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Subiect: UE trebuie să protejeze elefanții africani

COP 18 la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de 
dispariție (CITES) va avea loc la jumătatea lunii august, la Geneva. 

Situația elefanților este deosebit de îngrijorătoare. Peste un sfert din populația de elefanți la nivel 
mondial a fost sacrificată în ultimul deceniu! 

Mai multe state, inclusiv nouă țări africane, sprijinite de state membre ale UE, doresc să includă toate 
populațiile de elefanți africani în apendicele I la Convenție. Pentru moment, numai populațiile de 
elefanți din țările din Africa Centrală sunt enumerate în apendicele I, asigurându-le astfel protecția 
deplină. Restul populațiilor de elefanți (din partea de sud a Africii) figurează în prezent în apendicele II 
(care le asigură o protecție puternică, dar care permite comerțul cu fildeș). Această dublă clasificare 
are ca efect încurajarea traficului de fildeș în țările din Africa Centrală.

1. Care va fi poziția comună a UE în cadrul conferinței?

2. Va susține UE un nivel ridicat de protecție pentru elefanții africani prin sprijinirea propunerii 
numărul 12 privind includerea tuturor populațiilor de elefanți africani în apendicele I, pentru a 
preveni comerțul cu fildeș? 

Protejarea elefanților africani este un aspect esențial în conservarea biodiversității Pământului, iar UE 
trebuie să conducă prin puterea exemplului.


