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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "EU's handlingsplan mod ulovlig 

handel med vilde dyr og planter" (COM(2016)0087), 

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om forbrydelser mod vilde dyr og 

planter1, 

– der henviser til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr 

og planter (CITES), gennemført i EU ved Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om 

beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og Kommissionens 

forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning 

(EF) nr. 338/97, 

– der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2015/451 af 6. marts 2015 om Den Europæiske 

Unions tiltrædelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede 

vilde dyr og planter (CITES)2, 

– der henviser til De Forenede Nationers konvention fra 2003 om bekæmpelse af 

korruption, 

– der henviser til De Forenede Nationers konvention fra 2000 om bekæmpelse af 

grænseoverskridende organiseret kriminalitet, 

– der henviser til konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) og 

konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder 

(Bernkonventionen), 

– der henviser til FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitets (UNODC's) 

rapport fra 2016 om kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter "World Wildlife 

Crime Report", 
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– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 69/314 af 30. juli 2015 om 

bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter, 

– der henviser til FN's miljøsamlings resolution 2/14 om ulovlig handel med vilde dyr og 

planter og produkter deraf,  

– der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling for perioden 2015-2030, 

– der henviser til det internationale konsortium om bekæmpelse af kriminalitet i 

forbindelse med vilde dyr og planter (ICCWC), bestående af CITES, Interpol, UNODC, 

Verdensbanken og Verdenstoldorganisationen, 

– der henviser til den erklæring, der blev undertegnet på konferencen om ulovlig handel 

med vilde dyr og planter i London i 2014, 

– der henviser til Buckingham Palace-erklæringen fra 2016 om forebyggelse af ulovlig 

handel med vilde dyr i transportsektoren, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. 

oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i 

omsætning1, og til Europa-Kommissionens gennemførelsesrapport herom fra 2016, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-

ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret 

fiskeri (IUU)2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 605/2013 af 12. juni 

2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om 

bord på fartøjer3 og Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 20094, der 

tillader import af 20 kg fiskevarer til eget forbrug, 

– der henviser til den betydning, EU-Fiskerikontrolagenturet, der blev oprettet ved Rådets 

forordning (EF) nr. 768/2005, spiller for bekæmpelsen af ulovlig fangst og salg af 

akvatiske arter, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 

2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet5, 

– der henviser til Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i 

zoologiske haver6, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 

2009 om beskyttelse af vilde fugle7, 

– der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
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samt vilde dyr og planter1, 

– der henviser til den undersøgelse om kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter, 

der blev offentliggjort af Temaafdeling for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed i marts 2016, 

– der henviser til Natura 2000-netværket, der omfatter vigtige yngle- og rasteområder for 

sjældne og truede arter samt nogle sjældne naturtyper, der er beskyttet i deres egen ret, 

– der henviser til rapporten om EU's forskningsprojekt 2014 om tiltag til bekæmpelse af 

miljøkriminalitet (EFFACE), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. februar 2016 om bekæmpelse af finansiering 

af terrorisme, 

– der henviser til rapporten fra generalsekretæren for De Forenede Nationers Kommission 

for Kriminalitetsforebyggelse og Strafferet af 4. marts 2003 med titlen "Illicit 

trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic 

resources" (ulovlig handel med beskyttede arter af vild flora og fauna og ulovlig adgang 

til genressourcer), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om EU's handlingsplan mod 

ulovlig handel med vilde dyr og planter, 

– der henviser til vurderingen af den hurtige indsats fra 2016 fra De Forenede Nationers 

Miljøprogram (UNEP) og Interpol med titlen "The Rise of Environmental Crime" 

(stigningen i miljøkriminaliteten), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, 

Fiskeriudvalget og Retsudvalget (A8-0303/2016), 

A. der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter er en organiseret 

international kriminalitet, som skønnes at have en værdi på omkring 20 mia. EUR om 

året, og som er steget på verdensplan i de senere år og er blevet en af de største og mest 

profitable former for organiseret kriminalitet på tværs af grænserne; der henviser til, at 

ulovlig handel med vilde dyr og planter finansierer og er tæt forbundet med andre 

former for alvorlig og organiseret kriminalitet; 

B. der henviser til, at tabet af global biodiversitet er alvorligt, idet det svarer til den sjette 

bølge af masseudryddelse af arter; 

C. der henviser til, at den globale biodiversitet og økosystemtjenesterne er truet af 

ændringer i arealanvendelsen, ikkebæredygtig udnyttelse af naturressourcer, forurening 

og klimaforandringer, og at navnlig mange udryddelsestruede arter oplever større 

udfordringer end hidtil på grund af den hurtige urbanisering, levestedernes forsvinden 

og den ulovlige handel med vilde dyr og planter; 

D. der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter har store negative 
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konsekvenser for biodiversiteten, bestående økosystemer, naturarven i 

oprindelseslandene, naturressourcerne og artsbevarelsen; 

E. der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter er en alvorlig og stigende 

trussel mod den globale sikkerhed, den politiske stabilitet, den økonomiske udvikling, 

de lokale indkomstmuligheder og retsstatsprincippet og derfor kræver en strategisk og 

koordineret EU-tilgang, som inddrager alle de berørte aktører; 

F. der henviser til, at det er afgørende for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling at få sat 

en stopper for den ulovlige handel med truede arter af flora og fauna og produkter 

fremstillet heraf; 

G. der henviser til, at CITES er en vigtig international aftale, der omfatter 35 000 dyre- og 

plantearter og har været gældende siden 1975, og som er undertegnet af 183 parter 

(herunder alle EU's medlemsstater og – siden juli 2015 – EU selv); 

H. der henviser til, at handels- og udviklingspolitikker blandt andet bør bidrage til at 

forbedre respekten for menneskerettigheder, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse; 

I. der henviser til, at "EU Trade in Wildlife Information Exchange" (EU-TWIX) siden 

2005 har ført kontrol med den ulovlige handel med vilde dyr og planter gennem 

oprettelse af en database over beslaglæggelser samt kommunikationskanaler mellem 

embedsmænd på tværs af EU-landene; 

J. der henviser til, at manglen på opmærksomhed og politisk engagement gør det meget 

vanskeligt at bekæmpe den ulovlige handel med vilde dyr og planter effektivt; 

K. der henviser til, at EU's dagsorden om sikkerhed for 2015-2020 udpeger kriminalitet i 

forbindelse med vilde dyr og planter som en form for organiseret kriminalitet, der skal 

løses på EU-plan ved at overveje yderligere strafferetlige sanktioner i hele EU ved 

hjælp af en gennemgang af eksisterende lovgivning om miljøkriminalitet; 

L. der henviser til, at operation COBRA III, der blev gennemført i maj 2015, var den 

største koordinerede internationale retshåndhævende operation rettet mod ulovlig 

handel med truede arter nogen sinde, og at den resulterede i 139 arrestationer samt mere 

end 247 beslaglæggelser, der omfattede elfenben, medicinske planter, horn fra 

næsehorn, skældyr, palisander, skildpadder og mange andre plante- og dyrearter; 

M. der henviser til, at efterspørgslen efter ulovlige produkter, der stammer fra vilde dyr og 

planter, på bestemmelsesmarkederne fremmer korruption gennem hele kæden for 

ulovlig handel med vilde dyr og planter; 

N. der henviser til, at EU er et betydningsfuldt bestemmelsesmarked og en væsentlig 

transitrute for ulovlig handel med vilde dyr og planter, men også en kilde til ulovlig 

handel med visse truede europæiske arter af flora og fauna; 

O. der henviser til, at en resolution fra FN's Kommission for Kriminalitetsforebyggelse og 

Strafferet (CCPCJ) fra april 2013, godkendt af FN's Økonomiske og Sociale Råd den 

25. juli 2013, opfordrer medlemsstaterne til at klassificere ulovlig handel med 

beskyttede arter af vild fauna og flora som en alvorlig forbrydelse, når der er 

organiserede kriminelle grupper involveret, og dermed placere denne handel på samme 

niveau som menneskehandel og narkotikasmugling; 



Generelle bemærkninger 

1. glæder sig over Kommissionens handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med 

vilde dyr og planter, som understreger behovet for koordinerede tiltag til at gøre noget 

ved årsagerne til ulovlig handel med vilde dyr og planter, til at gennemføre og 

håndhæve eksisterende regler effektivt og til at styrke det globale samarbejde mellem 

oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene; 

2. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne, EU-Udenrigstjenesten samt EU-

agenturerne Europol og Eurojust til at anerkende, at kriminalitet i forbindelse med vilde 

dyr og planter er en alvorlig og stigende trussel, og behandle den som en sag af største 

politiske vigtighed; understreger behovet for samlede og koordinerede tilgange på tværs 

af politikområder, herunder handel, udvikling, udenrigspolitik, transport og turisme 

samt retlige og indre anliggender;  

3. understreger, at kortlægning og tildeling af tilstrækkelige økonomiske og menneskelige 

ressourcer er afgørende for gennemførelsen af handlingsplanen; understreger behovet 

for at sørge for tilstrækkelige finansielle ressourcer i EU-budgettet og de nationale 

budgetter for at sikre effektiv gennemførelse af denne plan; 

4. anerkender handlingsplanens vigtige betydning, men understreger, at den har mangler 

for så vidt angår inddragelse af akvatiske arter; 

5. insisterer på fuldstændig og rettidig gennemførelse af alle elementer i handlingsplanen, 

som en afspejling af det akutte behov for at standse den ulovlige og uholdbare praksis 

og forhindre yderligere tilbagegang for arterne; opfordrer Kommissionen til at 

forelægge Parlamentet og Rådet årlige skriftlige opdateringer om gennemførelsen og 

udarbejde en detaljeret overvågnings- og evalueringsplan til at måle fremskridtene, 

herunder de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer;  

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at øge beskyttelsen af 

målarternes levesteder og understreger, at der bør sikres øget beskyttelse af områder, 

der er udpeget som sårbare maritime økosystemer, økologisk eller biologisk signifikante 

havområder og Natura 2000-områder; 

7. opfordrer Kommissionen til at oprette et særligt koordinatorkontor for ulovlig handel 

med vilde dyr og planter efter den model, der anvendes til at bekæmpe menneskehandel, 

med henblik på at sikre en fælles indsats fra forskellige tjenestegrene i Kommissionen 

og medlemsstaterne; 

8. minder Kommissionen om, at mange akvatiske arter også er i fare for at uddø, hvilket 

vil påvirke bæredygtigheden af mange økosystemer; 

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at udvikle videnskabelige 

undersøgelser om teknologiske tilpasninger af fiskeriudstyr med henblik på at undgå 

tilsigtede fangster, i betragtning af at en række arter, herunder skildpadder, er truede af 

både utilsigtede fangster og ulovlig handel med vilde dyr og planter; 

Forebyggelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og bekæmpelse af de 

grundlæggende årsager hertil 

10. opfordrer til, at EU, tredjelande, berørte parter og civilsamfundet gennemfører en række 

målrettede og koordinerede bevidstgørelseskampagner med henblik på at mindske 



efterspørgslen relateret til ulovlig handel med produkter, der stammer fra vilde dyr og 

planter, gennem reelle og varige individuelle og kollektive adfærdsmæssige 

forandringer; anerkender den rolle, som civilsamfundsorganisationer kan spille med 

hensyn til at støtte handlingsplanen; 

11. opfordrer EU til at støtte initiativer, der fremmer udviklingen af alternative bæredygtige 

indkomstmuligheder for lokalsamfund på landet, der er tæt på de vilde dyr og planter, 

hvilket vil øge de lokale fordele ved bevarelsesforanstaltninger, minimere konflikter 

mellem mennesker og vilde dyr og planter samt fremme disse dyr og planter som en 

værdifuld indtægtskilde for lokalsamfundene; mener, at sådanne initiativer – såfremt de 

tages i samråd med de pågældende lokalsamfund – vil øge opbakningen til bevarelsen 

og bidrage til genopretning, bevarelse og bæredygtig forvaltning af bestande af vilde 

dyr og planter og deres levesteder; 

12. understreger, at beskyttelse af vilde dyr og planter skal være et centralt element i EU's 

globale fattigdomsreduktionsstrategier, og opfordrer til foranstaltninger, der gør 

lokalsamfund i stand til at drage direkte fordel af at engagere sig i, at beskyttelsen at 

vilde dyr og planter inkluderes i de forskellige samarbejdsaftaler, der forhandles med 

tredjelande;  

13. minder Kommissionen om, at ulovlig handel med akvatiske arter også påvirker den 

økonomiske udvikling i kystsamfundene og den miljømæssige bæredygtighed af vores 

farvande; 

14. opfordrer EU til som et hasteanliggende at gribe ind over for korruption og gøre noget 

ved manglerne i de internationale forvaltningsforanstaltninger gennem hele kæden for 

ulovlig handel med vilde dyr og planter; opfordrer EU og dets medlemsstater til at 

samarbejde med partnerlande via FN's konvention mod korruption og andre fora med 

henblik på at løse problemet på oprindelses-, transit- og bestemmelsesmarkederne; 

opfordrer alle medlemsstaterne til fuldt ud at overholde og effektivt at gennemføre 

bestemmelserne i FN's konvention mod korruption; glæder sig over det internationale 

engagement i kampen mod korruption i henhold til artikel 10 i FN's Generalforsamlings 

resolution 69/314 af juli 2015; 

15. anerkender behovet for at yde bistand, vejledning og uddannelse til myndigheder i 

oprindelses-, transit- og destinationslandene om undersøgende, håndhævende og retlige 

procedurer på lokalt, regionalt og nationalt plan; understreger, at der er behov for at 

koordinere disse bestræbelser på en effektiv måde blandt alle de agenturer, der er 

involveret i dette arbejde; opfordrer EU til at støtte udvekslingen af bedste praksis og 

sørge for, at der er adgang til specialiseret udstyr og ekspertise, hvor det er nødvendigt; 

16. noterer sig Rådets konklusioner om EU's handlingsplan af 20. juni 2016 om ulovlig 

handel med vilde dyr og planter, der anerkender, at kriminalitet i forbindelse med vilde 

dyr og planter er en alvorlig og voksende trussel mod biodiversitet og mod miljøet men 

også mod den globale sikkerhed, retsstaten, menneskerettigheder og bæredygtig 

udvikling; beklager dybt medlemsstaternes manglende klare tilsagn; understreger, at 

medlemsstaterne spiller en afgørende rolle i en fuldstændig og sammenhængende 

gennemførelse af handlingsplanen på nationalt plan og i opfyldelsen af målene heri; 

17. opfordrer indtrængende regeringerne i de forsynende lande til: i) at forbedre 

retsstatsforholdene og skabe effektive foranstaltninger med afskrækkende virkning ved 

at styrke den strafferetlige efterforskning, retsforfølgelse og domfældelse, ii) at indføre 



strengere love, hvori ulovlig handel med vilde dyr og planter betragtes som en "alvorlig 

forbrydelse", der fortjener samme opmærksomhed og straffes med samme alvor som 

andre former for grænseoverskridende organiseret kriminalitet, iii) at tildele flere 

ressourcer til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter, navnlig for at styrke 

retshåndhævelse, kontrol med handlen, overvågning samt sporing og beslaglæggelse i 

tolden, og iv) at forpligte sig til en nultolerancepolitik over for korruption; 

En effektivisering af gennemførelsen og håndhævelsen 

18. opfordrer medlemsstaterne til at opstille handlingsplaner mod ulovlig handel med vilde 

dyr og planter med beskrivelse af håndhævelsesforanstaltninger og sanktioner og til at 

offentliggøre og udveksle oplysninger om beslaglæggelser og arrestationer med relation 

til kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter for at sikre konsekvens og 

harmoniserede tilgange medlemsstaterne imellem; støtter etableringen af en mekanisme 

til at forsyne Kommissionen med regelmæssige opdateringer af data og oplysninger om 

beslaglæggelser og anholdelser i medlemsstaterne og fremme udvekslingen af bedste 

praksis; 

19. insisterer på vigtigheden af en fuldstændig gennemførelse og håndhævelse af EU's 

forordninger om handel med vilde dyr og planter; 

20. foreslår, at sanktionerne for ulovlig handel med vilde dyr og planter, navnlig i områder 

med sårbare marine økosystemer eller områder i Natura 2000-nettet, skal være 

tilstrækkeligt strenge til at afskrække potentielle lovovertrædere; 

21. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at håndhævende myndigheder, 

anklagemyndigheder og nationale domstole har de nødvendige finansielle og 

menneskelige ressourcer samt den relevante ekspertise til at bekæmpe kriminalitet i 

forbindelse med vilde dyr og planter; opfordrer kraftigt Kommissionen og 

medlemsstaterne til at forøge deres bestræbelser på at uddanne alle de relevante 

agenturer og institutioner og øge deres opmærksomhed på området; 

22. glæder sig over bestræbelserne fra EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af 

miljølovgivning (IMPEL), Det europæiske netværk af offentlige anklagere for miljøet 

(ENPE), EU's forum for dommere på miljøområdet (EUFJE) og netværket af politifolk, 

der fokuserer på bekæmpelse af miljøkriminalitet (EnviCrimeNet); 

23. bemærker inddragelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter i EU's dagsorden om 

sikkerhed 2015-2020, hvilket er en anerkendelse af, at den ulovlige handel med vilde 

dyr og planter truer biodiversiteten i oprindelsesregionerne, den bæredygtige udvikling 

og den regionale stabilitet; 

24. foreslår, at medlemsstaterne investerer indtægterne fra bøder for ulovlig handel med 

vilde dyr og planter i foranstaltninger til beskyttelse og bevarelse af vild flora og fauna; 

25. opfordrer til markant at ændre indsamlingen af efterretninger, lovgivningen og 

retshåndhævelsen samt bekæmpelsen af korruption i forbindelse med ulovlig handel 

med vilde dyr og planter i EU's medlemsstater og andre bestemmelses- og transitlande; 

opfordrer derfor Kommissionen til at være meget opmærksom på disse aspekter af 

forvaltningen og overvågningen af håndhævelsen af internationale standarder i relation 

til ulovlig handel med vilde dyr og planter; 

26. understreger, at en harmonisering af politikker og retlige rammer med hensyn til 



forbrydelser mod vilde dyr og planter er særlig vigtig for at undgå såkaldt "migration" 

af kriminelle netværk, der beskæftiger sig med vilde dyr og planter; 

27. understreger behovet for bedre samarbejde mellem agenturer og for fungerende og 

rettidig deling af data mellem gennemførelses- og håndhævelsesagenturer på nationalt 

plan og EU-plan; opfordrer til oprettelse af strategiske håndhævelsesnetværk på både 

EU-plan og medlemsstatsplan med henblik på at fremme og forbedre dette samarbejde; 

opfordrer alle medlemsstaterne til at oprette enheder for kriminalitet i forbindelse med 

vilde dyr og planter for at lette gennemførelsen på tværs af de forskellige agenturer; 

28. opfordrer medlemsstaterne til løbende at forsyne Europol med relevante oplysninger og 

data; opfordrer indtrængende Europol til at tage kriminalitet i forbindelse med vilde dyr 

og planter med i betragtning i den næste EU-trusselsvurdering af grov og organiseret 

kriminalitet (SOCTA); opfordrer til oprettelse af en specialiseret enhed i Europol for 

kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter med tværnationale beføjelser og 

ansvar og tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til at sikre centraliserede 

oplysninger og analyser samt koordinerede strategier for håndhævelse og undersøgelser; 

29. opfordrer Kommissionen til at fremme EU-TWIX-systemet som et afprøvet og 

velfungerende værktøj for medlemsstaterne til at dele data og oplysninger og til at sikre 

langsigtede finansielle forpligtelser til det; mener, at civilsamfundsorganisationer kan 

spille en vigtig rolle i kontrollen med håndhævelsen og indberetningen af forbrydelser 

mod vilde dyr og planter; opfordrer til yderligere samarbejde fra EU's og 

medlemsstaternes side til støtte for sådanne bestræbelser fra NGO'ers side; 

30. noterer sig forbindelserne mellem kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter og 

andre former for organiseret kriminalitet, herunder hvidvaskning af penge og 

finansieringen af militante grupperinger og terrorgrupper, og mener, at internationalt 

samarbejde for bekæmpelse af ulovlige finansielle strømme bør være en prioritet; 

opfordrer EU og medlemsstaterne til at anvende alle relevante instrumenter, herunder 

samarbejde med den finansielle sektor, og til at overvåge og gennemføre forskning 

vedrørende effekterne af nyopdukkede finansielle produkter og praksisser, der er 

involveret i denne aktivitet; 

31. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i 

direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet og til at indføre passende 

niveauer af sanktioner for kriminalitet, der involverer vilde dyr og planter; er bekymret 

over, at visse medlemsstater endnu ikke har gennemført direktivet fuldt ud, og opfordrer 

Kommissionen til at vurdere gennemførelsen i hver enkelt medlemsstat, særlig for så 

vidt angår sanktioner, og til at yde vejledning; opfordrer Kommissionen til at gennemgå 

direktiv 2008/99/EF, navnlig for så vidt angår dets effektivitet med hensyn til 

bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter, inden for den 

tidsfrist, der er fastsat i EU's dagsorden om sikkerhed, og til at fremsætte et forslag om 

at revidere det efter behov; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at 

fastsætte og gennemføre fælles minimumsregler vedrørende definitionen af strafbare 

handlinger og sanktioner i forbindelse med ulovlig handel med vilde dyr og planter i 

henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF om kriminalitet af særlig grov karakter, der har en 

grænseoverskridende dimension; 

32. mener, at den toldmæssige dimension af handlingsplanen bør fremhæves yderligere, 

såvel for så vidt angår samarbejde med partnerlande som for en bedre og mere effektiv 

gennemførelse inden for Unionen; ser derfor frem til Kommissionens 2016-evaluering 



af gennemførelsen og håndhævelsen af EU's nuværende retlige ramme og anmoder om, 

at denne evaluering også kommer til at omfatte en vurdering af toldprocedurerne; 

33. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til effektivt at gennemføre og overholde FN's 

konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (UNTOC) 

som grundlag for internationale tiltag og gensidig retlig bistand og som et vigtigt skridt i 

retning af en fælles koordineret tilgang til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og 

planter; beklager i denne forbindelse dybt, at elleve medlemsstater endnu ikke har 

implementeret UNTOC; opfordrer de pågældende medlemsstater til at implementere 

konventionen hurtigst muligt; 

34. mener, at bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter kræver 

konsekvente, effektive og afskrækkende strafferetlige sanktioner; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at definere ulovlig handel med vilde dyr og planter 

som grov kriminalitet i overensstemmelse med artikel 2, litra b, i FN's konvention om 

bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet; 

35. erkender, at der er behov for vejledning om retsforfølgelse og domfældelse for 

medlemsstaternes domstole og anklagere og behov for uddannelse af toldmyndigheder 

og retshåndhævende embedsmænd ved indrejsesteder til EU; anser UNEP's "Global 

Judges Programme" og "Green Customs Initiative"-partnerskab for modeller til 

efterfølgelse;  

36. opfordrer Kommissionen, de relevante EU-agenturer og medlemsstaterne til at 

anerkende omfanget af ulovlig handel med vilde dyr og planter på internettet og til at 

opbygge kapacitet inden for enheder til bekæmpelse af miljøkriminalitet og toldenheder, 

samarbejde med enheder til bekæmpelse af cyberkriminalitet og samarbejdsaftaler med 

civilsamfundsorganisationer med henblik på at sikre, at der findes kanaler, der kan 

udløse støtte fra grænseoverskridende enheder, der er specialiseret i cyberkriminalitet; 

37. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at samarbejde med operatørerne bag 

sociale medieplatforme, søgemaskiner og platforme til e-handel om problemet med 

ulovlig handel med vilde dyr og planter via internettet; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke kontrolforanstaltningerne og udarbejde politikker til at 

bekæmpe potentielle ulovlige aktiviteter på internettet; opfordrer med dette for øje 

Kommissionen til at udarbejde retningslinjer om, hvordan problemet med kriminalitet i 

forbindelse med vilde dyr og planter via internettet skal løses på EU-plan; 

38. opfordrer EU's og medlemsstaternes håndhævelsesorganer til at kortlægge og overvåge 

mønstre i andre former for alvorlig og organiseret kriminalitet, som f.eks. 

menneskehandel, for at bidrage til forebyggelsestiltag og undersøgelse af 

uregelmæssigheder i forsyningskæden i forbindelse med bekæmpelse af ulovlig handel 

med vilde dyr og planter, f.eks. mistænkelige forsendelser og finansielle transaktioner; 

39. glæder sig over den kendsgerning, at EU for første gang optrådte som part i CITES, da 

det deltog i COP17, og over, at EU og medlemsstaterne udviser et stærkt engagement 

og yder betydelig finansiel støtte til CITES; 

40. glæder sig over UNEP's ekspertrevisionsproces, der har formål at skabe en 

internationalt anerkendt definition af miljøkriminalitet; bemærker i denne forbindelse, at 

de juridiske grænser mellem forskellige former for miljøkriminalitet til tider er uklare, 

hvilket kan mindske mulighederne for effektiv retsforfølgelse og straf; 



Styrkelse af det globale partnerskab 

41. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere dialogen og samarbejdet 

med oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene i kæden for ulovlig handel med vilde 

dyr og planter med henblik på at tilbyde dem teknisk og økonomisk bistand og 

diplomatisk støtte; mener, at EU må handle på internationalt plan for at støtte 

tredjelande i deres indsats for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og 

skal bidrage til den videre udvikling af den relevante lovgivning gennem bilaterale og 

multilaterale aftaler; 

42. understreger, at den vidt udbredte korruption, institutionelle svagheder, statsforfald, 

dårlig ledelse og svage sanktioner for kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter 

er store udfordringer, som skal tages op, hvis den ulovlige handel med vilde dyr og 

planter på tværs af grænserne skal bekæmpes effektivt; opfordrer indtrængende EU til at 

støtte udviklingslandene i deres bestræbelser på at mindske incitamenter til krybskytteri 

ved at øge de økonomiske muligheder og fremme god regeringsførelse og 

retsstatsprincippet; 

43. opfordrer EU-institutionerne, medlemsstaterne og alle berørte stater til mere systematisk 

at undersøge forbindelsen mellem ulovlig handel med vilde dyr og planter og regionale 

konflikter eller terrorisme; 

44. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette en trustfond eller en lignende 

facilitet, jf. artikel 187, i den ændrede finansforordning vedrørende Unionens 

almindelige budget, med det formål at sikre beskyttede områder og bekæmpe ulovlig 

handel med vilde dyr og planter og krybskytteri som led i handlingsplanen mod handel 

med vilde dyr og planter; 

45. opfordrer EU til at øge den finansielle og tekniske støtte, som ydes gennem instrumentet 

til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) og Den Europæiske Udviklingsfond 

(EUF), der sigter mod at hjælpe udviklingslandene med at gennemføre nationale 

bestemmelser om vilde dyr og planter i overensstemmelse med CITES' henstillinger, 

især for dem, der ikke råder over tilstrækkelige ressourcer til at håndhæve lovgivningen 

og retsforfølge smuglere; 

46. opfordrer Kommissionen til at overveje, om der inden for rammerne af 

partnerskabsinstrumentet kan ydes finansiering til initiativer med henblik på at mindske 

efterspørgslen efter ulovlige produkter fra vilde dyr og planter på de vigtigste markeder 

i overensstemmelse med prioritet 1 i handlingsplanen; påpeger, at en inddragelse af 

civilsamfundet i overvågningsstrukturerne i kapitlerne om handel og bæredygtig 

udvikling i EU's handelsaftaler kan yde et væsentligt bidrag i denne henseende; 

47. understreger betydningen af, at man inden for rammerne af det strategiske partnerskab 

mellem EU og Kina drøfter det følsomme spørgsmål om den voksende efterspørgsel 

efter produkter fra vilde dyr og planter som elfenben, næsehornshorn og tigerknogler, 

som udgør en reel trussel mod de pågældende arters bevarelse og biodiversiteten 

generelt; 

48. opfordrer Kommissionen til at inkludere bindende og retskraftige kapitler om 

bæredygtig udvikling i alle EU's handelsaftaler og -forhandlinger med specifik 

henvisning til at standse den ulovlige handel med vilde dyr og planter i alle økonomiske 

sektorer, og opfordrer Kommissionen til at inddrage analyser af disse bestemmelser i 



sine gennemførelsesrapporter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremhæve 

gennemførelsen af CITES og foranstaltninger mod kriminalitet i forbindelse med vilde 

dyr og planter i handelsordningen GSP+; 

49. bemærker, at korruption er en af de vigtigste katalysatorer og medvirkende faktorer til 

ulovlig handel med vilde dyr og planter og produkter fra disse; glæder sig over tilsagnet 

i Kommissionens strategi "Handel for alle" om at inkludere ambitiøse anti-

korruptionsbestemmelser til tackling af de direkte og indirekte følger af både korruption 

og ulovlig handel med vilde dyr og planter i alle fremtidige handelsaftaler; opfordrer 

derfor Kommissionen til at være yderst opmærksom på forvaltnings- og 

overvågningsfacetterne af håndhævelsen af internationale standarder med relation til 

ulovlig handel med vilde dyr og planter; 

50. opfordrer EU til inden for rammerne af WTO at undersøge, hvordan globale handels- og 

miljømæssige regelsæt kan støtte hinanden bedre, navnlig i forbindelse med det 

igangværende arbejde med at styrke sammenhængen mellem WTO og multilaterale 

miljøaftaler samt i lyset af aftalen om handelslettelser, som åbner nye muligheder for 

samarbejde mellem toldmyndigheder, embedsmænd med ansvar for vilde dyr og planter 

og embedsmænd med ansvar for handel, navnlig i udviklingslandene; mener, at det bør 

undersøges, om der er yderligere muligheder for samarbejde mellem WTO og CITES, 

navnlig for så vidt angår tilbud om teknisk assistance og kapacitetsopbygning 

vedrørende handels- og miljøanliggender til embedsmænd fra udviklingslandene; 

51. understreger den centrale rolle, som internationalt samarbejde spiller mellem alle 

aktører i håndhævelseskæden; opfordrer EU og medlemsstaterne til fortsat at støtte det 

internationale konsortium om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og 

planter (ICCWC); ser positivt på enhver form for forøgelse af denne støtte, herunder i 

form af finansielle midler og specialiseret ekspertise, med henblik på at fremme 

kapacitetsopbygning, promovere udveksling af oplysninger og efterretninger og støtte 

håndhævelse og overholdelse; opfordrer Kommissionen til at benytte ICCWC-

indikatorer til at evaluere effektiviteten af EU-finansiering til tredjelande til at støtte 

indsatsen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter og til at lette en ensartet og 

pålidelig vurdering af udviklingsmidlerne; 

52. glæder sig over internationale retshåndhævende operationer som Operation COBRA III, 

der fører til mange beslaglæggelser af ulovlige produkter, der stammer fra vilde dyr og 

planter, arrestationer af personer, der ulovligt handler med vilde dyr og planter, og som 

øger opmærksomheden omkring ulovlig handel med vilde dyr og planter som alvorlig 

organiseret kriminalitet; 

53. opfordrer medlemsstater til at styrke CITES-budgettet, så organisationen kan udvide 

sine overvågningsaktiviteter og artsbetegnelser; beklager i den forbindelse, at seks 

medlemsstater stadig har udestående betalinger fra årene 1992-2015 til CITES; 

54. glæder sig også over, at EU's handlingsplan yder et vigtigt bidrag til målene for 

bæredygtig udvikling, som blev fastsat i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, 

der blev vedtaget af statslederne på et FN-topmøde i september 2015; 

EU som målmarked, oprindelsessted og transitpunkt 

55. bemærker, at CITES, EU's forordning om træ og EU's IUU-rammebestemmelser er 

vigtige værktøjer til regulering af den internationale handel med vilde dyr og planter; er 



imidlertid bekymret over den manglende reelle håndhævelse og gennemførelse og 

opfordrer medlemsstaterne til at optrappe deres fælles og koordinerede bestræbelser på 

at sikre en effektiv gennemførelse; er endvidere bekymret over huller i de gældende 

lovgivningsmæssige rammer med hensyn til arter og aktører; opfordrer derfor EU til at 

revidere de eksisterende lovgivningsmæssige rammer med henblik på at supplere dem 

med et forbud mod tilgængeliggørelse og markedsføring, transport, erhvervelse og 

besiddelse af vilde dyr og planter, der er fældet ulovligt, eller som handles ulovligt i 

tredjelande; mener, at en sådan lovgivning ville kunne harmonisere EU's eksisterende 

rammer, og at de grænseoverskridende konsekvenser af en sådan lovgivning kunne 

spille en central rolle i arbejdet med at mindske den globale ulovlige handel med vilde 

dyr og planter; understreger i den forbindelse, at en sådan lovgivning skal sikre fuld 

gennemsigtighed vedrørende eventuelle handelsforbud med arter på baggrund af deres 

ulovlige status i et tredjeland med henblik på at sikre juridisk sikkerhed for personer, 

der er involveret i lovlig handel; 

56. understreger, at trofæjagt har bidraget til omfattende fald i bestande af truede dyrearter 

opført i CITES-bilag I og II, og opfordrer indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til at anlægge en forsigtighedstilgang til import af jagttrofæer fra arter, 

der er beskyttet under EU's forordninger om handel med vilde dyr og planter, og til at 

støtte en yderligere styrkelse af EU's retlige bestemmelser, der regulerer import af 

jagttrofæer til EU's medlemsstater, samt til at kræve tilladelse til import af trofæer fra 

alle de arter, der er opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97; 

57. glæder sig over Buckingham Palace-erklæringen fra 2016, i hvilken signatarer fra 

luftfartsselskaber, rederier, havneoperatører, toldagenturer, mellemstatslige 

organisationer og velgørenhedsorganisationer til bevarelse af truede dyrearter forpligter 

sig til at hæve standarderne i hele transportsektoren med fokus på informationsdeling, 

uddannelse af medarbejdere, teknologiske forbedringer og ressourcedeling på tværs af 

selskaber og organisationer i hele verden; opfordrer alle parter til fuldt ud at opfylde 

deres forpligtelser under erklæringen; opfordrer medlemsstater til at fremme frivillige 

forpligtelser svarende til dem under Buckingham Palace-erklæringen i andre sektorer, 

navnlig den finansielle sektor og inden for e-handel; 

58. opfordrer til et fuldstændigt og omgående forbud på EU-plan mod handel, eksport eller 

reeksport inden for EU og til destinationer uden for EU af elfenben, herunder elfenben 

fra før konventionens ikrafttrædelse, og næsehornshorn; opfordrer til, at der oprettes en 

mekanisme til vurdering af behovet for tilsvarende restriktioner for andre 

udryddelsestruede arter; 

59. konstaterer, at EU-forordningen om forebyggelse, afværgelse og standsning af ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) har haft en virkning, men insisterer på, 

at gennemførelsen bør være mere konsekvent for at sikre, at ingen ulovlige fisk kommer 

ind på det europæiske marked; foreslår, at EU's medlemsstater fører en mere konsekvent 

og effektiv kontrol med fangstdokumentation (fangstattester) og forsendelser (navnlig 

fra lande, der vurderes som højrisikolande) for at sikre, at fiskene er blevet fanget 

lovligt; 

60. fremhæver betydningen af at sikre, at den private sektor deltager i kampen mod ulovlig 

handel med vilde dyr og planter, gennem selvregulering og gennem virksomhedernes 

sociale medansvar; mener, at sporbarhed i forsyningskæden er af afgørende vigtighed 

for lovlig og bæredygtig handel, hvad enten den er kommerciel eller ikke-kommerciel; 

fremhæver behovet for samarbejde og koordinering på internationalt plan såvel som 



mellem den offentlige og private sektor og opfordrer til, at EU styrker de eksisterende 

kontrolinstrumenter, herunder anvendelsen af sporbarhedsmekanismer; mener, at 

transportsektoren bør spille en afgørende rolle, for eksempel ved at gennemføre et 

system for tidlig varsling; bemærker den vigtige rolle, som offentlig-private-

partnerskaber kan spille i denne forbindelse; 

61. opfordrer til, at medlemsstaterne ud over den grænsekontrol, som kræves i henhold til 

forordning (EF) nr. 338/97, indfører et nationalt tilsyn med overholdelsen med 

regelmæssig kontrol af erhvervsdrivende og personer med tilladelser, f.eks. 

dyrehandlere, opdrættere, forskningscentre og planteskoler, og herunder overvågning af 

fag såsom mode, kunst, medicin og catering, der kan anvende ulovlige dele af planter og 

dyr; 

62. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for øjeblikkelig konfiskation af eventuelle 

tilbageholdte eksemplarer og pleje og genudsættelse af tilbageholdte eller konfiskerede 

levende eksemplarer i dyreredningscentre, der er egnede til modtagelse af de 

pågældende arter; opfordrer Kommissionen til at yde råd og vejledning for at sikre, at 

alle redningscentre for vilde dyr og planter, der anvendes af medlemsstaterne, har en 

tilstrækkelig standard; opfordrer endvidere EU og medlemsstaterne til at sikre 

tilstrækkelig finansiering til dyreredningscentre; 

63. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage nationale planer for håndtering af levende 

konfiskerede arter, der er i overensstemmelse med bilag 3 til CITES-konferencens 

resolution 10.7 (Rev. CoP15); understreger, at medlemsstaterne bør rapportere om alle 

tilbageholdte levende eksemplarer til EU-TWIX, og at der bør offentliggøres årlige 

sammenfattende rapporter, samt at medlemsstaterne bør sikre, at uddannelsen af 

retshåndhævende embedsmænd omfatter velfærds- og sikkerhedsforanstaltninger for 

håndtering af levende dyr; opfordrer EU og medlemsstaterne til at forpligte sig til 

passende finansiel støtte til redningscentre for vilde dyr og planter; 

64. opfordrer medlemsstaterne til at overveje en ordning med en "positivliste" over arter, 

således at eksotiske dyrearter vurderes objektivt og i henhold til videnskabelige 

kriterier, for så vidt angår om de er sikre, og om de er egnede til at blive handlet og 

holdt som kæledyr; 

o 

o     o 

65. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 


