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CITES trädarters namn, utberednings‐ och användningsområde samt CITES‐reglering
Utgivare: Naturhistoriska museet LUOMUS, Helsingfors universitet, Enheten för botanik, Leo Junikka & Finlands miljöcentral SYKE/CITES, www.miljo.fi/cites
Vi ansvarar inte för eventuella i tabellen förekommande fel. Man bör alltid kontrollera i källan, den ursprungliga i kraft varande EU‐regleringen. Om ni finner fel eller har frågor vänligen kontakta Finlands miljöcentral SYKE, e‐
post: cites@miljo.fi.
Uppdaterad SYKE 13.1.2020
spp. = betecknar alla arter som ingår i ett högre taxon

Vetenskapligt namn #
förklaringarna är i slutet av
tabellen
Abies guatemalensis
Adansonia grandidieri #16
Aniba rosaeodora #12 (synonym
Aniba duckei )

Aquilaria spp. #14

Araucaria araucana

Artnamn och handelsnamn
Obs., flera arter kan ha samma artnamn

CITES‐/EU:s ‐artlistors
bilagor och omfattning

(ädelgran), guatemalanpihta, Abeto, Abeto Mexicano,
Guatemalan fir, Pinabete, Sabin du Guatemala
(apbrödsträd), toliaranapinanleipäpuu , Grandidier's baobab,
Grandier's baobab
(doftrosenträd) tuoksuaniba, Brazilian rosewood, bois de
rose, bois‐de‐rose‐femelle, carcara, legno di rose, palo de
rosa, palo de rose, pau‐rosa, Rosenholzbaum, Rosewood‐tree
(Farmakopea: Oleum ligni rhodii, Aetheroleum ligni rhodii)

I/A

El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko

trävaror, ved

II/B

Madagaskar

alla delar

II/B

Brasilien, Columbia, Ecuador, Franska
aromatiska oljor
Guayana, Guyana, Peru, Surinam, Venezuela

II/B

Indonesien, Thailand, Kambodja, Laos,
Vietnam, Malaysia, Indien, Filippinerna,
Borneo, Nya‐Guinea
Argentina, Chile

(agar, örnträdsläktet, tibastväxt), agarupuut, Aloewood,
Agarwood, Agalwood, Agar, Agaru, Eaglewood, Paradise
wood, (Farmakopea: Lignum aquilariae resinatum)
(brödgran), chilenaraukaria, Monkey‐puzzle tree, Chilean
pine, Parana pine, Araucana, Araucaria, Araucaria de
Neuquen, Araucaria imbricada, Gúillo, Pino, Pino araucana,
Pino araucaria, Pino Chileno, Pino de Chile, Pino de Neuquen,
Pino hachado, Pino piñonero, Pino solo, Pehuén

I/A

Naturligt utbredningsområde

Användning

trädvaror, olje‐, medicinalväxter

trävaror, ätbara frön

Balmea stormiae (synonym Balmea (ayuque), ajukepensas, Ayuque
I/A
El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko
stormae )
Beaucarnea spp.
(flaskliljesläktet), pullojukat, mm. lajit pullojukka, norsunjalka ,
II/B Regleringen omfattar
Ponytail palm
levande och döda individ delar
och derivat.

trävaror, blommor, julgranar

Beccariophoenix madagascariensis
#4

(manaropalm), manaranopalmu, Giant windowpane palm,
Maruala palm, Manarano, Manara, Maroala, Sikomba

II/B

Madagaskar

tillverkning av hattar, prydnadsväxt

Bowenia spp. #4
Bulnesia sarmientoi #11

(kottepalm), kuvernöörinkävykit, Byfield fern
paraguaynverapuu, Argentine lignum vitae, Paraguay lignum
vitae, Vera, Verawood, Holywood, Palo Santo (wood), Ibiocaí,
Guayacan, (ainesosa: guayacol)

II/B
II/B

Australia
Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay

prydnadsväxt
aromatiska oljor, kosmetika, trädföremål,
parkett, möbler

Caryocar costaricense #4

(sovarinöt), costaricansäkenepuu, Aji, Ajo, Caryocar du Costa
Rica, Achiotillo, Ajillo, Almendrillo, Almendro de bajo,
Almendron, Costus, Swari, Plomillo, Manú
(cedrela), brasiliansetrela, Cedro, Cedro batata, Cedro blanco,
Cedro branco, Cedro Colorado, Cedro diamantina, Cedro
misionero, Cedro pinta, Cedro rosdao, Cedro vermelho

II/B

Colombia, Costa Rica, Panama, Venezuela

trävaror, läkeväxt

III/C

Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa trävaror
Rica, Ecuador, El Salvador, Guayana, Panama,
Paraguay, Peru, Venezuela. OBS! Vid export
från Bolivia och Brasilien krävs CITES‐
exportillstånd; vid import från andra länder
krävs sk. ursprungsintyg som har utfärdas av
nationella CITES‐tillståndsmydigheten, som
bevisar att det inte är träd från populationen
i Bolivia eller Brasilien.

Cedrela fissilis (populationer från
Bolivia och Brasilien) #5

prydnadsväxt
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Cedrela lilloi (= Cedrela
angustifolia ) (populationer från
Bolivia och Brasilien) #5

(cedrela), boliviansetrela, Cedro bayo, Cedro coya, Cedro de
altura, Cedro del cerro, Cedro de Tucumán, Cedro peludo,
Cedro salteno, Cedro vírgen

Cedrela montana #4

(cedrela), vuorisetrela

Cedrela oaxacensis #4

(cedrela), meksikonsetrela

Cedrela odorata #5 (Populationerna (cigarrlådeträd), punasetrela, Cigar‐box wood, Red cedar,
i Brasilien, Bolivia, Colombia,
Spanish cedar, Cedar, Cedarwood, Cedra, Cedrela wood,
Guatemala och Peru)
Central‐American cedar, Cigar‐box cedar, Stinking mahogany,
Southern cedar, South‐American cedar, Tabasco cedar,
Trumpet cedar, West‐Indian cedar, Acajou, Acajou‐bois,
Acajou rouge, Cedrat, Cedro rojo

III/C

Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Peru. trävaror
OBS! Vid export från Bolivia och Brasilien
krävs CITES‐exportillstånd; vid import från
andra länder krävs sk. ursprungsintyg som
har utfärdas av CITES‐tillståndsmydigheten,
som bevisar att det inte är träd från
populationen i Bolivia eller Brasilien.

Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela
Inte i CITES/ EU bilaga D
Regleringen omfattar levande
individ, virke sågvaror och
fanér.
Inte i CITES/ EU bilaga D
Mexiko
Regleringen omfattar levande
individ, virke, sågvaror och
fanér.
III/C

Antigua ja Barbuda, Argentina, Barbados,
virke, läkemedel
Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanöarna, Costa
Rica, Kuba, Dominica, Dominikaaninen
republiken, Ecuador, El Salvador, Franska
Guayana, Grenada, Guadeloupe, Guyana,
Haiti, Honduras, Jamaica, Mexiko,
Montserrat, Nicaragua, Panama, Saint Kitts ja
Nevis, Saint Lucia, Suriname, Venezuela.
OBS! Bara från Brasilien, Bolivia, Kolumbia,
Guatemala och Peru krävs CITES‐
exporttillstånd; från övriga länder krävs ett
ursprungsintyg utfärdat av nationella CITES‐
tillståndsmyndigheten, som bevisar att det
inte är träd från populationen i Brasilien,
Bolivia, Colombia, Guatemala eller Peru.

Cedrela salvadorensis #4

(cedrela), salvadorinsetrela

Inte i CITES/EU bilaga D
El Salvador, Mexico, Panama, Costa Rica
Regleringen omfattar levande
individ, virke, sågvaror och
fanér.

Cedrela tonduzii #4

(cedrela), costaricansetrela, West‐Indian cedar, Cedar,
Cedrillo, Cedro, Cedro cebolla, Cedro colorado, Cedro dulce,
Cedro granadino, Cedro macho, Cedro pochote

Inte i CITES /EU D Regleringen Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
omfattar levande individ, virke Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama
sågvaror och fanér.

Cedrela spp. #5
Cibotium barometz (synonyymi
mm. Dicksonia barometz ) #4

(cederträd), setrelat, Cedars
(cibotium), kiinanentinsiipi, Lamb of Tartary, Chain‐fern
Rhizome, Cibotum, Cibot rhizome, Cibota

Cyathea spp. #4
(trädormbunkar,cyateasläktet), saniaispuut, Tree‐ferns
CYCADACEAE spp. #4 (förutom
(cykasväxter), kruunukävykit, käpypalmut, Cycads
Cycas beddomei som är i bilaga I/A)
Cycas beddomei
Cyphostemma elephantopus
Cyphostemma laza
Cyphostemma montagnacii

(kottepalm), everstinkruunukävykki, Beddome’s cycad
(flaskvin), norsupulskio, Elephant‐foot Grape‐tree
(flaskvin), pullopulskio, Elephant‐foot Grape‐tree
(flaskvin), sulkapulskio

II/B är i kraft 28.8.2020
II/B

trävaror

Syd‐ och Mellanamerika
virke, sågvaror, faner
Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Japan, läkeväxt
Malaysia, Myanmar, Papua Nya Guinea,
Taiwan, Thailand, Vietnam

II/B
Australien, Nya Zeeland
II/B Import av arten Cycas Sydvästra Asien, Södra Kina, Malaysia,
thouarsii till EU är förbjuden. tropiska Australien, Oseanien, Japan, Afrika,
Madagaskar
I/A
Indien
II/B
Madagaskar
II/B
Madagaskar
II/B
Madagaskar

prydnadsväxt, kosmetika
prydnadsväxt

prydnadsväxt
prydnadsväxt
prydnadsväxt
prydnadsväxt
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Dalbergia nigra

(Riopalisander), brasilianpalisanteri, Brazilian rosewood

Dalbergia spp. #15 (förutom
Dalbergia cochinchinensis )

(palisandersläktet), palisanterit

Dalbergia spp., (delar och produkter
av Dalbergia spp. som har sitt
ursprung i och exporteras från
Mexiko och som omfattas av not)
#6.
Dalbergia cochinchinensis, (delar
och produkter som omfattas av not)
#4
Dicksonia spp. (sis. Dicksonia
berteriana (Dicksonia berteroana ),
Dicksonia externa , Dicksonia
sellowiana ja Dicksonia stuebeli )
(Endast populationerna i Amerika)
#4

(palisandersläktet), palisanterit

II/B

Mexiko

(palisander från bl.a. Laos), laosinpalisanteri

II/B

mm. Kambodja, Laos, Papua Nya Guinea,
Salomonöarna, Thailand, Vietnam

(dicksoniasläktet trädormbunkar), rankasaniaiset, [sis.
crusoenrankasaniainen, selkirkinrankasaniainen,
amerikanrankasaniainen, perunrankasaniainen] , Tree‐ferns

II/B

Endast populationerna i Amerika. Inga andra prydnadsväxter?
populationer är upptagna i bilagorna till
denna förordning. Även synonymerna
Dicksonia berteriana , D. externa , D.
sellowiana och D. stuebelii omfattas av #4.

(ebenholtssläktet), eebenpuut, Ebony, Makassar ebony;
alkuperäisnimiä ovat: Kojoe itam, Congo moitomo,
Mologotoe, Maitem, Mojondi, Camagon, Tendu, Temru,
Tunki ja Timbruni; vid försäljning används även benämningen
Makassar

II/B

Celebes (Sulawes) ön, Afrika, Östra‐Indien,
tangenter i pianon, gitarrers greppbrädor,
Syd‐Östra Asien, Australien. OBS! Endast för stämskruvar och i prydnadssaker och möbler
populationerna i Madagaskar krävs CITES‐
exportillstånd; vid import från övriga länder
krävs ett ursprungsintyg utfärdat av CITES‐
tillståndsmyndigheten, som intygar att det
inte är träd från populationen från
Madagaskar.

Dipteryx panamensis (= Dipteryx
(tonkabön, almendro), panamantonkapuu, Almendro,
oleifera, Oleiocarpon panamense ) ( Mountain almendro, Tonka bean tree, Tonka bean wood,
Populationerna från Costa Rica och Almendro, Almendro de montaña, Almendro del monte
Nicaragua)

III/C

Brasilien, Costa Rica, Ecuador, Panama,
Nigaragua. OBS! Endast för populatinerna
från Costa Rica och Nigaragua krävs CITES‐
exporttillstånd, vid import från andra länder
krävs ett ursprungsintyg utfärdat av CITES‐
tillståndsmyndigheten, som som intygar att
det inte träd från populationen från Costa
Rica eller Nigaragua.

trävaror

Dypsis decaryi (synonyymi
Neodypsis decaryi ) #4

(trekantspalm) kolmiopalmu, kolmiokaartopalmu

II/B

Madagaskar

prydnadsväxt

Dypsis decipiens (synonyymi
Chrysalidocarpus decipiens )

(Manambe palm), pulskapalmu, pulskakaartopalmu ,
Butterfly palm

I/A

Madagaskar

prydnadsväxt

Encephalartos spp.

(brödpalmsläktet), karrookävykit, karrookäpypalmut, Bread
palms (‐cycads)

I/A

Tropiska Afrika, Sydafrika

prydnadsväxt, saagomjöl

Fitzroya cupressoides

(art i familjen cypressväxter), patagoniansypressi, Patagonian
cypress, Chilean false larch, alerce, Ciprés de la Patagonia,
False alerce chileno, Lahual, Lahuan, Lahuen

I/A

Argentina ja Chile

trävaror

Diospyros spp. (Endast
populationen från Madagaskar) #5

I/A

Brasilien

II/B Omfattar inte färdiga
Flera länder
musikinstrument delar till
musikinstrument och färdiga
tillbehör till musikinstrument.

intrument, möbler
träd

timmer, sågade trävaror, fanér och plywood.
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Gnetum montanum (populationer
från Nepal) #1

(gnetum), vuoriluumio, Joint firs

III/C

Bhutan, Kina, Indien, Laos, Myanmar,
Thailand, Vietnam. OBS! CITES‐
exporttillstånd krävs endast från Nepal; vid
import från andra länder krävs ett
ursprungsintyg utfärdat av CITES‐
tillståndsmyndigheten, som intygar att det
inte är träd från populationen i Nepal.

Barkfiber, fröolja, sav

Gonystylus spp. #4

(ramin), raminipuut, Ramin

II/B

trävaror, möbler

Guaiacum spp. #2

(pockenholts) guajakkipuut, Lignum vitae, Ironwood,
Pockwood, Sonora guaiacum, Tree of life, Wood of life, Bois
de gaïac, Bois de vie, Bois saint, Gaïac, Gaïac blanc, Gaïac
femelle, Gayac, Guaiacanillo, Guajacum, Guayacán,
Guayacán prieto, Leno de guayaco, Madera de gaiac, Palo de
hierro, Palo de ropa, Palo de vida, Palo santo, Trimarindillo,
Vera amarilla/o, Vera prieta/o

II/B

Sydvästasien, Malaysia, Singapore,
Indonesien, Brunei, Filippinerna, Papua Nya
Guinea, Borneo
Nya världens subtropiska och tropiska
områden

Guibourtia demeusei #15

(bubinga), kongonkopaalipuu, red bubinga

II/B Omfattar inte färdiga
musikinstrument delar till
musikinstrument och färdiga
tillbehör till musikinstrument.

instrument

Guibourtia pellegriniana #15

(pellegrinbubinga), gaboninkopaalipuu, rose bubinga,
kevazingo

II/B Omfattar inte färdiga
musikinstrument delar till
musikinstrument och färdiga
tillbehör till musikinstrument.

instrument

Guibourtia tessmannii #15

(jättebubinga), jättikopaalipuu, rose bubinga, kevazingo

II/B Omfattar inte färdiga
musikinstrument delar till
musikinstrument och färdiga
tillbehör till musikinstrument.

instrument

Gyrinops spp. #14

(tibastväxt), gaharupuut, Agarwood, Gahara

II/B

Indonesien, Indien, Sri Lanka

Lemurophoenix halleuxii

(palm), makipalmu, Hovitra varimena, Red lemur palm

II/B

Madagaskar

prydnadsväxt

Lodoicea maldavica #13 Kärnan
(även kallad frövita, fruktkött eller
kopra) och andra former av denna.

(dubbelkokosnöt), seychellienpalmu, Double coconut, Coco
de Mer

III/C

Seychellerna

prydnadsväxt

Magnolia liliifera var. obovata (=
Talauma hodgsonii ) (Nepalin
populaatio) #1

(magnolia) kiinanliljamagnolia, Champak, Gai lie mu

III/C

Bhutan, Indien, Kina, Myanmar, Nepal,
prydnadsväxt
Thailand. OBS! Endast från Nepal krävs CITES‐
exporttillstånd, från övriga länder krävs ett
ursprungsintyg utfärdat av nationella CITES‐
tillståndsmyndigheten, som intygar att det
inte är träd från populationen från Nepal.

Marojejya darianii
Microcycas calocoma

(palm), lapasuppilopalmu, Ravimbe
(palm), siipikävykki, Palm corcho, Palma corcho (‐cycad)

II/B
I/A

Madagaskar
Kuba

trävaror, trädprodukter, läkeväxter, kosmetik

olja, insektsgift, trävaror

prydnadsväxt
prydnadsväxt
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0reomunnea pterocarpa # 4

(art i familjen valnötsväxter), costaricankolibripähkinä,
Caribbean walnut, Gavilán walnut, Gavilán, Gavilán blanco

II/B

Costa Rica

Osyris lanceolata (= Osyris
quadripartita ; synonyymi Osyris
tenuifolia ) (populationerna från
Burundi, Etiopien, Kenya, Ruanda,
Uganda och ja Tanzania) #2

(art i familjen sandelträdsväxter), marokontuonenmarja, East
African sandalwood

II/B

Balearerna, Spanien, Portugal, Algeriet,
eteriska oljor, läkeväxter, trävaror
Marocko, Tenerifa, troppiska och södra
Afrika. OBS! Bara från Burundi, Etiopien,
Kenya, Ruanda, Uganda och Tanzania krävs
CITES‐exporttillstånd; från övriga länder
krävs ursprungsintyg utfärdat av nationella
CITES‐tillståndsmyndigheten, som intygar att
det inte är träd från populationen från
ovannämnda stater.

Paubrasilla echinata (tidigare:
Caesalpinia echinata, synonyymi
Guilandina echinata ) #10

(bresilja, röd bresilja, fernambok) (tidigare kallad
Pernambuco, brasiliankesalpina), brasilianneulapalko,
brasilpuu, , Pernambuco, Red Brazilwood, Brazilian redwood,
Bahia wood, Fernambuk, Brasileto, palo brasil, palo
pernambuco, brasil, pernambuco, palo rosado
(afrormosia), kongonafrormosia, Afrormosia, African teak,
African satinwood, Gold teak, Golden afrormosia, Satinwood,
Yellow satinwood afromosia, asamela, Asamela, Assamela,
Ghana asamela, Oleo Pardo, Teck d’Afrique, Afrormosia,
Baracara, Peonio, Teca africana
(cedro), ristisypressi, Chilean cedar, ciprès, ciprés de las
guaitecas, Cedro, Ciprés chileno, Ciprés de las Guayatecas,
Ciprés de las Islas Len, Lahuán

II/B

Brasilien

II/B

Kamerun, Kongo Brazawille, Kongo Kinshasa, stockar, sågvaror, fanér, plywood, behandlat
Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria
träd, möbler, trädföremål

I/A

Argentina, Chile

Pinus koraiensis (Populationen från (koreatall), koreansembra, Korean pine
Ryssland) #5

III/C

Japan, Kina, Korea, Ryssland. OBS! Endast
sågvaror
från Ryssland krävs CITES‐exporttillstånd; vid
import från övriga länder krävs
ursprungsintyg utfärdat av nationella CITES
tillståndsmyndigheten, som intygar att det
inte är träd från populationen från Ryssland.

Platymiscium pleiostachyum #4

II/B

Costa Rica, El Salvador, Honduras och
sågvaror
Nicaragua
Bhutan, Filippinerna, Kambodja, Indien,
sågvaror instrument, möbler, papper
Indonesien, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar,
Nepal, Papua Nya Guinea, Thailand,
Tyynenvaltameren saaret, Vietnam. OBS!
Endast från Nepal krävs CITES‐
exporttillstånd; vid import från andra länder
krävs ursprungsintyg utfärdat av nationella
CITES‐tillståndsmyndigheten, som intygar att
det inte är träd från populationen på
ovannämnda stater.

Pericopsis elata (synonym
Afrormosia elata ) #17

Pilgerodendron uviferum

Podocarpus neriifolius
(populationen från Nepal) #1

Podocarpus parlatorei

Prunus africana #4

(cristobal), costaricanmakapuu, Quira macawood, Cachimbo,
Cristóbal, Ñambar
(art i podokarpsläktet), malesianpodokarpus, Black pine,
Brown pine, Low mountain podocarp, Cyprès, Cipresillo,
Cipresillo loreto, Pino castaneto, Pino chaquiro, Podo de Asia

(parlatore´s podocarp), argentiinanpodokarpus, White pine,
Parlatore’s Podocarp, Podocarpe d’Argentine, Pino blanco,
Pino del cerro, Pino montano
(afrikansk lagerhägg), afrikankirsikka, African cherry,
Blackwood, Kanda stick, Pygeum, Red stinkwood, Red ivory,
Cerisier Africain, Prunier d’Afrique, Ciruelo africano

III/C

sågvaror

trävaror, ej färdiga trävaror som används för
tillverkning av stråkar till stränginstrument

sågvaror

I/A

Argentina, Bolivia, Peru

sågvaror

II/B

Angola, Burundi, Kamerun, Republiken
Kongo, Ekvatorialguinea, Etiopien, Kenya,
Madagaskar, Moçambique, Rwanda, RSão
Tomé och Príncipe, Sydafrika, Sudan,
Eswatini, Uganda, Tanzania, Zambia,
Zimbabwe

sågvaror, läkeväxter
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Pterocarpus erinaceus
(populationen från Senegal)

(afrikanskt kino) senegalinveripihkapuu, African rosewood,
Senegalese rosewood, kosso

II/B

Senegal

alla delar av trädet

Pterocarpus santalinus #7

(rött sandelträd, röd sandel, kaliaturträ, caiaturträ,
vermillionrött), intianveripihkapuu, santelipuu, punasanteli ,
Red sanders, Red sandalwood, Red sanderswood, Ruby
wood, Saunderswood, Rakta chandana, Lal chandan, Ragat
chandan, Red sandas, Algum, Undum, Zi tan (Farmakopea:
Santalum rubrum, Pterocarpi santalini lignum, Santali rubrum
lignum, Lignum santali rubrum)

II/B

Indien

sågvaror, läkeväxt, kosmetik

Pterocarpus tinctorius #6
Ravenea louvelii

(mukulapadauk), väriveripihkapuu, African padauk
(palm) toamasinanmajesteettipalmu, Lakamarefo, Siraboto

II/B
II/B

Afrika
Madagaskar

sågvirke, sågvaror, fanér, plywood
prydnadsväxt

Ravenea rivularis

(bäckpalm), jokimajesteettipalmu, raveneapalmu, Gora,
Bakaly, Vakaka, Malio, Majesty palm
(palm) aarrepalmu, Satranabe
(art i släktet senna), madagaskarinsenna, Bonsai Senna

II/B

Madagaskar

prydnadsväxt

II/B
II/B

Madagaskar
Madagaskar

prydnadsväxt
prydnadsväxt

I/A

Mosambik, Sydafrika, Eswatini

läkeväxt, prydnadsväxt

II/B

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama

Belize, Bolivia, Brasilia, Kolumbia, Costa Rica, sågvaror, faner, möbler, instrument
Ecuador, El Salvador, Franska Gyana,
Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua,
Panama, Peru, Venezuela. OBS! Bara från
neotropiska området inkl. Mellan‐ och
Sydamerika samt från Karibien krävs CITES‐
exporttillstånd; från övriga länder krävs ett
ursprugsintyg utfärdat av nationella CITES‐
tillståndsmyndigheten, som intygar att det
inte är träd från populationen från de
ovannämnda länderna.
Anguilla, Antigua och Barbuda, Bahamas,
sågvaror
Barbados, Caymanöarna, Colombia, Kuba,
Dominica, Dominikanska republiken,
Grenada, Guadeloupe, Jamaica, Martinique,
Montserrat, Peru, Saint Kitts ja Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna,
Trinidad och Tobago, Turks‐ och Caicosöarna,
USA, Venezuela
Indien, Kina, Malaysia, Taiwan, Vietnam
prydnadsväxt

Satranala decussilvae
Senna meridionalis (synonym
Cassia meridionalis )
Stangeria eriopus
Swietenia humilis (alla delar
förutom se) #4

(stangeria), saniaiskävykki, Cycad, Fingo, Hottentot's Head,
Natal Grass Cycad, Stangeria, imfingo
(stillahavsmahogny), meksikonaitomahonki, Honduras
mahogany, Mexican mahogany, Pacific coast mahogany,
acajou du Mexique, Caoba de Honduras, Acajou, Acajou
d’Amérique, Acajou de la cote du Pacifique, Acajou du
Mexique, Caoba de Honduras, Caoba de Pacífico, Cobano

Swietenia macrophylla
(Neotroppiska området omfattande
populationererna i Mellan‐ och
Sydamerika och Karibien) #6

(hondurasmahogny), amerikanaitomahonki, Big‐leaf
mahogany, Brazilian mahogany, Honduras mahogany, Large‐
leaved mahogany, Mahogani grands feuilles, Caoba, Mara,
Acajou, Acajou à meubles, Acajou à grandes feuilles, Acajou
d’Amérique, Acajou du Honduras, Acajou du Venezuela,
Acajou tabasco, Aguano, Aguano de Tabasco, Aguano
venezolano, Ahuano

II/B

Swietenia mahagoni (synonym
Swietenia mahogani, Swietenia
mahogoni ) #5

(kubamahogny), karibianaitomahonki, American mahogany,
Cuban mahogany, West Indian mahogany, Acajou, Acajou de
Cuba, Acajou de Haiti, Acajou de Saint‐Domingue Acajou des
Antilles, Acajou mahogani, Acajou ronceux, Acajou San
Domingo, Mahogani de petites feuilles, Aguano, Caoba
española

II/B

Taxus chinensis (= Taxus
wallichiana var. chinensis ) och
infraspecifika taxa av denna art (II)
#2

(kinesisk idegran), kiinanmarjakuusi, Chinese yew

II/B
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Taxus cuspidata och infraspecifika
taxa av
denna art (II) #2

(japansk idegran), japaninmarjakuusi, Japanese yew

prydnadsväxt

Taxus fuana och infraspecifika taxa (idegran från Tibet), tiibetinmarjakuusi
av
denna art (II) #2
Taxus sumatrana och taxon inom
(idegran från Sumatra), sumatranmarjakuusi, Tampinur batu,
arten #2
Kayu taji

II/B

Kina, Japan, Korea ja Ryssland. OBS!
Tillämpas inte på levande småplantor i små
kärl, krukor av arten Taxus cuspidata eller
korsningar av arten som har förökats på
konstgjord väg. Alla sändningar skall vara
försedda med märkningar eller dokument
varifrån det framgår taxon och att det är
"konstgjort förökade individ" enl.
(annotation 10).
Kina, Indien, Nepal, Pakistan

II/B

Filippinerna, Indonesien, Malaysia

Taxus wallichiana #2

II/B

Afganistan, Bhutan, Kina, Indien, Myanmar, sågvaror, läkeväxter bären som mat
Nepal, Pakistan, Vietnam
Bhutan, Indien, Kina, Myanmar, Nepal,
prydnadsväxt
Vietnam. OBS! Endast från Nepal krävs CITES‐
exporttillstånd; från övriga länder krävs
ursprungsintyg utfärdat av den nationella
CITES‐tillståndsmyndigheten, som intygar att
det inte är träd från populationen i Nepal.

(idegran från Himalaja), himalajanmarjakuusi, Himalayan yew,
If de l'Himalaya, tejo del Himalaya
Tetracentron sinense (populationen (art i släktet Trochodendraceae), kiinanherttapuu,
från Nepal) #1
Shuiqingshu

II/B

CITES III‐liite/EU C‐liite

prydnadsväxt

öljeväxt, bruksföremål av trä

Voanioala gerardii
Welwitschia mirabilis (synonym
Welwitschia bainesii ) #4

(voanioala palm), huiskepalmu, Voa‐nio‐ala
(welwitschia), ikilehti, welwitschia, tumboa,
tweeblaadkanniedood, ikharos, nyanka, khurub, onyanga

II/B
II/B

Madagaskar
Angola, Namibia

palmskott, prydnadsväxt
prydnadsväxt

Widdringtonia whytei

(Mulanjecypress), malawinsyprikki, Mulanje cedar, Mulanje
cypress
(zamiaväxter), samiakävykkikasvit, Cycads

II/B

Malawi

II/B

Australien, tropiska Amerika

hus‐ och båtbyggnad, möbler, småvaror, bl.a.
promenadkäppar
prydnadsväxter

ZAMIACEAE spp. (förutom
Ceratozamia spp., Encephalartos
spp., Zamia restrepoi = Chigua
restrepoi ja Microcycas calcoma,
som är i bilaga I/A) #4
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CITES trädarters namn, utberednings‐ och användningsområde samt CITES‐reglering
Tabellens not#, förklaringar och terminologi
När en art tas upp i bilaga A, B eller C inkluderas hela djur eller växter, levande eller döda, och även alla delar och produkter av dessa. För växtarter som är
upptagna i bilaga B eller C inkluderas också alla delar och produkter av arten i samma bilaga, om det inte anges i en not att endast vissa delar och produkter av
arten inkluderas. I enlighet med artikel 2 t anger symbolen # följd av ett nummer, placerad vid namnet för en art eller ett högre taxon som ingår i bilaga B eller C,
de delar eller produkter som omfattas av denna förordning enligt följande:
#1 Alla delar och produkter, utom
a) frön, sporer och pollen (inkl. pollinier),
b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,
c) snittblommor från artificiellt förökade växter, och
d) frukter och delar och produkter av dessa från artificiellt förökade växter av släktet Vanilla.
#2 Alla delar och produkter, utom
a) frön och pollen, och
b) färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel.
#4 Alla delar och produkter, utom
a) frön (inkl. frökapslar av Orchidaceae), sporer och pollen (inkl. pollinier). Undantaget gäller inte frön av Cactaceae spp. som exporteras från Mexiko och frön av
b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,
c) snittblommor från artificiellt förökade växter,
d) frukter och delar och produkter av dessa från naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktet Vanilla (Orchidaceae) och av familjen Cactaceae,
e) stammar, blommor samt delar och produkter av naturaliserade eller artificiellt förökade växter i släktet Opuntia undersläktet Opuntia och i släktet Selenicereus
f) färdiga produkter av Aloe ferox och Euphorbia antisyphilitica som är paketerade och klara för detaljhandel.
#5 Timmer, sågade trävaror och fanér.
#6 Timmer, sågade trävaror, fanér och plywood.
#7 Timmer, träspån, pulver och extrakt.
#10 Timmer, sågade trävaror och fanér, inklusive ej färdiga trävaror som används för tillverkning av stråkar till stränginstrument.
#11 Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood, pulver och extrakt. Färdiga produkter som innehåller sådana extrakt som ingredienser, inklusive doftämnen, ska inte
#12 Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och extrakt. Färdiga produkter som innehåller sådana extrakt som ingredienser, inklusive dofter, ska inte omfattas av
#13 Kärnan (även kallad frövita, fruktkött eller kopra) och andra former av denna.
#14 Alla delar och produkter, utom
a) frön och pollen,
b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,
c) frukter,
d) blad,
e) agarträpulver, inklusive komprimerat pulver i alla former, och
f) färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel; detta undantag gäller inte för träflis, pärlor, radband och sniderier.
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#15 Alla delar och produkter, utom
a) blad, blommor, pollen, frukter och frön,
b) färdiga produkter där vikten av trä från de upptagna arterna uppgår till högst 10 kg per sändning,
c) färdiga musikinstrument, färdiga delar till musikinstrument och färdiga tillbehör till musikinstrument,
d) delar och produkter av Dalbergia cochinchinensis som omfattas av not #4,
e) delar och produkter av Dalbergia spp. som har sitt ursprung i och exporteras från Mexiko och som omfattas av not #6.
#16 Frön, frukter och olja
#17 Timmer, sågvaror, fanér, plywood och behandlat trä.

Definitioner av terminologi och uttryck som används i anmärkningarna
Extrakt: Ämnen som erhålls direkt från växtmaterial med fysikaliska eller kemiska metoder oberoende av tillverkningsprocess. Ett extrakt kan ha fast form (t.ex.
kristaller, harts, fina eller grova partiklar), halvfast form (t.ex. gummi, vax) eller vätskeform (t.ex. lösningar, tinkturer, olja och eteriska oljor)
Färdiga musikinstrument: Med musikinstrument (som avses i Världstullorganisationens harmoniserade system, kapitel 92: musikinstrument, delar och tillbehör till
musikinstrument) som är spelklara eller som endast kräver montering av delar för att bli spelklara. Denna term omfattar även antika instrument (som definieras av
harmoniserade systemets nummer 97.05 och 97.06. Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter).
Färdiga tillbehör till musiksinstrument: Tillbehör till musikinstrument (som avses i Världstullorganisationens harmoniserade system, kapitel 92: musikinstrument,
delar och tillbehör till musikinstrument) som föreligger separat från musikinstrumentet, som är särskilt avsedda eller utformade för att uttryckligen användas
tillsammans med ett instrument och som inte kräver någon ytterligare ändring för att användas.
Färdiga delar till musikinstrument: Delar (som avses i Världstullorganisationens harmoniserade system, kapitel 92: musikinstrument, delar och tillbehör till
musikinstrument) till musikinstrument, som är färdiga att montera och som är särskilt avsedda eller utformade för att uttryckligen användas tillsammans med
instrumentet för att göra det spelbart.
Färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel: Produkter, som transporteras var för sig eller i bulk, som inte kräver någon ytterligare
behandling och som paketerats och märkts för slutanvändning eller detaljhandel i ett tillstånd som innebär att de kan säljas till eller användas av allmänheten.
Pulver: Ett torrt, fast ämne i form av fina eller grova partiklar.
Sändning: Last som transporteras med ett och samma konossement eller en och samma flygfraktsedel, oberoende av kvantitet eller antal behållare eller paket,
eller föremål som bärs på kroppen, medförs eller ingår i personligt bagage.
10 kg per sändning: Vad gäller uttrycket ”10 kg per sändning” ska gränsen på 10 kg tolkas som att den avser vikten av de enskilda delar av alla artiklar i sändningen
som består av trä från de berörda arterna. Med andra ord ska gränsen på 10 kg bedömas utifrån vikten av de enskilda delar av trä från arter av
Dalbergia/Guibourtia som ingår i alla artiklar i sändningen, och inte utifrån sändningens totala vikt.
Bearbetat virke: Definierat enligt harmoniserade systemet nummer 44.09. Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela
längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat.
Träspån: Trä som har reducerats till små bitar.

