Elefántcsont-kereskedelem az EU-ban
Szigorú szabályok a vadon élő elefántok
védelmében
Az elefántcsont-kereskedelem nemzetközi tilalma ellenére mind az elefánt-orvvadászat, mind az
elefántcsont-kereskedelem számottevő. A vadon élő elefántpopulációt természetes élőhelyén továbbra
is fenyegeti az illegális leölés, az elefántcsontot pedig ilyenkor illegálisan értékesítik a nemzetközi piacon.
Az EU már jelenleg is szigorúan szabályozza az elefántcsont-kereskedelmet, és elkötelezett az elefántorvvadászat és az elefántcsont-kereskedelem elleni globális fellépés fokozása mellett. Annak érdekében,
hogy az Unión belüli elefántcsont-kereskedelem ne járuljon hozzá ezekhez a fenyegetésekhez, az EU
2021 decemberében tovább szigorította egyes ügyletekre vonatkozó szabályait.
Az új intézkedések célja az uniós elefántcsont-kereskedelem legtöbb formájának betiltása. Az EU-n belül
jelenleg mindössze néhány elefántcsonttermék kereskedelme megengedett.

Mely elefántcsonttermékek kereskedelme engedélyezett az EU-ban (a hazámat is
beleértve)?
Az EU-ban általános tiltás vonatkozik az elefántcsont-kereskedelemre. Mentességet élveznek azonban az
elefántcsontot tartalmazó antik műtárgyak és hangszerek. A tárgy jellegétől és az abban található elefántcsont
beszerzésének időpontjától függően egyedi feltételek alkalmazandók.
Régiségek
Az elefántcsontból készült vagy azt tartalmazó műtárgyakat,
például ékszereket vagy szobrokat többnyire „régiségeknek”
nevezik. Kizárólag abban az esetben lehet velük kereskedni, ha
bizonyítható, hogy
✓ az elefántcsontot 1947. március 3-a előtt szerezték be, és
✓ a tárgy megalkotása érdekében annak természetes állapotát
jelentősen megváltoztatták.

Hangszerek
Az EU-ban csak akkor forgalmazható elefántcsontdarabokat
tartalmazó hangszer, például zongorabillentyű vagy hegedűvonó,
ha
✓ az elefántcsontot 1975 előtt szerezték be, függetlenül a hangszer
gyártási időpontjától – ezt „1975 előtti hangszernek” nevezik, és
✓ a hangszert előadóművész használja, vagy használta a közelmúltig.

Környezetvédelem

Nyers
elefántcsontnak
minősülnek
az
agyarak vagy az agyardarabok. Ezekre szigorúbb
korlátozások vonatkoznak, mint a régiségekre
és a hangszerekre. Ennek oka, hogy a nyers
elefántcsont kereskedelme esetében jobban fennál
az elefántcsont iránti nemzetközi kereslet és az
elefánt-orvvadászat ösztönzésének kockázata.

Nyers elefántcsontot kizárólag 1947 előtti
régiségek, illetve 1975 előtti hangszerek
javítása céljából lehet értékesíteni, feltéve,
hogy egy kulturális örökségért felelős hatóság
támogatja az ügyletet.

A nyers elefántcsontból készült elefánttrófeák kereskedelme tiltott az EU-n belül, csakis saját
használat okán megengedett a behozatal.

Hogyan értékesíthetek olyan elefántcsontot tartalmazó műtárgyat vagy
hangszert, amelyhez jogszerűen jutottam hozzá?
1. Igazolás: ellenőrizze, hogy rendelkezik-e minden szükséges bizonyítékkal annak igazolására, hogy
az elefántcsont megfelel a fent felsorolt, kereskedelemre feljogosító kritériumoknak.
2. Kérelem: nyújtsa be a CITES végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságánál az előírt
dokumentumokat, és kérelmezzen tanúsítványt.
3. A kérelem eredménye: kizárólag érvényes tanúsítvány birtokában értékesítheti a tárgyat.
Megjegyzés: a 2022. január 19-e előtt kiállított tanúsítványok 2023. január 19-től, azaz 12
hónappal a módosított bizottsági rendelet hatálybalépése után érvényüket vesztik, ezért a
potenciális értékesítőknek a fentiek szerint új tanúsítványt kell kérelmezniük.

További információ:
Uniós iránymutatás az elefántcsont-kereskedelemről
Sajtóközlemény, kérdések és válaszok az új
szabályokról
A vadon élő állatok és növények kereskedelmére
vonatkozó uniós rendeletek
A CITES honlapja
Az alábbi információk esetleges további felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető
felelőssé.
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