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ПЕРЕДІСТОРІЯ

ЩО ТАКЕ EU - TWIX
ТА ДЛЯ ЧОГО ВІН ПОТРІБЕН
Хамелеон, Андапа, Мадагаскар © WWF / Мартіна Ліппунер

Обмін інформацією з торгівлі видами дикої природи в Європейському Союзі
(The European Union Trade in Wildlife Information eXchange - EU-TWIX) – це інструмент,
який розроблений для полегшення обміну інформацією і міжнародної співпраці між
співробітниками правоохоронних органів в Європейському Союзі (ЄС) та сусідніх країнах.
Він складається з двох основних компонентів: база даних та список розсилки.
ЄС – це один з найбільших та найрізноманітніших ринків для видів та продуктів дикої природи,
міжнародна торгівля якими регулюється CITES (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення). Відсутність внутрішнього прикордонного
контролю на єдиному ринку ЄС з 1990-х років відкрило нові шляхи для транскордонних злочинів
та порушень у сфері торгівлі видами дикої природи. Порушники активно шукають нові методи і
маршрути з контрабанди для уникнення їх виявлення, що робить країни зі слабким прикордонним
контролем ідеальною ціллю. Саме тому міжнародне співробітництво між всіма членами країн ЄС
та сусідніми країнами є життєво необхідним.

РОБОТА З ТОРГІВЛЕЮ ВИДАМИ
ДИКОЇ ПРИРОДИ

€7-23 мільярди
щорічний обсяг світової нелегальної
торгівлі видами дикої природи

€100 мільярдів
щорічний обсяг світової легальної
торгівлі видами дикої природи в ЄС

55000+ вилучень
проводяться в базі даних EU-TWIX

1000+

Ч ЛЕ НС Т В О В Е U- T W IX
Через важливість зібраної інформації, база
даних EU-TWIX та список розсилки доступні
лише європейським виконавцям та
керівникам, відповідальним за імплементацію
правил торгівлі (EUWTR) та CITES.
Агентства, які мають право на участь, включають
митницю, адміністративні органи CITES, поліцію,
служби екологічної інспекції, ветеринарні та
фітосанітарні служби і органи судової влади.
Кілька міжнародних / регіональних організацій,
що працюють над проблемами незаконної
торгівлі видами дикої природи.

залучених європейських
правоохоронців

ВСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЇНИ
беруть активну учать у EU-TWIX
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Якщо ви відповідаєте цим критеріям і бажаєте
отримати доступ, зверніться за адресою:
contact@eu-twix.org

 Вилучені зразки, для яких була використана допомога
з ідентифікації зі списку розсилки © Пол Моленер, GAD Zaventem

 Офіційні представники оглядають поставку засушених
плавників акули в аеропорту Брюсселя © Пол Моленер,
GAD Zaventem

ВЕБ СА ЙТ EU - T WI X
На сайті EU-TWIX є база даних, де зібрано інформацію
про випадки виявлення торгівлі видами дикої природи,
подану європейськими правоохоронними органами,
включаючи поліцію, митницю, служби інспекції з
охорони навколишнього середовища та відповідальних
осіб CITES. Доступ до веб-сайту надається виключно
призначеним виконавцям та посадовим особам
з управління, яким надано коди доступу.
Кожне агентство має Координатора, єдиного
офіційного представника, який може подавати дані.
В більшості країн ЄС передача митних даних
здійснюється через Всесвітню митну організацію (ВМО).
На веб-сайті EU-TWIX також міститься інформація про
європейські лабораторії, рятувальні центри та експертів
з ідентифікації видів дикої природи, а також актуальні
ціни продуктів з видів дикої природи. Кожна країна
зберігає право власності на дані, а їхнє використання
має бути затверджено представником країни.

!
повідомлення
про злочини/вилучення
правоохоронні органи
повідомляють про останні події

залучення
400 обмінів
повідомленнями на рік

ідентифікація
службові особи можуть
консультуватись щодо
ідентифікації зразків

ЄДИНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БАЗА
ДАНИХ ТОРГІВЛІ ВИДАМИ ДИКОЇ
ПРИРОДИ В ЄВРОПІ

Доступ до даних
широкий спектр критеріїв
пошуку, який допомагає
виконувати цільові запити
Моніторинг і аналіз
аналізує торгові тренди
Співробітництво у сфері
правозастосування
полегшує співпрацю у справах
зі злочинів у сфері дикої природи

СПИСОК РОЗСИЛКИ E U- T W IX
Завдяки електронному списку розсилки можна швидко та ефективно
обмінюватися інформацією щодо вилучень між призначеними
правоохоронними органами, а також досвідом та знаннями щодо
незаконної торгівлі видами дикої природи. Список розсилки пов'язує
майже 1000 представників правоохоронних органів з усіх державчленів ЄС і сусідніх країн ЄС, а також з Європейською Комісією та
кількома міжнародними / регіональними організаціями: Секретаріатом
СІТЕS, Євроюстом, Мережею ЄС з впровадження та забезпечення
дотримання екологічного права (IMPEL), Європейським форумом суддів
з питань навколишнього середовища (EUFJE), Європейською судовою
мережею (ENJ), Європейською мережею прокурорів з питань
навколишнього середовища (ENPE), Європолом, Інтерполом,
Управлінням ООН з питань наркотиків і злочинності (UNODC) та
Всесвітньої митною організацією.
Список розсилки вже сприяв багатьом розслідуванням; його головна перевага
полягає у стимулюванні міжнародного обміну інформацією та співпраці,
які б інакше не відбулись би.
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ЗАСТОСУВАННЯ

EU - T W I X ТА C I T E S
EU - TWIX В ДІЇ
Африканський саванний слон © naturepl.com / Джефф Вануга / WWF

ЗА С Т ОС У В А ННЯ C IT E S В Є В Р О ПІ

По мірі розширення членства в ЄС, збільшився і масштаб ринку ЄС для продуктів з дикої природи.
Об’єм ринку оцінюється в понад 100 млрд. євро, що включає торгівлю живими тваринами,
декоративними рослинами, деревиною з тропічних лісів, продуктами харчування, шкірою,
слоновою кісткою, рідкісними продуктами та медикаментами, добутими з дикої природи.
Значна частина торгівлі продуктами дикої природи є незаконною і загрожує виживанню видів
у дикій природі. CITES впроваджено в ЄС шляхом спільної правової системи - EUWTR,
що застосовується у всіх державах-членах. Кожна держава-член несе відповідальність
за прийняття національного законодавства, призначення керівництва та наукових органів CITES,
забезпечення можливості арешту та конфіскації незаконних екземплярів та накладення штрафів
за незаконну торгівлю продуктами дикої природи.
Детальнішу інформацію про правила торгівлі видами дикої природи та застосування CITES в
Європі можна знайти на сайті www.ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.
.
ПІ Д Т Р ИМ К А П Р А ВО О ХО Р О Н Н И Х З А ХО Д ІВ Ч Е Р Е З С ПІВ ПР А ЦЮ
Список розсилки EU-TWIX щодня використовується правоохоронними органами
для швидкої та ефективної комунікації зі своїми колегами в Європі.
Більше ніж 400 повідомленнями, пов’язаними із застосуванням закону, обмінюються щороку!
Типи обміну інформацією є численними та різноманітними: обмін новинами про вилучення,
пошук / надання допомоги з ідентифікації зразків / продуктів або консультації з впровадженням
законодавства EUWTR / CITES, обмін даними про "вкрадені зразки" (які використовуються для
попередження мережі щодо живих екземплярів або цінних товарів, викрадених з викрадених
з зоопарків, музеїв чи приватних колекцій).
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Здерта кора дерева в Камеруні. TRAFFIC/А.Вамслі 

“

“

EU–TWIX – це перший (а у деяких
випадках, єдиний) інструмент для
ідентифікації зразків, що є основою
для законних правових дій.

Хорватська інспекція з охорони природи

Пошуковий собака, навчений виявляти нелегальні продукти з дикої природи © Вайн Ву / TRAFFIC 

Сайт EU-TWIX дозволяє користувачам:
Отримати доступ до бази даних щодо вилучень
Побачити європейські лабораторії та рятувальні центри
Зв’язатись з експертами з флори та фауни
Мати доступ до інструментів ідентифікації
Передивитись навчальні матеріали з дикої природи
Шукати та архівувати список розсилки

Пол Меленер, GAD, Бельгійська митниця

“

“

Можливість швидко отримувати точну, правдиву
інформацію для службовців правоохоронних органів
сприяє виявленню злочинів в сфері охорони дикої
природи та їх попередженню.
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EU-TWIX

УСПІХИ

ЧЕХІЯ
НОВА ТЕХНОЛОГІЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Чеська екологічна інспекція
поділилася досвідом щодо
ідентифікації справжньої та
фальшивої ікри. Вони рекомендують
швидку і дешеву техніку: помістити
ікру в гарячу воду. Желатинова
несправжня ікра розплавляється,
а справжня – ні.

БЕЛЬГІЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОВИХ ТОВАРІВ
Бельгійська митниця дізналася про незаконну торгівлю
шкірою панголінів в 2012 році завдяки фотографіям
з вилучень. Фотографіями обмінювалися через список
розсилки EU-TWIX. Як наслідок, в Брюссельському
аеропорту проведено 26 вилучень луски панголінів
загальною масою біля однієї тони.
Фото © Кейт Коннеллі
Фото © TRAFFIC / A. Вамслі

ФРАНЦІЯ
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Спільне розслідування федеральної поліції Бельгії та
французької жандармерії призвело до вилучення жаб
дереволазів в аеропорту Париж-Орлі, де семеро осіб
було заарештовано по прибуттю з французької Гайани.
Залучені експерти зустрілися завдяки EU-TWIX, і це
прискорило процес та зробило можливим
міжнародне співробітництво.
Фото © Жандармерія / OCLAESP
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ЛАТВІЯ
ОБМІН РЕСУРСАМИ ТА ЕКСПЕРТИЗАМИ
Відповідальні особи CITES в Латвії виявили факти торгівлі
косметичними засобами, які нібито містили екстракти
жовчі бурого ведмедя в Латвії, і попередили про це інші
країни-члени ЄС через список розсилки. Документи, що
були вилучені разом з такими продуктами, свідчили про
наявність екстракту жовчі ведмедя, але лабораторний
аналіз не міг бути проведений через брак ресурсів.
Митниця Великобританії запропонувала відповідальним
особам CITES в Латвії провести судово-медичні тести
продукції.
Фото © WWF в Індонезії/ Саіпул Сіагам, © CITES MA в Латвії

НІДЕРЛАНДИ
ВИЛУЧЕННЯ ЗАВДЯКИ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ
Масштабне розслідування незаконної торгівлі птахами в Нідерландах, яка
пов'язана з кількома іншими європейськими та неєвропейськими країнами,
почалося через попередженням про накладення арешту угорським органам влади
через список розсилки EU – TWIX. Вилучено було близько 500 особин птахів, а
також грошові та інші цінності. Трьох осіб ув'язнили за незаконну торгівлю
екзотичними птахами та залучення до злочинної організації.

ХОРВАТІЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТА РЯТУВАЛЬНІ ЦЕНТРИ
В 2016 році, працівники Хорватської митниці вилучили близько 700
черепах (189 Testudo hermanni, 414 T. marginata та 79 Mauremys rivulata),
що перевозились у вантажівці з Боснії і Герцеговини до Хорватії.
Оскільки ареал існування цього виду є широким, хорватські спеціалісти
не змогли визначити країни походження для повернення черепах в дику
природу. У результаті, терміново виникла потреба в рятувальних центрах
для прилаштування цих видів і Довідник з рятувальних центрів EU-TWIX
допоміг хорватським офіцерам знайти відповідні місця.
Фото © stanze / CC Generic 2.0
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Розробка цієї публікації фінансувалася «Партнерством проти браконьєрства
та незаконної торгівлі продуктами дикої природи (слоновою кісткою та рогом
носорога) в Африці та Азії», що здійснюється Німецьким товариством
транскордонного співробітництва (GIZ) від імені Федерального міністерства
Німеччини з питань економічного співробітництва та розвитку (BMZ) та
Федерального міністерства охорони навколишнього середовища Німеччини,
охорони природи та ядерної безпеки (BMU).

EU-TWIX є спільною ініціативою Бельгійської федеральної поліції,
митниці та органу управління CITES, а також TRAFFIC. Команда
EU-TWIX, що базується на TRAFFIC, координує EU-TWIX від імені
чотирьох партнерів проекту. Цей проект отримав фінансування
від Європейської Комісії (Генеральний директорат з охорони
навколишнього середовища та генеральний директорат з внутрішніх
справ) та урядів Австрії, Бельгії, Чехії, Хорватії, Естонії, Фінляндії,
Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Норвегії, Польщі,
Словаччини, Іспанії, Швейцарії та Великобританії.
WWF дякує за дозвіл на переклад та публікацію цього матеріалу
і фінансування Європейській комісії.
Усе, що викладено у цій публікації є поглядами виключно
WWF, TRAFFIC та партнерів.
Наклад - 200 шт.
Розповсюджується безкоштовно.
За додатковою інформацією звертайтеся до:
Співробітників служби підтримки EU-TWIX TRAFFIC
Вул. Жекмен 90 I B-1000 Брюссель, Бельгія
E-mail: contact@eu-twix.org
За додатковою інформацією звертайтеся до:
Співробітників служби підтримки EU-TWIX TRAFFIC
Вул. Жекмен 90 I B-1000 Брюссель, Бельгія
E-mail: contact@eu-twix.org

