Informácia o sprísnení podmienok obchodovania so slonovinou
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor regulácie obchodu
s ohrozenými druhmi (ďalej len „ministerstvo“) si dovoľuje verejnosť upozorniť, že
s účinnosťou od 19.01.2022 sa v Európskej únii sprísňujú podmienky obchodovania so
slonovinou. Sprísnenie podmienok sa týka obchodu s tretími krajinami mimo EÚ a tiež
obchodu v rámci EÚ (resp. v rámci SR). Dôvodom je neutíchajúce nelegálne zabíjanie slonov
vo voľnej prírode a nelegálny obchod so slonovinou.
Zmeny prináša nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2280 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení
nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi a nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Detailnejšie sú nové pravidlá
obchodovania so slonovinou rozpracované v Usmerňovacom dokumente EK k režimu
obchodovania so slonovinou. Stručné všeobecné zhrnutie nových podmienok obchodovania so
slonovinou v EÚ je aj na stránkach EK.
Pri posudzovaní možností obchodovania so slonovinou je dôležité, či ide o surovú (kel, kusy
klov) alebo spracovanú slonovinu (výrobky zo slonoviny napr. umelecké predmety, hudobné
nástroje a pod.) a tiež v akom období bola nadobudnutá.
Obchod s tretími krajinami mimo EÚ – DOVOZ A OPÄTOVNÝ VÝVOZ
Zakázaný je dovoz a opätovný vývoz
a) surovej slonoviny,
b) spracovanej slonoviny získanej po roku 1975.
V prípade surovej slonoviny, ktorá je súčasťou poľovníckej trofeje, je dovoz možný len na
základe povolenia na dovoz, ktoré vydáva ministerstvo. Ide však o dovoz na osobný resp.
súkromný účel a v takom prípade je ďalšie komerčné nakladanie po uskutočnení dovozu
zakázané.
V prípade spracovanej slonoviny získanej v období rokov 1947 až 1975 je dovoz
a opätovný vývoz pozastavený. Môže byť individuálne povolený len pre hudobné nástroje
s obsahom takejto slonoviny. Povolenie na dovoz či opätovný vývoz vydáva ministerstvo.
Pozastavený je aj dovoz a opätovný vývoz spracovanej slonoviny z obdobia pred rokom
1947 1 [starožitnosti resp. exempláre spĺňajúce definíciu spracovaného exemplára podľa čl. 2
písm. w) nariadenia Rady (ES) č. 338/97]. Môže byť individuálne povolený len pre hudobné
nástroje s obsahom takejto slonoviny a starožitností s veľkým kultúrnym, umeleckým alebo
historickým významom, ktorých hodnota nesúvisí s obsahom slonoviny a ktoré sú predávané
múzeám. Povolenie na dovoz či opätovný vývoz vydáva ministerstvo.
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vymedzenie pojmu spracovaný exemplár zahŕňa štyri prvky a je potrebné posúdiť všetky z nich: daný predmet
bol vyrobený/ spracovaný pred 3. marcom 1947; daný predmet bol v porovnaní s jeho pôvodným stavom
významne zmenený; daný predmet jednoznačne patrí do jednej z kategórií – šperky, ozdoby, umenie, užité umenie
alebo hudobné nástroje a nepotrebuje žiadne ďalšie úpravy, remeselné spracovanie alebo výrobu na takýto účel;
výkonný orgán príslušného členského štátu sa presvedčil o tom, že tento predmet bol nadobudnutý za takých
podmienok.

Obchod v rámci EÚ resp. v rámci SR – KOMERČNÁ ČINNOSŤ2
Komerčná činnosť so surovou alebo spracovanou slonovinou je zakázaná. Výnimka už neplatí
ani pre spracovanú slonovinu z obdobia pred rokom 19471, s ktorou bolo podľa starých
pravidiel možné vykonávať komerčnú činnosť bez udelenia výnimky zo zákazu komerčných
činností resp. bez potvrdenia.
Na komerčnú činnosť s akýmikoľvek exemplármi slonoviny je teda potrebné získať
výnimku zo zákazu komerčných činností podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97
(formou potvrdenia), ktorú udeľuje ministerstvo.
V prípade surovej slonoviny je udeľovanie výnimiek zo zákazu komerčných činností
pozastavené. Výnimka môže byť individuálne udelená prípad od prípadu na účely opravy
hudobných nástrojov s obsahom slonoviny získanej pred rokom 1975 alebo starožitností
z obdobia pred rokom 1947 1, ktoré majú veľký kultúrny, umelecký alebo historický význam
a ktoré vlastní múzeum alebo verejná inštitúcia.
V prípade spracovanej slonoviny môže byť výnimka zo zákazu komerčných činností udelená
iba ak ide o hudobný nástroj s obsahom slonoviny získanej pred rokom 1975 alebo
starožitnosť z obdobia pred rokom 1947 1.
Všetky potvrdenia resp. výnimky zo zákazu komerčných činností udelené pred 19.01.2022
zostávajú v platnosti ešte 12 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty strácajú platnosť.
V prípade ďalších otázok ohľadom nového režimu obchodovania so slonovinou kontaktujte
ministerstvo elektronicky na emailovú adresu citesma@enviro.gov.sk.
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predaj (akákoľvek forma predaja; nájom, výmenný obchod alebo výmena sa považuje za predaj; výrazy s
obdobným významom sa budú vysvetľovať obdobne), držba na predaj, ponuka na predaj (aj akákoľvek činnosť,
ktorá by sa dala takto logicky vysvetliť vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na predaj a výzvy na obchod)
alebo preprava na účely predaja, kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vy stavovanie na
verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk

