CITES-sopimuksen puulajien nimet, levinneisyysalue, käyttötarkoitus ja CITES-sääntely
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Emme vastaa taulukossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Kannattaa aina varmistaa tiedot voimassa olevasta alkuperäisestä asetuksesta. Ilmoittakaa mahdolliset virheet SYKEn CITES-luparyhmälle
cites@ymparisto.fi
(päivittänyt SYKE 10.1.2020)
spp. = koskee kyseisen suvun kaikkia lajeja

Tieteellinen nimi
# selitykset taulukon lopussa

Yleisnimi ja kauppanimiä
Huomaa, että useilla lajeja voi olla sama yleisnimi

CITES-sopimuksen
lajiluettelo / EU:n
CITESlainsäädännön
lajiasetus

Luontainen levinneisyysalue

Käyttötarkoituksia

Abies guatemalensis

guatemalanpihta, Abeto, Abeto Mexicano, Guatemalan fir,
Pinabete, Sabin du Guatemala

I/A

El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko

puutavara, polttopuu

Adansonia grandidieri #16

toliaranapinanleipäpuu, (apbrödsträd), Grandidier's baobab,
Grandier's baobab

II/B

Madagaskar

kaikki osat

Aniba rosaeodora #12 (synonyymi tuoksuaniba, (doftrosenträd), Brazilian rosewood, bois de rose,
Aniba duckei )
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)

II/B

Brasilia, Kolumbia, Ecuador, Ranskan
aromaattinen öljy
Guayana, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela

Aquilaria spp. #14

agarupuut, (agar, örnträdsläktet, tibastxäxt), Aloewood,
Agarwood, Agalwood, Agar, Agaru, Eaglewood, Paradise wood,
(Farmakopea: Lignum aquilariae resinatum)

II/B

Indonesia, Thaimaa, Kambodža, Laos,
Vietnam, Malesia, Intia, Filippiinit, Borneo,
Uusi-Guinea

puutavara, öljy- ja
lääkekasveja

Araucaria araucana

chilenaraukaria, (brödgran), 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

Argentiina, Chile

puutavara, syötävät
siemenet

Balmea stormiae (synonyymi
Balmea stormae )

ajukepensas, (ayuque), Ayuque

I/A

El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko

puutavara, kukat, myynti
joulupuiksi
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Beaucarnea spp.

pullojukat, mm. lajit pullojukka, norsunjalka, (flaskliljesläktet),
Ponytail palm

Beccariophoenix madagascariensis manaranopalmu, Giant windowpane palm, Maruala palm,
#4
Manarano, Manara, Maroala, Sikomba

II/B
Sääntely koskee
eläviä ja kuoleita
yksilöitä, osia ja
johdannaisia.
II/B

koristekasvi

Madagaskar

hattujen valmistus,
koristekasvi

Bowenia spp. #4

kuvernöörinkävykit, (kottepalm), Byfield fern

II/B

Australia

koristekasvi

Bulnesia sarmientoi #11

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

II/B

Argentiina, Bolivia, Brasilia, Paraguay

aromaattinen öljy /
kosmetiikka, puuesineet,
parketti, huonekalut

Caryocar costaricense #4

costaricansäkenepuu, (sovarinöt), Aji, Ajo, Caryocar du Costa
Rica, Achiotillo, Ajillo, Almendrillo, Almendro de bajo,
Almendron, Costus, Swari, Plomillo, Manú

II/B

Kolumbia, Costa Rica, Panama, Venezuela

puutavara, lääkekasvi

Cedrela fissilis (Bolivian ja Brasilian brasiliansetrela, (cedrela), Cedro, Cedro batata, Cedro blanco,
populaatiot) #5
Cedro branco, Cedro Colorado, Cedro diamantina, Cedro
misionero, Cedro pinta, Cedro rosdao, Cedro vermelho

III/C

Argentiina, Bolivia, Brasilia, Kolumbia, Costa puutavara
Rica, Ecuador, El Salvador, Guayana, Panama,
Paraguay, Peru, Venezuela. HUOM! Vain
Boliviasta vaaditaan CITES-vientilupa;
muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole Bolivian populaatiosta.

Cedrela lilloi (= Cedrela
angustifolia ) (Bolivian ja Brasilian
populaatiot) #5

III/C

Argentiina, Bolivia, Brasilia, Paraguay, Peru. puutavara
HUOM! Vain Boliviasta vaaditaan CITESvientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin
oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole Bolivian populaatiosta.
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boliviansetrela, (cedrela), Cedro bayo, Cedro coya, Cedro de
altura, Cedro del cerro, Cedro de Tucumán, Cedro peludo,
Cedro salteno, Cedro vírgen

5.2.2020 CITES

Cedrela montana #4

vuorisetrela, (cedrela)

Ei CITESKolumbia, Ecuador, Peru, Venezuela
sopimuksessa/EU Dliite Sääntely koskee
eläviä yksilöitä,
sahatukkeja,
sahatavaraa ja viilua.

Cedrela oaxacensis #4

meksikonsetrela, (cedrela)

Ei CITESMeksiko
sopimuksessa/EU Dliite Sääntely koskee
eläviä yksilöitä,
sahatukkeja,
sahatavaraa ja viilua.

Cedrela odorata (Brasilian, Bolivian, punasetrela, (cigarrlådeträd), Cigar-box wood, Red cedar,
Spanish cedar, Cedar, Cedarwood, Cedra, Cedrela wood, CentralKolumbian, Guatemalan ja Perun
populaatiot) #5
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
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III/C

Antigua ja Barbuda, Argentiina, Barbados,
puutavara, lääkekasvi
Belize, Bolivia, Brasilia, Cayman saaret, Costa
Rica, Kuuba, Dominica, Dominikaaninen
tasavalta, Ecuador, El Salvador, Ranskan
Guayana, Grenada, Guadeloupe, Guyana,
Haiti, Honduras, Jamaica, Meksiko,
Montserrat, Nicaragua, Panama, Saint Kitts ja
Nevis, Saint Lucia, Suriname, Venezuela.
HUOM! Vain Brasiliasta, Boliviasta,
Kolumbiasta, Guatemalasta ja Perusta
vaaditaan CITES-vientilupa; muualta
tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole ym. maiden populaatiosta.

Cedrela salvadorensis #4

salvadorinsetrela, (cedrela)

Ei CITESEl Salvador, Meksiko, Panama, Costa Rica
sopimuksessa/EU Dliite Sääntely koskee
eläviä yksilöitä,
sahatukkeja,
sahatavaraa ja viilua.

Cedrela tonduzii #4

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

Ei CITESBelize, Costa Rica, El Salvador , Guatemala,
sopimuksessa/EU D- Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama
liite Sääntely koskee
eläviä yksilöitä,
sahatukkeja,
sahatavaraa ja viilua.

Cedrela spp. #5

setrelat, (cederträd), Cedars

Ceratozamia spp.

sarvikävykit (Brödpalmer), Horncones, Cycads

(Synonyymi Chigua restrepoi, C.
bernalii = Zamia restrepoi )
Ecephalartos spp. (I), Microcycas
calocoma (I)
Cibotium barometz (synonyymi
mm. Dicksonia barometz ) #4

kolumbiankävykit, kolumbiansamiakävykit, Cycads

kiinanentinsiipi, (cibotium), Lamb of Tartary, Chain-fern
Rhizome, Cibotum, Cibot rhizome, Cibota

II/B

Cyathea spp. #4

saniaispuut, (cyateasläktet), Tree-ferns

II/B

CYCADACEAE spp. #4 (paitsi Cycas kruunukävykit, käpypalmut, (cykasväxter), Cycads
beddomei, joka on liitteessä I/A)

II/B
Etelä- ja Väli-Amerikka
voimaan 28.8.2020
I/A

Meksiko, Belize

puutavara

sahatukit, sahatavara,
viilu
koristekasvi

Kolumbia

Filippiinit, Intia, Indonesia, Kiina, Japani,
Malesia, Myanmar, Papua-Uusi-Guinea,
Taiwan, Thaimaa, Vietnam
Australia, Uusi-Seelanti

II/B
Lounais-Aasia, Etelä-Kiina, Malesia,
Huom. Cycas
trooppinen Australia, Oseania, Japani,
thouarsii 'n tuonti EU- Afrikka, Madagaskar
alueelle kielletty.

lääkekasvi

koristekasvi, kosmetiikka
koristekasvi

Cycas beddomei

everstinkruunukävykki, Beddome’s cycad

I/A

Intia

koristekasvi

Cyphostemma elephantopus

norsupulskio, (flaskvin), Elephant-foot Grape-tree

II/B

Madagaskar

koristekasvi
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Cyphostemma laza

pullopulskio, (flaskvin), Elephant-foot Grape-tree

II/B

Madagaskar

koristekasvi

Cyphostemma montagnacii

sulkapulskio, (flaskvin)

II/B

Madagaskar

koristekasvi

Dalbergia nigra

brasilianpalisanteri, (Riopalisander), Brazilian rosewood

I/A

Brasilia

soittimet, huonekalut

Dalbergia spp. #15 (paitsi
Dalbergia cochinchinensis )

palisanterit, (palisandersläktet)

II/B
Useita maita
Ei koske valmiita
soittimia, valmiita
soittimien osia eikä
valmiita soittimien
tarvikkeita.

puu

Dalbergia spp. osat ja
palisanterit, (palisandersläktet)
johdannaiset, jotka ovat peräisin ja
viety Meksikosta ja joita koskee
huomautus #6
Dalbergia cochinchinensis, osia ja laosinpalisanteri, (palisandersläktet)
johdannaisia koskee huomautus #4

II/B

Meksiko

II/B

mm. Kambodja, Laos, Papua Uusi Guinea,
Salomonsaaret Thaimaa, Vietnam

Dicksonia spp. (sis. Dicksonia
rankasaniaiset, [sis. crusoenrankasaniainen,
berteriana (Dicksonia berteroana ), selkirkinrankasaniainen, amerikanrankasaniainen,
Dicksonia externa , Dicksonia
perunrankasaniainen], (dicksoniasläktet), Tree-ferns
sellowiana ja Dicksonia stuebeli )
(vain Amerikan mantereen
populaatiot) #4

II/B

Vain Dicksonian edellämainittujen taksonien koristekasvi?
amerikkalaista alkuperää olevilta kasveilta ja
tuotteilta vaaditaan CITES-vientilupa; muualta
tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, etteivät
ko. tuotteet ole amerikkalaista alkuperää.

Diospyros spp. (Madagaskarin
populaatiot) #5

II/B

Celebesin (Sulawesin) saari, Afrikka, Itä-Intia,
Kaakkois-Aasia, Australia. HUOM! Vain
Madagaskarista vaaditaan CITES-vientilupa;
muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole Madagaskarin populaatiosta.
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eebenpuut, (ebenholtssläktet), Ebony, Makassar ebony;
alkuperäisnimiä ovat: Kojoe itam, Congo moitomo, Mologotoe,
Maitem, Mojondi, Camagon, Tendu, Temru, Tunki ja Timbruni;
kaupallisessa kielenkäytössä Makassar

5.2.2020 CITES

sahatukit, sahatavara,
viilu ja vaneri

pianon koskettimet,
soittimien otelaudat ja
viritystapit, myös koristeesineissä ja huonekaluissa

Dipteryx panamensis (= Dipteryx
oleifera, Oleiocarpon panamense )
(Costa Rican ja Nicaraguan
populaatiot)

panamantonkapuu, (tonkabön, almendro), Almendro,
Mountain almendro, Tonka bean tree, Tonka bean wood,
Almendro, Almendro de montaña, Almendro del monte

III/C

Brasilia, Costa Rica, Ecuador, Panama,
puutavara
Nigaragua. HUOM! Vain Costa Ricasta ja
Nigaraguasta vaaditaan CITES-vientilupa;
muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole em. maiden populaatiosta.

Dypsis decaryi (synonyymi
Neodypsis decaryi ) #4

kolmiopalmu, kolmiokaartopalmu, (trekantspalm)

II/B

Madagaskar

koristekasvi

Dypsis decipiens (synonyymi
Chrysalidocarpus decipiens )

pulskapalmu, pulskakaartopalmu, (Manambe palm), Butterfly
palm

I/A

Madagaskar

koristekasvi

Encephalartos spp.

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

I/A

Trooppinen Afrikka, Etelä-Afrikka

koristekasvi, saago

Fitzroya cupressoides

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

I/A

Argentiina ja Chile

puutavara

Gnetum montanum (Nepalin
populaatio) #1

vuoriluumio, (gnetum), Joint firs

III/C

Gonystylus spp. #4

raminipuut, (ramin), Ramin

II/B

Bhutan, China, Intia, Laos, Myanmar,
kuorikuidut, siemenöljy,
Thaimaa, Vietnam. HUOM! Vain Nepalista
mahla
vaaditaan CITES-vientilupa; muualta
tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole Nepalin populaatiosta.
Lounais-Aasia, Malesia, Singapore, Indonesia, puutavara, huonekalut
Brunei, Filippiinit, Papua-Uusi-Guinea, Borneo

Guaiacum spp. #2

guajakkipuut, (pockenholts), 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
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Uuden maailman subtrooppiset ja trooppiset puutavara, puuesineet,
alueet
lääkekasvi, kosmetiikka

Guibourtia demeusei #15

kongonkopaalipuu, (bubinga), red bubinga

II/B
Ei koske valmiita
soittimia, valmiita
soittimien osia eikä
valmiita soittimien
tarvikkeita.

soittimet

Guibourtia pellegriniana #15

gaboninkopaalipuu, (pellegrinbubinga), rose bubinga, kevazingo

II/B
Ei koske valmiita
soittimia, valmiita
soittimien osia eikä
valmiita soittimien
tarvikkeita.

soittimet

Guibourtia tessmannii #15

jättikopaalipuu, (jättebubinga), rose bubinga, kevazingo

II/B
Ei koske valmiita
soittimia, valmiita
soittimien osia eikä
valmiita soittimien
tarvikkeita.

soittimet

Gyrinops spp. #14

gaharupuut, (tibastväxt), Agarwood, Gahara

II/B

Indonesia, Intia, Sri Lanka

Lemurophoenix halleuxii

makipalmu, Hovitra varimena, Red lemur palm

II/B

Madagaskar

öljy, hyönteismyrkky,
puutavara
koristekasvi

Lodoicea maldavica #13

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

III/C

Seychellit

koristekasvi

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

kiinanliljamagnolia, Champak, Gai lie mu

III/C

koristekasvi

Marojejya darianii

lapasuppilopalmu, Ravimbe

II/B

Bhutan, Intia, Kiina, Myanmar, Nepal,
Thaimaa. HUOM! Vain Nepalista vaaditaan
CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on
kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen
myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla
todistetaan, ettei kyse ole Nepalin
populaatiosta.
Madagaskar

Microcycas calocoma

siipikävykki, Palm corcho, Palma corcho (-cycad)

I/A

Kuuba

koristekasvi
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koristekasvi

Oreomunnea pterocarpa #4

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

II/B

Costa Rica

Osyris lanceolata (= Osyris
quadripartita ; synonyymi Osyris
tenuifolia ) (Burundin, Etiopian,
Kenian, Ruandan, Ugandan ja
Tansanian populaatiot) #2

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

II/B

Baleaarit, Espanja, Portugali, Algeria,
haihtuvat öljyt,
Marokko, Tenerifa, trooppinen ja eteläinen
lääkekasvi, puutavara
Afrikka. HUOM! Vain Burundista, Etiopiasta,
Keniasta, Ruandasta, Ugandasta ja
Tansaniasta vaaditaan CITES-vientilupa;
muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole em. maiden populaatiosta.

Paubrasilla echinata (ennen
Caesalpinia echinata, synonyymi
Guilandina echinata ) #10

brasilianneulapalko (ennen brasiliankesalpina), brasilpuu,
(bresilja, röd bresilja, fernambok), Pernambuco, Red
Brazilwood, Brazilian redwood, Bahia wood, Fernambuk,
Brasileto, palo brasil, palo pernambuco, brasil, pernambuco,
palo rosado

II/B

Brasilia

puutavara, jousisoitinten
jouset

Pericopsis elata (synonyymi
Afrormosia elata ) #17

kongonafromosia, kongonafrormosia, (afrormosia), 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

II/B

Kamerun, Kongon tasavalta,
Norsunluurannikko, Kongon demokraatinen
tasavalta, Ghana, Nigeria

sahatukit, sahatavara,
viilu, vaneri, käsitelty puu,
huonekalut, puuesineet

Pilgerodendron uviferum

ristisypressi, (cedro), Chilean cedar, ciprès, ciprés de las
guaitecas, Cedro, Ciprés chileno, Ciprés de las Guayatecas,
Ciprés de las Islas Len, Lahuán

I/A

Argentiina, Chile

sahatavara

Pinus koraiensis (Venäjän
populaatio) #5

koreansembra, (koreatall), Korean pine

III/C

Japani, Kiina, Korea, Venäjä. HUOM! Vain
sahatavara
Venäjältä vaaditaan CITES-vientilupa; muualta
tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole Venäjän populaatiosta.

Platymiscium pleiostachyum #4

costaricanmakapuu, (cristobal), Quira macawood, Cachimbo,
Cristóbal, Ñambar

II/B

Costa Rica, El Salvador, Honduras ja
Nicaragua

8

5.2.2020 CITES

sahatavara

sahatavara

Podocarpus neriifolius
(Nepalin populaatio) #1

malesianpodokarpus, (art i podokarpsläktet), Black pine, Brown
pine, Low mountain podocarp, Cyprès, Cipresillo, Cipresillo
loreto, Pino castaneto, Pino chaquiro, Podo de Asia

III/C

Bhutan, Filippiinit, Kambodža, Intia,
sahatavara, soittimet,
huonekalut, paperi
Indonesia, Kiina, Laos, Malesia, Myanmar,
Nepal, Papua Uusi-Guinea, Thaimaa,
Tyynenvaltameren saaret, Vietnam. HUOM!
Vain Nepalista vaaditaan CITES-vientilupa;
muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole Nepalin populaatiosta.

Podocarpus parlatorei

argentiinanpodokarpus, (parlatore´s podocarp), White pine,
Parlatore’s Podocarp, Podocarpe d’Argentine, Pino blanco, Pino
del cerro, Pino montano

I/A

Argentiina, Bolivia, Peru

sahatavara

Prunus africana #4

afrikankirsikka, (afrikansk lagerhägg), African cherry,
Blackwood, Kanda stick, Pygeum, Red stinkwood, Red ivory,
Cerisier Africain, Prunier d’Afrique, Ciruelo africano

II/B

sahatavara, lääkekasvi

Pterocarpus erinaceus (Senegalin
populaatio)

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

II/B

Angola, Burundi, Cameron, Kongon
demokraattinen tasavalta, Päiväntasaajan
Guinea, Etiopia, Kenia, Madagaskar,
Mosambik, Ruanda, São Tomé ja Principe,
Etelä-Afrikka, Sudan, Eswatini, Uganda,
Tansania, Sambia, Zimbabwe
Senegal

Pterocarpus santalinus #7

intianveripihkapuu, santelipuu, punasanteli, (rött sandelträd,
röd sandel, kaliaturträ, caiaturträ, vermillionrött), 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

Intia

sahatavara, lääkekasvi,
kosmetiikka

Pterocarpus tinctorius #6

väriveripihkapuu, (mukulapadauk), African padauk

II/B

Afrikka

sahatukit, sahatavara,
viilu, vaneri

Ravenea louvelii

toamasinanmajesteettipalmu, Lakamarefo, Siraboto

II/B

Madagaskar

koristekasvi

Ravenea rivularis

jokimajesteettipalmu, raveneapalmu, (bäckpalm), Gora, Bakaly,
Vakaka, Malio, Majesty palm

II/B

Madagaskar

koristekasvi

Satranala decussilvae

aarrepalmu, Satranabe

II/B

Madagaskar

koristekasvi
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puun kaikki osat

Senna meridionalis (synonyymi
Cassia meridionalis )

madagaskarinsenna, (art i släktet senna), Bonsai Senna

II/B

Madagaskar

koristekasvi

Stangeria eriopus

saniaiskävykki, (stangeria), Cycad, Fingo, Hottentot's Head,
Natal Grass Cycad, Stangeria, imfingo

I/A

Mosambik, Etelä-Afrikka, Eswatini

lääkekasvi, koristekasvi

Swietenia humilis #4

meksikonaitomahonki, (stillahavsmahogny), 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

II/B

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

kaikki osat, paitsi ks. #4.

Swietenia macrophylla
(Neotrooppinen alue, sisältää Keskija Etelä-Amerikan sekä Karibian
populaatiot) #6

amerikanaitomahonki, (hondurasmahogny), 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

Belize, Bolivia, Brasilia, Kolumbia, Costa Rica, sahatavara, vaneri,
Ecuador, El Salvador, Ranskan Guiana,
huonekalut, soittimet
Guatemala, Honduras, Meksiko, Nigaragua,
Panama, Peru, Venezuela. HUOM! Vain
neotrooppisen alueen sis. Keski- ja EteläAmerikan sekä Karibian valtioiden alueelta
vaaditaan CITES-vientilupa; muualta
tuotaessa on kuitenkin oltava CITESlupaviranomaisen myöntämä ns.
alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse
ole em. maiden populaatioista.

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

karibianaitomahonki, (kubamahogny), 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

Anguilla, Antigua ja Barbuda, Bahama,
sahatavara
Barbados, Caymansaaret, Kolumbia, Kuuba,
Dominica, Dominikaaninen tasavalta,
Grenada, Guadeloupe, Jamaika, Martinique,
Montserrat, Peru, Saint Kitts ja Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Trinidad ja
Tobago, Turks ja Caicossaaret , Yhdysvallat,
Venezuela

Taxus chinensis (= Taxus
wallichiana var. chinensis ) ja
lajinsisäiset taksonit #2

kiinanmarjakuusi, (kinesisk idegran), Chinese yew

II/B

Intia, Kiina, Malesia, Taiwan, Vietnam
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koristekasvi

Taxus cuspidata ja lajinsisäiset
taksonit #2

Taxus fuana ja lajinsisäiset taksonit tiibetinmarjakuusi
#2

II/B

Kiina, Japani, Korea ja Venäjä. HUOM!
koristekasvi
Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin Taxus
cuspidatan keinotekoisesti lisättyihin, eläviin,
ruukuissa tai muissa pienissä astioissa oleviin
risteymiin ja lajikkeisiin. Jokaisessa
lähetyksessä on oltava merkinnät tai asiakirja,
jossa näkyy taksonin tai taksonien nimi sekä
teksti ”keinotekoisesti lisätty” (annotaatio
10).
Kiina, Intia, Nepal, Pakistan
koristekasvi

Taxus sumatrana ja lajinsisäiset
taksonit #2

sumatranmarjakuusi, Tampinur batu, Kayu taji

II/B

Filippiinit, Indonesia, Malesia

öljykasvi, puiset
käyttöesineet

Taxus wallichiana #2

himalajanmarjakuusi, Himalayan yew, If de l'Himalaya, tejo del
Himalaya

II/B

Afganistan, Bhutan, Kiina, Intia, Myanmar,
Nepal, Pakistan, Vietnam

sahatavara, lääkekasvi,
marjat ruokana

Tetracentron sinense (Nepalin
populaatio) #1

kiinanherttapuu, Shuiqingshu

III/C

koristekasvi

Voanioala gerardii

huiskepalmu, Voa-nio-ala

II/B

Bhutan, Intia, Kiina, Myanmar, Nepal,
Vietnam. HUOM! Vain Nepalista vaaditaan
CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on
kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen
myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla
todistetaan, ettei kyse ole Nepalin
populaatiosta.
Madagaskar

Welwitschia mirabilis (synonyymi
Welwitschia bainesii ) #4

ikilehti, (welwitschia), welwitschia, tumboa,
tweeblaadkanniedood, ikharos, nyanka, khurub, onyanga

II/B

Angola, Namibia

Widdringtonia whytei

malawinsyprikki, Mulanje cedar, Mulanje cypress

II/B

Malawi
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palmunversot,
koristekasvi
koristekasvi

talon- ja veneenrakennus,
huonekalut, pienesineet,
(mm. kävelykepit)

ZAMIACEAE spp. (paitsi
Ceratozamia spp., Encephalartos
spp., Zamia restrepoi = Chigua
restrepoi ja Microcycas calcoma,
jotka ovat liitteissä I/A) #4

samiakävykkikasvit, (zamiaväxter), Cycads

II/B

Australia, trooppinen Amerikka

koristekasvit

Puulajitaulukon selitykset
Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalle ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset
#1 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt)
b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä in vitro -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; ja
d) Vanilla -suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.
#2 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
a) siemeniä ja siitepölyä ja
b) viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.
#4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
a) siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien siemeniä
b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä in vitro -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;
d) hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu Vanilla -suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista;
e) varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu Opuntia -suvun Opuntia -alasuvun ja Selenicereus - suvun (Cactaceae) viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista; ja
f) lajista Euphorbia antisyphilitica saatuja viimeisteltyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.
#5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.
#6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.
#7 Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.
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#10 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, mukaan luettuina viimeistelemättömät puuaihiot, joita käytetään kielisoittimien jousien valmistuksessa.
#11 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita. Tällaisia uutteita aineisosinaan sisältävien viimeisteltyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan
#12 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeisteltyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän
#13 Tarkoittaa siemeniä (tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana) ja sen johdannaisia.
#14 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
a) siemeniä ja siitepölyä;
b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä in vitro -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
c) hedelmiä;
d) lehtiä;
e) öljyntislauksesta yli jäänyttä agarpuun jauhetta, mukaan lukien sen kaikenlaiset puristeet; ja
f) viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten – tämä vapautus ei koske helmiä, rukousnauhoja eikä veistettyjä esineitä.
#15 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
a) lehtiä, kukkia, siitepölyä, hedelmiä ja siemeniä;
b) valmiita tuotteita, joiden painosta enintään 10 kg lähetystä kohti on CITES-yleissopimuksessa luetelluista lajeista saatua puuta;
c) valmiita soittimia, valmiita soittimien osia ja valmiita soittimien tarvikkeita;
d) lajin Dalbergia cochinchinensis osia ja johdannaisia, joita koskee huomautus #4;
e) lajien Dalbergia spp. osia ja johdannaisia, jotka ovat peräisin ja viety Meksikosta ja joita koskee huomautus #6.
#16 Tarkoittaa siemeniä, hedelmiä ja öljyjä.
#17 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria ja käsiteltyä puuta.
Termit ja ilmaisut, joita käytetään huomautuksissa, määritellään seuraavasti:
Uute: Kaikki aineet, jotka on saatu suoraan kasviaineksesta fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin valmistusprosessista riippumatta. Uute voi olla kiinteää (esim. kiteet, hartsi, hienot tai karkeat
hiukkaset), puolikiinteää (esim. kumit, vahat) tai nestemäistä (esim. liuokset, tinktuurat, öljyt ja haihtuvat öljyt).
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Valmiit soittimet: Soitin (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis soitettavaksi tai jota voidaan soittaa osien asentamisen jälkeen.
Tämä kattaa antiikkisoittimet (sellaisena kuin ne määritellään harmonoidun järjestelmän koodeissa 97.05 ja 97.06; taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet).
Valmiit soittimien tarvikkeet: Soittimen tarvike (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on soittimesta erillinen ja erityisesti suunniteltu tai
muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa ja jonka käyttö ei edellytä lisämuutoksia.
Valmiit soittimien osat: Soittimen osa (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis asennettavaksi soittimeen ja joka on erityisesti
suunniteltu ja muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa, jotta soitinta voidaan soittaa.
Viimeistellyt pakatut tuotteet, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten: Kappale- tai tukkutavarana lähetetyt tuotteet, jotka eivät vaadi lisäjalostusta, pakattuina ja loppukäyttöä tai
vähittäismyyntiä varten merkittyinä ja myynti- tai käyttökunnossa kuluttajien kannalta.
Jauhe: Kuiva ja kiinteä aine, joka on hieno- tai karkeajakoista.
Lähetys: Rahti, jota kuljetetaan yhden konossementin tai lentorahtikirjan ehtojen mukaisesti, konttien tai kollien lukumäärästä riippumatta; tai esineet, joita pidetään mukana tai kannetaan tai jotka
sisältyvät henkilökohtaiseen matkatavaraan.
10 kg lähetystä kohti: Ilmaisussa ”10 kg lähetystä kohti” 10 kg:n rajaa tulisi tulkita siten, että se viittaa kunkin lähetyksessä olevan, kyseisestä lajista peräisin olevasta puusta valmistetun tuotteen
yksittäisten osien painoon. Toisin sanoen 10 kg:n raja arvioidaan kussakin lähetyksessä olevan Dalbergia/Guibourtia -lajista peräisin olevan puutuotteen yksittäisten osien painoon nähden
Käsitelty puu: Määritellään harmonoidun järjestelmän koodin 44.09. mukaisesti. Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai
päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty),
Puun lastut: Puu, joka on työstetty pieniksi kappaleiksi.
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