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Zadeva: Nezakonita trgovina z živalskimi vrstami

Trgovina z živalmi je tretja največja nezakonita trgovina na svetu, takoj za trgovino z mamili in 
orožjem. Po ocenah naj bi predstavljala med 15 in 160 milijard EUR. Evropska unija je pri tovrstnem 
tihotapljenju pogosto končni trg ali tranzitno ozemlje.

Mnoge študije so pokazale, da se je trgovina s slonovino v zadnjih desetih letih potrojila in da je 
upadanje številnih vrst katastrofalno. Poleg tega se še vedno v velikem obsegu izvaja nezakonita 
prodaja izdelkov iz živalskih vrst na spletu. 

V skladu s študijo Mednarodnega sklada za dobro počutje živali (Ifaw) iz leta 2014 se na spletu še 
vedno trguje s številnimi divjimi živalmi, deli živali in izdelki, pridobljeni iz ogroženih živalskih vrst. Kar 
je še hujše, študija je pokazala, da je 32 % izdelkov pridelanih iz slonovine, 26 % pa iz plazilcev. 

1. Ali lahko Komisija poroča o ukrepih, ki jih je uvedla po sprejetju resolucije Evropskega 
parlamenta leta 2014 o kriminalu, povezanem s prostoživečimi živalmi in rastlinami? 

2. V navedeni študiji so bile izpostavljene tudi pomanjkljivosti pri nadzorovanju nezakonite trgovine 
z živalskimi vrstami, zlasti s slonovino. Kakšne ukrepe namerava sprejeti Komisija, da bi 
prispevala k uspešnemu boju proti tej trgovini, zlasti na spletu? 

3. Ali lahko Komisija ob upoštevanju razlik med državami članicami zagotovi, da bodo proti 
storilcem kaznivih dejanj resnično uporabljene sankcije?
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