden; 

12. is in dit verband verheugd over de toezegging van de Commissie, om in lijn met de EU-

agenda voor veiligheid, te beginnen met een herziening om de geschiktheid en de 

doeltreffendheid te beoordelen van het EU-beleid en het wetgevingskader voor de 

bestrijding van milieucriminaliteit, en met name de georganiseerde criminaliteit met wilde 

dieren en planten; is bovendien verheugd over de toezegging van de Commissie om aan 

het Parlement en de Raad verslag uit te brengen over de tussentijdse vooruitgang die tegen 

31 juli 2018 geboekt zal zijn, en om tegen 2020 een eindevaluatie te laten plaatsvinden; 
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