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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2496/89

af 2. august 1989
om forbud mod indførsel i Fællesskabet af uforarbejdet og forarbejdet elfenben
fra den afrikanske elefant

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82
af 3. december 1982 om gennemførelse i Fællesskabet af
konventionen om international handel med udryddel
sestruede vilde dyr og planter ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 610/89 (2), særlig artikel 21 ,

det er den almindelige opfattelse, at krybskytter og
samvittighedsløse handlende vil benytte tiden fra nu af og
indtil det tidspunkt, hvor overførslen til liste I får virk
ning, til at erhverve så meget elfenben som muligt med
det resultat, at krybskytteriet vil antage et hidtil ukendt
omfang ;

for at forhindre dette forventede opsving i krybskytteriet
bør lande, der fungerer som mellemhandlere og aftagere
af elfenben, med øjeblikkelig virkning forbyde al indførsel
af elfenben fra den afrikanske elefant ;

under henvisning til udtalelse fra Udvalget for Konven
tionen om International Handel med Udryddelsestruede
Vilde Dyr og Planter, og

på nuværende tidspunkt opfylder ingen former for

ud fra følgende betragtninger ;

elefant betingelserne i artikel 10, stk. 1 , litra b), i forord
ning (EØF) nr. 3626/82 —

Trods den elfenbenskvotaordning, der blev etableret af
konventionens parter, handles det meste elfenben uden
for denne ordning, og der foregår fortsat ulovlig og
umådeholden jagt på elefanter i et uholdbart omfang ;
visse elefenbensproducerende lande er for øjeblikket ude
af stand til effektivt at kontrollere jagten på elefanter og
antallet af stødtænder, som handles på internationalt
plan ;
de lande, der fungerer som mellemhandlere og aftagere af
elfenben, er for øjeblikket ude af stand til at sikre, at

indførsel i Fællesskabet af elfenben fra den afrikanske

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Udstedelelse af indførselstilladelser for uforarbejdet
og forarbejdet elfenben fra den afrikanske elefant (Loxo
donta africana) er forbudt.

handelen med elfenben udelukkende omfatter varer af

legal oprindelse ;

en række af konventionens parter, herunder flere lande,
som har store bestande af den afrikanske elefant, har fore
slået, at arten overføres fra liste II til liste l i konventio

2.

Uanset stk. 1 kan der udstedes indførselstilladelser

under de i bilaget angivne omstændigheder. Medlemssta
terne underretter Kommissionen om enhver indførsels
tilladelse udstedt i medfør af denne bestemmelse.

nen ;

hvis dette forslag vedtages på det næste møde på konven
tionsparternes konference i oktober 1989, vil det bringe
den internationale komercielle handel med elfenben og
andre varer fra elefanter til ophør fra januar 1990 ;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1989.
Pa Kommissionens vegne
Carlo RIPA DI MEANA

Medlem af Kommissionen
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BILAG

1 . Der kan udstedes indførselstilladelser for :

a) musikinstrumenter med dele af elfenben, som bevisligt er blevet reeksporteret fra Fællesskabet
b) antikviteter

c) jagttrofæer, hvis jagttilladelsen er givet for at fremme den pågældende populations overlevelse
(Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 21 i Rådets forordning nr. 3626/82 de oprin
delseslande, for hvilke dette kriterium finder anvendelse)

d) bohave og personlige effekter (NB : turistsouvenirs undtages ikke fra importforbuddet). Der skal frem
lægges en udførselstilladelse fra oprindelseslandet, hvis dette land kræver, at der udstedes et sådant
dokument ved eksport af forarbejdet elfenben.

2. En ansøgning kan imødekommes og indførselstilladelse udstedes, hvis :
a) ansøgninger foreligger, eller
v
b) der har foreligget en kontrakt eller ordre, hvor betaling har fundet sted, eller hvor varerne er blevet
afsendt

inden det tidspunkt, medlemsstaten suspenderede udstedelse af indførselstilladelser, dog senest den 4. juli
1989. 1 disse tilfælde er den 31 . december 1989 den sidste dato, hvor indførselstilladelserne er gyldige.
3. De forvaltende myndigheder skal pr. 30. september 1989 og pr. 31 . december 1989 underrette Kommis
sionen om undtagelser fra importforbuddet.
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