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Θέμα: Κλείσιμο της αγοράς ελεφαντοστού στην ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας 

Το παράνομο εμπόριο ελεφαντοστού έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2007 μέχρι σήμερα. Οι 
λαθροκυνηγοί σκοτώνουν περίπου 55 ελέφαντες κάθε μέρα. Εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις στο 
είδος και στα οικοσυστήματα, η λαθροθηρία και το λαθρεμπόριο υπονομεύουν την ασφάλεια, την 
ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και τη σταθερότητα στις πληττόμενες χώρες στην Αφρική. Επιπλέον, η 
λαθροθηρία συνδέεται με τη διαφθορά, με το οργανωμένο έγκλημα, με τη χρηματοδότηση ένοπλων 
ομάδων και με δολοφονίες δασοφυλάκων. Οι ΗΠΑ, η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το ΗΒ έχουν ήδη λάβει 
μέτρα για το κλείσιμο των εγχώριων αγορών τους, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που είναι πολύ 
αυστηρότερες από αυτές που ισχύουν σήμερα στην ΕΕ. Ομάδες προστασίας των άγριων ζώων, 
διεθνείς οργανισμοί, επιστήμονες και κρατικές αρχές αφρικανικών χωρών ζητούν από την ΕΕ να 
κλείσει την εγχώρια αγορά της. Στα τέλη Μαρτίου 2018 διαβιβάστηκε στην Επιτροπή μια αναφορά για 
τον τερματισμό του εμπορίου ελεφαντοστού, την οποία είχαν υπογράψει πάνω από 1,2 εκατομμύρια 
πολίτες. Το Κοινοβούλιο έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει το κλείσιμο της ευρωπαϊκής αγοράς 
ελεφαντοστού, ενώ το Συμβούλιο ζήτησε περαιτέρω μέτρα για να τεθεί τέλος στις εμπορικές 
συναλλαγές ελεφαντοστού. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσο απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα. 

1. Μπορεί η Επιτροπή να εγγυηθεί ότι η υφιστάμενη νόμιμη εγχώρια αγορά ελεφαντοστού στην ΕΕ 
δεν συμβάλλει στη λαθροθηρία ή στο παράνομο εμπόριο, ιδίως λόγω της δυσκολίας να 
διαχωριστεί το νόμιμο από το παράνομο ελεφαντοστό; Συμμερίζεται η Επιτροπή την ανησυχία ότι 
το νόμιμο εμπόριο τονώνει τη ζήτηση και υπονομεύει τις προσπάθειες επιβολής του νόμου; 

2. Πιστεύει η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη ερμηνεύουν και εφαρμόζουν κατά τρόπο ενιαίο τις 
τρέχουσες νομικές διατάξεις της ΕΕ σχετικά με το ενδοενωσιακό εμπόριο και την εξαγωγή 
ελεφαντοστού; Εάν όχι, ποια περαιτέρω μέτρα προτίθεται να λάβει; 

3. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις της μελέτης «Larger than Elephants», που 
εκπονήθηκε το 2015 για τη ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO), ιδίως όσον αφορά 
την ανάγκη να κλείσουν οι εγχώριες αγορές και να καταστραφούν τυχόν αποθέματα 
ελεφαντοστού; Προτίθεται να διαθέσει χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτόν; 

4. Δεδομένων των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, και υπό το πρίσμα της 
αρχής της προφύλαξης, προτίθεται η Επιτροπή να κλείσει την αγορά ελεφαντοστού στην ΕΕ; 
Ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτό το επείγον πρόβλημα 
και να ενθαρρύνει τρίτες χώρες να κλείσουν και εκείνες τις δικές τους αγορές ελεφαντοστού; 
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