Ændringer af CITES-listerne 2019
I august 2019 blev der afholdt den internationale CITES-konference om handel med
dyr og planter (CoP18). På konferencen blev vedtaget nye regler for en lang række
arter, der trues af ikke-bæredygtig handel i forbindelse med f.eks. indsamling, jagt
og fiskeri. Konferencen finder sted hvert tredje år.
Flere nye arter er nu kommet på CITES-listerne, mens andre arter, der allerede er
på CITES-listerne, har ændret listestatus og er blevet flyttet fra én liste til en
anden. Nogle arter har behov for en øget beskyttelse og har fået en strengere
beskyttelse, mens andre arter har fået det bedre og kan nøjes med en mindre
streng beskyttelse. Ingen arter blev helt fjernet fra CITES-listerne.
Der er sket ændringer inden for følgende artsgrupper: pattedyr, krybdyr,
hajer, guitarfisk, søpølser, sommerfugle, edderkopper og planter (herunder
en række træarter).
Du kan se en oversigt over de arter, hvor der er foretaget ændringer
her.
Du kan se hele CITES-listen med ændringer og eventuelle noter til den enkelte art
her.

Hvornår trådte de nye ændringer i kraft?
Uden for EU trådte ændringerne i kraft den 26. november 2019.
I EU trådte ændringerne i kraft den 14. december 2019.
Dog vil ændringerne for følgende arter af søpølser: Holothuria fuscogilva,
Holothuria nobilis og Holothuria whitmaei og for træarter i mahognifamilien af
slægten Cedrela spp. først træde i kraft 28. august 2020.
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Hvilke regler gælder for de nye lister/bilag ?


De nuværende regler på CITES-området vil gælde for de nye arter på listen, og
for dem der har ændret listestatus. Det gælder både ved ind- og udførsel til og
fra EU og ved handel inden for EU.



Mulighederne for at få tilladelse til salg og import/eksport vil være forskellige,
alt efter om man har erhvervet arten, eller dele og produkter heraf, før eller
efter den 26. november 2019.

Særligt ved handel med arter erhvervet før den 26. november 2019
Personer eller virksomheder, der er i besiddelse af nyligt listede arter, der ikke
tidlige har været omfattet af CITES, og som har erhvervet disse arter før den 26.
november 2019, opfordres til at bevare dokumentation, der kan bevise, at de er
erhvervet før denne dato, eller kontakte CITES-sektionen CITES@mst.dk. Dette er
kun af betydning i forbindelse med ønske om salg og eksport/import.

Ud af EU: Eksport eller re-eksport fra EU af nyligt listede arter, som er erhvervet
før den 26. november 2019, skal have en CITES-(re-)eksporttilladelse. For at
kunne opnå en tilladelse skal det kunne dokumenteres, at arterne er erhvervet
før den 26. november 2019.
Ind i EU: Nyligt listede arter, som er erhvervet før 26. november 2019, skal i
forbindelse med import til EU have både en eksporttilladelse fra det land, der
eksporteres fra, og en importtilladelse til det land i EU, hvor der importeres til.
Inden for EU: Arter, der nyligt er kommet på liste I/bilag A, eller har ændret listestatus
fra bilag B til bilag A, skal i forbindelse med handel have et EU-certifikat, uanset om
de er erhvervet før eller efter 26. november 2019. I forbindelse med ansøgning
kræves der dokumentation for, hvornår arten er erhvervet.
For nyligt listede arter på Iiste II/bilag B skal det kunne dokumenteres, at arten
eller dele og produkter heraf er erhvervet før den 26. november 2019.
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Ændringer inden for de forskellige artsgrupper
I nedenstående gennemgang er fremtrukket familier, slægter eller arter af særlig
interesse for handel m.m. i Danmark.
Du kan se en oversigt over de arter, hvor der er foretaget ændringer her.
Planter (herunder en række træarter)
Nye træarter er kommet på listen. Endvidere er en række produkter af plantearter, især træarter, ikke længere omfattet af CITES. Endvidere er enkelte nye
produkter blevet omfattet.
Herunder skal særligt fremhæves nye regler for visse træarter, som bl.a. indgår
i musikinstrumenter, møbler og andre genstande.


Der er ændrede regler for palisander-arter (slægten Dalbergia), som er omfattet
af liste II/bilag B og for 3 arter af bubinga (Guibourti), nemlig G. demeusei, G.
pellegriniana og G. tessmannii, som alle er omfattet af liste II. CITES-reglerne
gælder stadig for alle dele og produkter af ovenstående, men nu med undtagelse
af:
a)
b)

c)

Blade, blomster, pollen, frugt og frø.
Færdigvarer med et indhold af træ af sorter, som er opført på listerne, på
højst 10 kg pr. forsendelse. Grænsen på 10 kg skal vurderes i forhold til
vægten af de enkelte dele af træ af sorterne Dalbergia/Guibourtia, der er
indeholdt i hver genstand i forsendelsen, i stedet for forsendelsens samlede
vægt. Det vil sige vægten af de dele, der ikke er af de pågældende træsorter,
skal ikke tælles med. Er den samlede vægt af indeholdt træ i forsendelsen
under 10 kg, skal der ikke indhentes CITES tilladelser.
Færdige musikinstrumenter, dele af færdige musikinstrumenter og tilbehør
til færdige musikinstrumenter. Det vil sige, at både kommercielle og ikkekommercielle musikinstrumenter, færdige musikinstrumentdele og
musikinstrumenttilbehør af ovenstående arter kan sendes eller rejses med
uden CITES- tilladelser.

Bemærk dog særlige forhold for nedenstående palisanderarter:
d)

Dalbergia cochinchinensis kræver altid CITES-tilladelser
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e)

Dalbergia spp. (palisanderarter), som stammer fra Mexico, kræver kun
CITES-tilladelser, når der er tale om import og eksport af hele stammer,
opsavet træ, finér og krydsfinér.

Bemærk endvidere, at:
Rio-palisander (Dalbergi nigra) fortsat er omfattet af liste I/bilag A, og de
nuværende procedurer for denne art er uændrede.


Der er ændrede regler for Aleo ferox
Alle dele og produkter af ovenstående art er omfattet af CITES, med undtagelse af
a) Færdige, emballerede produkter klar til handel.



Der er ændrede regler for afrikansk teak/afromosia (Pericopsis elata), hvor der
nu skal CITES-tilladelse til import og eksport af hele stammer, opsavet træ, finér
og krydsfinér og forarbejdet træ.

Pattedyr
Et nyt pattedyr er kommet på CITES-listerne, nemlig giraf. Endvidere har en række
andre pattedyr skiftet liste.


Giraf (Giraffa camelopardalis) er kommet på liste II/bilag B. Import af
jagttrofæer af denne art kræver derfor en CITES-eksporttilladelse udstedt af
det land, hvor dyret er nedlagt.

Fugle
En ny art er kommet på CITES- listen, mens 3 arter har ændret listestatus. Her skal
nævnes:


Reeves´ fasan (Symaticus reevestii) er kommet på Liste II/bilag A. Import af
denne art fra lande uden for EU vil kræve en eksport-tilladelse fra det land, den
skal eksporteres fra, og en import-tilladelse fra Danmark. Eksport ud af EU vil
kræve en eksport-tilladelse fra Danmark. Inden for EU vil der ikke kræves CITEStilladelser.
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Krybdyr
Der er kommet en lang række nye krybdyrarter på CITES-listen. Det gælder flere
arter af agamer, gekkoer, salamandre og én enkelt art hugorm. Endvidere har flere
arter, der allerede er på CITES-listen, ændret listestatus. Det gælder for én
krokodille-art og en lang række skildpadde-arter.
For arter der er kommet på liste I/bilag A, vil der ved handel inden for EU fremover
kræves CITES-certifikat. Der kræves ikke certifikat for krybdyr, som ikke sælges, men
vil man sælge unger af et krybdyr, der er kommet på liste I/bilag A, skal lovligheden
af forældrene kunne dokumenteres. Her vil det være en fordel at få certifikat på
forældredyrene. Dyrene skal så vidt muligt være mikrochippet.
For at få et certifikat skal det kunne dokumenteres, at krybdyret er lovligt erhvervet.
Dokumentation kan være en erklæring fra opdrætter, henvisning til importtilladelse
eller en kvittering for købet, hvor navnet på sælger fremgår.
For arter, der er kommet på liste II/bilag B, vil der ved handel inden for EU fremover
skulle kunne dokumenteres lovligheden af dem. Det vil sige, at man skal kunne vise
at dyrene enten er importeret før de blev omfattet af CITES, eller at de er lovligt
importeret efter, at de blev omfattet af CITES (dvs. henvise til en CITESimporttilladelse), eller at det er opdræt fra lovlige forældredyr.

Hajer, guitarfisk og wedgefishes
To nye hajarter, samt arter af guitarfisk og arter af wedgefishes er kommet på listen.
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