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Θέμα: Η ΕΕ πρέπει να προστατεύσει τους αφρικανικούς ελέφαντες

Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP 18) της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών 
άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) θα πραγματοποιηθεί στα μέσα 
του Αυγούστου στη Γενεύη. 

Η κατάσταση των ελεφάντων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Περισσότερο από το ένα τέταρτο του 
παγκόσμιου πληθυσμού ελεφάντων έχει σφαγεί την τελευταία δεκαετία! 

Πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένων εννέα αφρικανικών χωρών, με την υποστήριξη των κρατών 
μελών της ΕΕ, επιθυμούν να συμπεριληφθούν όλοι οι πληθυσμοί του αφρικανικού ελέφαντα στο 
προσάρτημα Ι της σύμβασης. Προς το παρόν, μόνο οι πληθυσμοί ελεφάντων στις χώρες της 
Κεντρικής Αφρικής έχουν ταξινομηθεί στο προσάρτημα Ι, με αποτέλεσμα να τους παρέχεται πλήρης 
προστασία. Οι υπόλοιποι πληθυσμοί ελεφάντων (στο νότιο τμήμα της Αφρικής) περιλαμβάνονται 
σήμερα στο προσάρτημα II (το οποίο τους εξασφαλίζει ισχυρή προστασία, όμως επιτρέπει το εμπόριο 
ελεφαντόδοντου). Η διπλή αυτή ταξινόμηση έχει ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση της εμπορίας 
ελεφαντόδοντου στις χώρες της Κεντρικής Αφρικής.

1. Ποια θα είναι η κοινή θέση της ΕΕ σε αυτήν τη διάσκεψη;

2. Προτίθεται η ΕΕ να υποστηρίξει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των αφρικανικών 
ελεφάντων, στηρίζοντας την πρόταση αριθ. 12 για την πλήρη κατάταξη όλων των πληθυσμών 
αφρικανικών ελεφάντων στο προσάρτημα Ι, με σκοπό την αποτροπή κάθε είδους εμπορίου 
ελεφαντόδοντου;

Η προστασία των αφρικανικών ελεφάντων συνιστά βασικό ζήτημα για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στη Γη, και η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα.


