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CONTEXT

CE ESTE EU-TWIX
DE CE ESTE NECESAR
Chameleon, Andapa, Madagascar © WWF / Martina Lippuner

European Union Trade in Wildlife Information eXchange (EU-TWIX), este un instrument
dezvoltat pentru facilitarea schimbului de informații și a cooperării internaționale între
autoritățile relevante din cadrul Uniunii Europene (EU) și a țărilor vecine. Acesta este
alcătuit din două componente complementare: o bază de date și o listă de corespondență.
UE este una dintre cele mai diverse piețe pentru specimene sălbatice precum și pentru
produsele provenite de la acestea, care se supun regulilor CITES (Convenția privind
Comerțul cu Specii de Floră și Faună pe Cale de Dispariție). Eliminarea frontierelor interne
în contextul pieței unice UE din anii 90 a deschis noi căi pentru activitățile ilegale
transfrontaliere privind comerțul cu specii periclitate. Pentru a se asigura că nu sunt
descoperiți, infractorii caută metode și rute noi pentru contrabandă ceea ce transformă
țările cu un nivel scăzut de controale la graniță în ținte ideale. În consecință, cooperarea
internațională între toate țările membre UE precum și cele învecinate este vitală.

AXÂNDU-SE PE COMERȚUL
CU SPECII SĂLBATICE

€7-23 miliarde
Valoarea anuală estimată a comerțului
ilegal cu specii sălbatice la nivel global

€100 miliarde
Valoarea anuală estimată a comerțului
legal cu specii sălbatice la nivelul Uniunii
Europene

55000+ de conﬁscări
Sunt documentate în baza de date
EU-TWIX

1000+

A C C E SUL L A Е U- T W IX
Datorită caracterului sensibil al informațiilor
colectate, baza de date EU-TWIX precum și lista de
corespondență, este accesibilă doar agențiilor de
implementare a legislației din cadrul UE precum și
agențiilor responsabile cu implementarea prevederilor
Regulamentelor privind Comerțul cu Specii Sălbatice
și CITES.
Agențiile eligibile includ Vămile, Autoritățile de
Management CITES, poliția, gărzile de mediu,
autoritățile naționale sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor precum și organele judiciare.
De asemenea, au acces și câteva organizații
internaționale/regionale care lucrează în domeniul
comerțului ilegal cu specii.

De specialiști conectați

Toate Statele Membre
Și alte state Europene sunt parte din
sistemul EU-TWIX
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Dacă îndepliniți aceste criterii și doriți să solicitați
accesul, vă rugăm contactați:
contact@eu-twix.org

 Specimen conﬁscat pentru a cărui identiﬁcare s-a apelat la lista
electronică de corespondență © Pol Meuleneire, GAD Zaventem.

 Agenții inspectează un transport de aripioare de rechin
uscate la aeroportul din Bruxelles © Pol Meuleneire,
GAD Zaventem

SITE -UL EU - T WI X
Site-ul EU-TWIX conține o bază de date ce centralizează
informații referitoare la conﬁscările privind comerțul cu
specii sălbatice, realizate de agențiile europene cum
ar ﬁ poliția, vama, gărzile de mediu, Autoritățile de
Management CITES. Accesul la site este restricționat,
ﬁind accesibil agențiilor relevante precum și oﬁcialilor
cu responsabilități de management pe baza unui cod
de acces.
Fiecare agenție desemnează un Punct Focal,
reprezentând singurul oﬁcial eligibil să transmită date.
Datele furnizate de Vămi, în cazul majorității Statelor
Membre, se transferă prin intermediul Organizației
Mondiale a Vămilor. Site-ul EU-TWIX conține,
de asemenea, informații despre laboratoarele din
cadrul UE, centre de salvare și experți responsabili
de identiﬁcarea speciilor, precum și prețurile actuale
ale specimenelor sălbatice aﬂate în comerț. Fiecare
țară are responsabilitatea datelor, iar acestea trebuie
aprobate de către un reprezentant al țării respective.

!
Alerte privind
infracțiuni/conﬁscări
Agențiile comunică cele mai
noi evenimente

Conectare
Sunt schimbate peste
400 de mesaje anual
între agenții

Identiﬁcare
Oﬁcialii pot cere sfaturi
referitoare la identiﬁcarea
specimenelor

SINGURA BAZĂ DE DATE DIN EUROPA
CARE CENTRALIZEAZĂ COMERȚUL CU
SPECII SĂLBATICE

Extragerea datelor
O paletă largă de criterii de
căutare ce ajută la interogarea datelor

Monitorizarea și analiză
Analizarea tendințelor comerțului
și a ﬂuxurilor pe măsură ce apar
Colaborare
Facilitează cooperarea privind
infracționalitatea de mediu

LISTA DE DISTRIBUȚIE E U- T W IX
Lista electronică de corespondență permite distribuirea rapidă și
eﬁcientă între agențiile relevante a informațiilor despre conﬁscări,
dar și schimbul de experiență și expertiză în domeniul comerțului ilegal
cu specii sălbatice. Lista de corespondență reunește aproape 1000
specialiști din toate Statele Membre, țările învecinate precum și din cadrul
Comisiei Europene și a unor organizații internaționale/regionale:
Secretariatul CITES, EuroJust, Rețeaua Uniunii Europene pentru
Implementarea și Impunerea Legislației de Mediu (IMPEL), Forumul
Judecătorilor Uniunii Europene pentru Mediu (EUFJE), Rețeaua Judiciară
Europeană (ENJ), Rețeaua europeană a procurorilor care instrumentează
dosare de mediu (ENPE), Europol, INTERPOL, Agenția Națiunilor Unite
pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC), precum și
Organizația Mondială a Vămilor.
Lista de corespondență a facilitat deja multe investigații: beneﬁciul major
este reprezentat de stimularea unui schimb de informații internațional și
cooperarea care nu ar ﬁ avut loc în alte condiții.
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APLICAȚII

EU-TWIX ȘI CITES
EU-TWIX ÎN ACȚIUNE
Elefant african Loxodonta Africana © naturepl.com / Jeﬀ Vanuga / WWF

SPR I J I NI ND I MPL E M E N T AR E A P R E V E D E R IL O R C IT E S ÎN U.E .

Odată cu extinderea UE, a crescut și dimensiunea pieței UE pentru produse provenite de la specii
sălbatice. Estimată la peste 100 de miliarde de euro, comerțul include animale vii, plante ornamentale,
lemn tropical, hrană, piei, ﬁldeș, obiecte rare și medicamente bazate pe specii sălbatice.
O parte semniﬁcativă a comerțului cu specii sălbatice este ilegală și amenință supraviețuirea speciilor
în sălbăticie. Prevederile CITES sunt implementate la nivelul UE printr-un cadru legal comun,
Regulamentul privind comerțul cu specii sălbatice, care este aplicabil în toate Statele Membre.
Fiecare Stat Membru este responsabil de dezvoltarea prevederilor legale, stabilind Autoritatea de
Management CITES și Autoritățile Științiﬁce, permițând astfel sechestrarea și conﬁscarea specimenelor
ilegale precum și stabilirea pedepselor pentru comerțul ilegal cu specii sălbatice.
Mai multe informații despre Regulamentelor Europene privind comerțul cu Specii Sălbatice
și aplicarea prevederilor Convenției CITES în UE, puteți găsi la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm
.
S PR I J I NI ND A G E N Ț I IL E P R I N P R O M O V AR E A C O O PE R Ă R II

Cu peste 400 de mesaje schimbate în ﬁecare an, lista de corespondență EU-TWIX este
folosită zilnic de către agenți pentru a comunica mai rapid și eﬁcient cu omologii lor din
toată Europa.
Tipurile de informații schimbate sunt numeroase și variate: diseminarea informațiilor privind
conﬁscările, căutarea/oferirea de ajutor în identiﬁcarea specimenelor/produselor sau a sfaturilor
referitoare la implementarea prevederilor EUWTR/CITES, diseminarea ”alertelor privind specimenele
furate” (utilizate pentru a avertiza rețeaua despre furturile de specimene vii sau bunuri provenite de la
acestea, furturi din muzee, parcuri sau colecții private), printre altele.

4

Scoarță decojită de copac în Camerun © TRAFFIC / A. Walmsley 

“

EU-TWIX este primul (și în multe
cazuri singurul) instrument pentru
identiﬁcarea specimenelor, care
reprezintă baza acțiunilor de aplicare
a legii.
Inspectoratul pentru Protecția Naturii din Croația

Câine antrenat pentru depistarea produselor ilegale provenite de la specii sălbatice © Wayne Wu / TRAFFIC 

Site-ul EU-TWIX permite utilizatorilor să:
Acceseze baza de date a conﬁscărilor
Vizualizeze datele laboratoarelor din UE și a centrelor
de salvare
Contacteze experți în ﬂoră și faună
Acceseze unelte de identiﬁcare
Citească materiale de instruire privind speciile sălbatice
Răsfoiască registrul cu adresele de e-mail

“

Abilitatea oﬁțerilor de a primi rapid date corecte, de încredere,
face de cele mai multe ori diferența în detectarea infracțiunilor
la adresa speciilor sălbatice și oprirea infractorilor.
Pol Meuleneire, GAD, Vama Belgiană
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BUNE PRACTICI
EU-TWIX

BELGIA
IDENTIFICAREA UNOR MĂRFURI NOI
În 2012, Vama Belgiană a ajuns să înțeleagă dimensiunea
comerțului ilegal cu solzi de pangolin datorită pozelor
făcute cu ocazia conﬁscărilor acestor produse, distribuite
prin intermediul listei de corespondență EU-TWIX. Astfel,
de atunci au avut loc 26 de conﬁscări referitoare la solzii
de pangolin pe aeroportul din Bruxelles, totalizând
aproape o tonă de astfel de produse.
Foto © Keith Connelly
Foto © TRAFFIC / A. Walmsley

FRANȚA
COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
O investigație comună realizată de Poliția Federală
Belgiană și Jandarmeria Franceză au dus la conﬁscarea
de broaște dendobates pe aeroportul Paris-Orly, unde
au fost arestate 7 persoane la sosirea din Guyana
Franceză. Oﬁțerii responsabili de acțiune s-au întâlnit
prin intermediul platformei EU-TWIX, lucru ce a dus la
accelerarea și facilitarea colaborării internaționale, lucru
care nu s-ar ﬁ întâmplat altfel.
Foto © Gendarmerie / OCLAESP
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CEHIA
DISEMINAREA UNEI NOI
TEHNICI DE IDENTIFICARE
Inspectoratul de mediu din Cehia
a diseminat informații referitoare
la o conﬁscare de caviar.
De asemenea au recomandat
o tehnică ieftină și rapidă pentru
a distinge caviarul real de cel
contrafăcut, din gelatină- atunci
când este pus în apă ﬁartă, caviarul
contrafăcut se topește, în timp ce
caviarul real nu.

LETONIA
ÎMPĂRTĂȘIREA DE RESURSE ȘI EXPERTIZĂ
AM CITES din Letonia a identiﬁcat în comerț produse
cosmetice ce conțineau extracte de urs brun, astfel
încât a sesizat problema celorlalte State Membre prin
intermediul listei de corespondență. Documentele,
alături de produsele conﬁscate au sugerat că produsele
ar conține extracte de urs, însă nu s-au putut efectua
analize de laborator din cauza lipsei de resurse.
Agenția vamală din Marea Britanie, s-a oferit să facă
analizele pentru AM CITES din Letonia.
Foto © WWF-Indonesia / Saipul Siagian AM CITES

OLANDA
O COOPERARE INTERNAȚIONALĂ CE A DUS LA CONFISCĂRI
O investigație la scară mare privind comerțul ilegal cu păsări din Olanda, ce avea
conexiuni cu alte țări din cadrul UE cât și non-EU, a fost declanșată de o alertă de
conﬁscare realizată de către autoritățile ungare prin intermediul listei de corespondență
EU-TWIX. Astfel, au fost conﬁscate aproximativ 500 de specimene de păsări, precum și
bani și alte bunuri. Trei inculpați au primit pedepse cu închisoarea pentru comerț ilegal
cu specii de păsări exotice și aderarea la grup infracțional.

CROAȚIA
IDENTIFICAREA SPECIEI ȘI RELOCAREA
În 2016 Vama Croată a conﬁscat aproape 700 de broaște țestoase (189 Testudo
hermanni, 414 T. marginata and 79 Mauremys rivulata) ascunse într-un camion
ce se deplasa din Bosnia și Herțegovina spre Croația. Având în vedere distribuția
geograﬁcă a acestor specii, autoritățile croate nu au putut identiﬁca țările de
origine pentru a le elibera în habitatul lor natural. Astfel, a fost nevoie urgentă
de centre de salvare pentru relocarea acestor specimene, iar Registrul Centrelor
de Salvare din cadrul EU-TWIX a ajutat autoritățile să identiﬁce cele mai bune
soluții pentru salvarea broaștelor.
Foto © stanze / CC Generic 2.0
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Această broșură EU TWIX a fost tradusă și retipărită cu permisiunea TRAFFIC
pentru proiectul ”LIFE for Danube Sturgeons” (LIFE15 GIE/AT/001004)
WWF și partenerii proiectului recunosc sprijinul ﬁnanciar oferit de Comisia
Europeană pentru traducerea și reproducerea acestei broșuri. Conținutul și poziția
exprimate în acest material aparțin exclusiv TRAFFIC, WWF și partenerilor proiectului,
și asociaților.

Această publicație a fost ﬁnanțată de ”Parteneriatul împotriva braconajului
și traﬁcului ilegal (ﬁldeș și coarne de rinocer) în Africa și Asia” implementat
de GIZ în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică
și Dezvoltare (BMZ) și a Ministerului Federal German pentru Mediu,
Conservarea Naturii și Siguranța Nucleară (BMU).
EU-TWIX este o inițiativă comună a Poliției Federale Belgiene, Vămii și
Autorității de Management CITES și TRAFFIC. Echipa EU-TWIX, aﬂată în
cadrul TRAFFIC, coordonează platforma în numele celor 4 parteneri ai
proiectului. Acest proiect a primit ﬁnanțare din partea Comisiei Europene
(DG Mediu și DG Afaceri Interne), precum și din partea Guvernelor Austriei,
Belgiei, Republicii Ceh, Croației, Estoniei, Finlandei, Franței, Germaniei, Italiei,
Letoniei, Olandei, Norvegiei, Poloniei, Slovaciei, Spaniei, Elveției și Marii Britanii.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:
EU-TWIX Support Oﬃcer
TRAFFIC
Bd. Emile Jacqmain 90 I B-1000 Brussels, Belgium
E-mail: contact@eu-twix.org
Design de Marcus Cornthwaite marcus.cornthwaite@traﬃc.org
Foto coperta 1: © Martin Harvey / WWF
Foto coperta 4: © Cat Holloway / CC Generic 2.0

