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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/2280
av den 16 december 2021
om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem och kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare
föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter
genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.3, 19.4 och 19.5, och
av följande skäl:
(1)

Förordning (EG) nr 338/97 reglerar handeln med de djur- och växtarter som anges i bilagan till den förordningen. De
arter som är upptagna i den bilagan är de arter som förtecknas i bilagorna till konventionen om internationell handel
med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (nedan kallad konventionen) samt andra arter vars
bevarandestatus kräver att handeln från, till och inom unionen regleras eller övervakas.

(2)

Omfattningen av handeln med vissa arter gör att det krävs övervakning för att samla in data och göra det möjligt att
bedöma om ett striktare skydd kan vara nödvändigt i framtiden. I detta syfte har gruppen för vetenskapliga
undersökningar, som inrättats genom artikel 17 i förordning (EG) nr 338/97, vid regelbundna möten under 2019
och 2020 granskat olika arter och dragit slutsatsen att följande taxa bör införas i bilaga D till den förordningen:
Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes spp. (utom den
art som upptagits i bilaga B) och Atelopus spp. (utom den art som upptagits i bilaga A). Gruppen för vetenskapliga
undersökningar konstaterade också att följande arter bör införas i bilaga D, med en not som avgränsar vilka typer
av exemplar som omfattas av listningen: Handroanthus spp., Tabebuia spp., Roseodendron spp., Aucoumea klaineana,
Rhodiola spp., Boswellia spp., Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya spp.,
Okoubaka aubrevillei och Baillonella toxisperma.

(3)

Nya noter bör införas i Förklaring till bilagorna A, B, C och D. Det är nödvändigt att införa en not i punkt 12 i
samband med en ny listning i bilaga C, för att återspegla den listning i bilaga III som gjorts av utbredningsstaten. Det
är också nödvändigt att införa två noter i punkt 17 för trädarter som ska införas i bilaga D, för att säkerställa att
exemplar som förekommer i internationell handel omfattas av listningen.

(4)

Mot bakgrund av de taxonomiska förändringar som man enades om vid det artonde mötet i partskonferensen för
konventionen, i Genève, Schweiz, den 17–28 augusti 2019 (CoP 18), är det lämpligt att ersätta den nuvarande
listningen av Homalopsis buccata i bilaga D med en listning av hela släktet Homalopsis spp. Det är nödvändigt att
ändra Prionailurus iriomotensis i bilaga A till Prionailurus bengalensis euptilurus, och listningen av Agalychnis spp. i
bilaga B till en listning av Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator och A. spurrelli. Det är också
nödvändigt att ändra listningen av familjen Pristidae så att den ingår i ordningen Rhinopristiformes. Stavningen av
Pelophylax shqipericus i bilaga D måste korrigeras, och Lophura hatinhensis måste strykas från bilaga B eftersom den
behandlas som L. edwardsi.

(1) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.
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(5)

Den fotnot i bilagan till förordningen som avser Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii och O. severtzovi
och som lyder ”Detta taxon kallas Ovis ammon i bilaga XIII till kommissionens förordning (EG) nr 865/2006” bör
strykas för att skapa konsekvens med bilaga XIII till kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (2) i dess ändrade
lydelse genom artikel 2.14 i den här förordningen. Dessa ändringar är en följd av ändringar i taxonomin för denna
artgrupp.

(6)

Texten till vissa noter i bilagan till förordning (EG) nr 338/97 bör ändras för att öka tydligheten (Canis lupus, Caracara
lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissus och Rheobatrachus spp.).

(7)

Goniurosaurus spp. bör flyttas från familjen Eublepharidae till familjen Gekkonidae för att anpassa listningen till den
nuvarande standardnomenklaturen.

(8)

Följande arter har tagits med i bilaga III till konventionen sedan den 14 februari 2021: Goniurosaurus kuroiwae,
Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus
yamashinae och Echinotriton andersoni (alla med not) på begäran av Japan, och Calotes ceylonensis, Calotes desilvai,
Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris och Calotes pethiyagodai på begäran av Sri
Lanka. Följande arter har tagits med i bilaga III till konventionen sedan den 22 juni 2021: Lodoicea maldivica (med
not) på begäran av Seychellerna, och Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra,
Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni,
Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula
parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla,
Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus oriolus, Parus ater, Troglodytes
troglodytes and Emys orbicularis (endast tillämpligt på populationen i Ukraina) på begäran av Ukraina. Dessa ändringar
av bilaga III bör återspeglas i bilaga C till förordning (EG) nr 338/97.

(9)

Gruppen för vetenskapliga undersökningar har vid regelbundna möten under 2020 och genom flera skriftliga
samråd kommit fram till att listningen av följande arter i bilaga D till förordning (EG) nr 338/97 inte längre behövs,
och dessa arter bör därför strykas från den bilagan: Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus
matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii,
Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa
wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus,
Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma,
Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia
(handlas ofta under namnet Estrilda melanotis), Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata,
Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus
citrinelloides hypostictus (handlas ofta under namnet Serinus citrinelloides), Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa
purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia
swynnertoni (även kallad Pogonicichla swynnertoni), Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta
yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus,
Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii ssp.
marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana, och
Ceraria fruticulosa.

(10)

På grundval av en granskning utförd av gruppen för vetenskapliga undersökningar bör tre underarter läggas till i
listningen av Teratoscincus scincus i bilaga D till förordning (EG) nr 338/97.

(11)

Det är nödvändigt att korrigera vissa formateringsfel i bilagan till förordning (EG) nr 338/97.

(12)

Med hänsyn till ändringarnas omfattning bör av tydlighetsskäl bilagan till förordning (EG) nr 338/97 ersättas i sin
helhet.

(13)

Förordning (EG) nr 338/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Syftet med förordning (EG) nr 865/2006 är att genomföra förordning (EG) nr 338/97 och säkerställa full efterlevnad
av konventionens bestämmelser.

(2) Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG)
nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1).
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(15)

Vid CoP 18 antogs eller ändrades resolutioner bland annat om kriterierna för att fastställa ändamålet med en
transaktion, om förteckningen över standardverk som används för att fastställa namnen på de arter som upptagits i
bilagorna till konventionen samt om införande av en ny kod som ska användas i tillstånd och intyg. För att införliva
dessa CoP 18-överenskommelser i unionsrätten är det därför nödvändigt att ändra vissa bestämmelser och att lägga
till ytterligare bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

(16)

Vid CoP 18 ändrades konferensresolution 12.3, Permits and certificates, med avseende på olika ändamål med en
transaktion och de koder som ska användas i konventionsdokument för att ange dessa ändamål. Dessa ändringar
bör göras i förordning (EG) nr 865/2006.

(17)

Vid CoP 18 ändrades också konferensresolution 12.3 genom införande av en ny kod som ska användas för att ange
ursprunget för vissa växtexemplar som inte överensstämmer med någon av de tidigare använda koderna. Den nya
ursprungskoden bör införas i bilaga IX till förordning (EG) nr 865/2006.

(18)

Vidare ändrades konferensresolution 12.3 vad gäller konventionsdokuments giltighet för exemplar av arter som har
överförts till bilaga I till konventionen. Den ändringen bör återspeglas i förordning (EG) nr 865/2006.

(19)

Bilaga IV till konferensresolution 12.3, Types of biological samples and their use, ändrades också, och dessa ändringar
bör återspeglas i bilaga XI till förordning (EG) nr 865/2006.

(20)

Vid CoP 18 ändrades också konferensresolution 11.3, Compliance and enforcement, bland annat vad gäller villkoren för
godtagande av exporttillstånd och återexportintyg som utfärdats av tredjeländer. Dessa ändringar bör återspeglas i
förordning (EG) nr 865/2006.

(21)

Vid CoP 18 ändrades konferensresolution 12.11, Standard nomenclature, och de nya standardverken för nomenklatur
bör återspeglas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

(22)

Redan vid det sjuttonde mötet i Johannesburg, Sydafrika, den 24 september–4 oktober 2016 (CoP 17), ändrade
partskonferensen konferensresolution 11.17, National reports, genom att ersätta tidigare tvåårsrapporter med
genomföranderapporter som ska lämnas vart tredje år. Denna ändring bör återspeglas i förordning (EG)
nr 865/2006.

(23)

Vid CoP 17 ändrades också konferensresolution 10.10, Trade in elephant specimens, så att den rekommenderar att alla
parter inom vars jurisdiktion det finns en laglig inhemsk marknad för elfenben som bidrar till tjuvjakt eller olaglig
handel, skyndsamt vidtar alla nödvändiga lagstiftnings-, reglerings- och verkställighetsåtgärder för att stänga sina
inhemska marknader för kommersiell handel med råelfenben eller bearbetat elfenben.

(24)

Enligt nu tillgänglig information finns det i unionen betydande kvantiteter gamla elfenbensföremål som
huvudsakligen importerats till EU:s medlemsstater innan elefantarter togs upp i bilaga I till konventionen.

(25)

För att stärka kampen mot olaglig handel med elfenben, och med beaktande av proportionalitetsprincipen, måste
reglerna och efterlevnadsinsatserna förstärkas i proportion till de risker som identifierats beträffande tjuvjakt på
elefanter och olaglig handel med elfenben.

(26)

Det allmänna undantag som medgetts i enlighet med artikel 8.4 i förordning (EG) nr 338/97 och som innebär att
handel med bearbetade exemplar av elfenben som förvärvats för mer än femtio år sedan, enligt definitionen i
artikel 2 w i förordning (EG) nr 338/97, får bedrivas utan ett intyg utfärdat i enlighet med artikel 8.3 i samma
förordning, bör tas bort för bearbetade exemplar som innehåller elfenben från elefant. Följaktligen kommer det inte
längre att vara möjligt att saluföra bearbetat elfenben utan ett intyg utfärdat i enlighet med artikel 8.3 i samma
förordning.
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(27)

Det bör samtidigt beaktas att de intyg som avses i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 och som gäller exemplar av
elfenben från elefant har utfärdats i nästan 40 år (sedan förordning (EEG) nr 3626/82 trädde i kraft) och att
unionsrätten inte kräver att de behöriga myndigheterna regelbundet förnyar dem. Följaktligen är det inte möjligt att
få en fullständig överblick över de utfärdade intygen, och i vissa fall kan det på grund av utvecklingen av
administrativ praxis över tiden uppstå tvivel om huruvida det certifierade materialet stämmer överens med det
utfärdade intyget. För att bättre kunna bidra till den fortsatta kampen mot olaglig handel, och för att möjliggöra för
medlemsstaternas behöriga myndigheter att stärka kontrollen av handeln med elfenben från elefant inom unionen,
förefaller det därför nödvändigt att fastställa en sista giltighetsdag för alla dessa intyg. Med tanke på aktörernas och
myndigheternas behov av att anpassa sig till dessa ändringar bör den sista giltighetsdagen infalla efter en
övergångsperiod på tolv månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(28)

Under en viss tid efter det att dessa undantag har avskaffats förväntas ändringarna leda till en ökning av antalet
ansökningar om intyg som då krävs för kommersiell verksamhet med exemplar av elfenben från elefant. Den
tidsperiod inom vilken ansökningar om sådana intyg ska behandlas av medlemsstaternas administrativa
myndigheter bör därför förlängas under det första året efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(29)

Förordning (EG) nr 865/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(30)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur
och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av förordning (EG) nr 338/97
Bilagan till förordning (EG) nr 338/97 ska ersättas med texten i bilaga 1 till den här förordningen.

Artikel 2
Ändringar av förordning (EG) nr 865/2006
Förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras på följande sätt:
1.

I artikel 5 första stycket ska punkt 5 ersättas med följande:
”5) om så krävs ska transaktionsändamålet fastställas med tillämpning av de kriterier som anges i artikel 5c och som
anges i det relevanta tillståndet eller intyget, med hjälp av en av de koder som anges i punkt 1 i bilaga IX till denna
förordning,”.

2.

Följande artikel 5c ska införas:
”Artikel 5c
Transaktionsändamål
1.
Transaktionsändamålet ska anges med hjälp av en av de koder som anges i punkt 1 i bilaga IX till denna
förordning.
2.
För ett exporttillstånd ska koden för transaktionsändamål fastställas på grundval av typen av transaktion mellan
exportören och importören. För ett återexportintyg ska koden för transaktionsändamål fastställas på grundval av
typen av transaktion mellan återexportören och importören.
Koden ska ange skälet till utbyte eller förflyttning av exemplar från exportören till importören eller från återexportören
till importören.
3.
För ett importtillstånd eller ett intyg för införsel från havet ska koden för transaktionsändamål fastställas på
grundval av importörens avsedda användning av exemplaren. Koden ska ange skälet till att importören har begärt
eller tar emot exemplaren.
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4.
När ett exporttillstånd och ett importtillstånd eller ett återexportintyg och ett importtillstånd utfärdas får den
kod för transaktionsändamål som används i importtillståndet skilja sig från den kod som anges i exporttillståndet
respektive återexportintyget.”
3.

I artikel 7 ska följande punkt läggas till som punkt 7:
”7.
Exporttillstånd och återexportintyg utfärdade av tredjeländer får endast godtas om de utfärdats av den
administrativa myndighet som officiellt utsetts som behörig av den exporterande eller återexporterande parten.”

4.

I artikel 10 ska följande punkt införas som punkt 2b:
”2b.
När en art har överförts till bilaga I till konventionen vid ett möte i partskonferensen och unionen inte har
reserverat sig mot denna överföring, ska giltigheten för import- eller exporttillstånd eller återexportintyg för exemplar
av den arten inte sträcka sig längre än till den dag då överföringen till bilaga I träder i kraft.”

5.

I artikel 11 ska följande punkt införas som punkt 4a:
”4a.
Intyg som avses i artikel 48 som gäller exemplar av elfenben från elefant och som utfärdats före den 19 januari
2022 ska upphöra att vara giltiga den 19 januari 2023.”

6.

I artikel 48.1 ska följande led läggas till som led e:
”e) De är bearbetade exemplar som innehåller elfenben från elefant och som förvärvats för mer än femtio år sedan
enligt definitionen i artikel 2 w i förordning (EG) nr 338/97.”

7.

I artikel 52 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
De etiketter som avses i artikel 2.6 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 ska endast användas för
förflyttning i samband med icke-kommersiella lån, donationer och utbyte av herbarieexemplar, exemplar för
diagnostik och forensisk forskning (enligt beskrivningen i bilaga XI til ldenna förordning), konserverade, torkade eller
inbäddade museiexemplar samt levande växtmaterial för vetenskapliga undersökningar, mellan i vederbörlig ordning
registrerade forskare och forskningsinstitutioner.”

8.

I artikel 62 ska punkt 3 ersättas med följande:
”3) Bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan enligt definitionen i artikel 2 w i förordning (EG)
nr 338/97, utom exemplar som innehåller elfenben från elefant.”

9.

Artikel 69 ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken ska ersättas med följande:
”Rapporter om import, export och återexport samt om genomförande”.
b) I punkt 1 ska andra meningen utgå.
c) Punkt 6 ska ersättas med följande:
”6.
De uppgifter som avses i punkt 5 första meningen ska lämnas i elektronisk form och i enlighet med det
format för genomföranderapporter som utfärdats av konventionens sekretariat och ändrats av kommissionen, ett
år före varje möte i partskonferensen för konventionen, och uppgifterna ska avse den treårsperiod som löper ut
den 31 december föregående år.
De uppgifter som avses i punkt 5 andra stycket ska, om de inte ingår i den information som lämnas enligt
artikel 15.4 a i förordning (EG) nr 338/97 eller i anmälan enligt artikel 66.7, lämnas i elektronisk form
tillsammans med den information som avses i artikel 15.4 c.”

10. Bilaga VII ska ändras på följande sätt:
a) I raden för ”kosmetika” ska texten i kolumnen ”Förklaring” ersättas med följande:
”varje produkt eller blandning av produkter som appliceras enbart på en yttre del av kroppen (t.ex. hud, hår, naglar,
könsorgan, läppar, tänder eller munslemhinna) i syfte att rengöra, ge doft, förändra utseende eller skydda.
Kosmetika kan omfatta följande: makeup, parfym, hudkräm, nagellack, hårfärgningsmedel, tvål, schampo,
rakkräm, deodorant, solskyddsmedel, tandkräm. Kvantiteten bör återspegla mängden av ingående Cites-listade
arter.”
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b) I raden för ”fiskyngel” ska texten i kolumnen ”Förklaring” ersättas med följande:
”levande ung fisk för akvariehandel, vattenbruk, kläckerier, konsumtion eller utsättning, inklusive levande ål
(Anguilla anguilla) upp till en längd av 12 cm”.
11. Bilaga VIII ska ersättas med texten i bilaga 2 till den här förordningen.
12. I bilaga IX ska följande punkt läggas till som punkt Y:
”Y Växtexemplar från assisterad produktion, som inte anses vara artificiellt förökade enligt artikel 56 och inte heller
anses vara vilda eftersom de förökas eller planteras i en miljö med en viss grad av mänsklig inblandning för
växtproduktionsändamål.”
13. Bilaga XI ska ersättas med texten i bilaga 3 till den här förordningen.
14. I bilaga XIII ska följande arter införas efter Ovis ammon: O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O.
severtzovi.
Artikel 3
Övergångsbestämmelse om tidsfristen för utfärdande av vissa intyg enligt förordning (EG) nr 338/97
Genom undantag från artikel 8.3 i förordning (EG) nr 865/2006 ska tidsfristen för beslut om utfärdande av intyg vara tre
månader för ansökningar enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 avseende exemplar av elfenben från elefant som
lämnas in mellan den 19 januari 2022 och den 19 januari 2023.
Artikel 4
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 december 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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BILAGA 1
”BILAGA

Förklaring till bilagorna A, B, C och D
1.

Arterna i bilagorna A, B, C och D är upptagna
a) med angivande av artens namn, eller
b) såsom tillhörande en högre taxonomisk enhet (taxon) eller angiven del därav.

2.

Förkortningen spp. betecknar alla arter som ingår i ett högre taxon.

3.

Andra hänvisningar till högre taxa än art förekommer endast som information eller för klassificering.

4.

Arter som anges i fetstil i bilaga A är upptagna där i överensstämmelse med det skydd de åtnjuter enligt Europapar
lamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (1) eller rådets direktiv 92/43/EEG (2).

5.

Följande förkortningar används för växttaxa under artnivå:
a) ssp. betecknar underart,
b) var. betecknar varietet, och
c) fa betecknar form.

6.

Symbolerna (I), (II) och (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon hänvisar till de bilagor till konventionen där
arten är upptagen, enligt vad som anges i punkterna 7, 8 och 9. Om sådan symbol saknas innebär det att arten inte är
upptagen i konventionens bilagor.

7.

Symbolen (I) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga I till konventionen.

8.

Symbolen (II) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga II till konventionen.

9.

Symbolen (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga III till
konventionen. I detta fall anges även för vilket land arten eller taxonet har tagits upp i bilaga III.

10. Med sort (kultivar) avses, i enlighet med definitionen i åttonde utgåvan av den internationella nomenklaturen för odlade
växter International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ett urval växter som a) har valts ut på grund av en särskild
egenskap eller en kombination av särskilda egenskaper, b) är särskiljbar, enhetlig och stabil i dessa egenskaper och c)
behåller dessa egenskaper om de förökas på lämpligt sätt. För att ett nytt taxon av en sort ska anses vara etablerat
krävs att dess benämning och beskrivning formellt har offentliggjorts i senaste utgåvan av International Code of
Nomenclature for Cultivated Plants.
11. Hybrider kan upptas separat i bilagorna, men endast om de utgör distinkta och stabila populationer i naturen.
Hybriddjur som i de fyra föregående generationerna har en eller flera individer av en art som är upptagen i bilagorna
A eller B ska omfattas av denna förordning på samma sätt som om de vore rena arter, även om den aktuella hybriden
inte anges separat i bilagorna.
12. 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 djurarter som är upptagna i bilaga C och 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) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010,
s. 7).
(2) Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
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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.

#3

Alla hela och skivade rötter och delar av rötter, utom bearbetade delar eller produkter som t.ex. pulver, tabletter,
extrakt, tonikum, teer och konfekt.

#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 Beccariophoenix madagascariensis och Dypsis decaryi
som exporteras från Madagaskar,
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 (Cactaceae), och
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.

#8

Underjordiska delar (t.ex. rötter, rhizom): hela, delar och pulvriserade.

#9

Alla delar och produkter, utom sådana som bär etiketten ”Produced from Hoodia spp. material obtained through
controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management
Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa
under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#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 dofter, ska inte omfattas av denna not.
#12 Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och extrakt. Färdiga produkter som innehåller sådana extrakt som
ingredienser, inklusive doftämnen, ska inte omfattas av denna not.
#13 Kärnan (även kallad frövita, fruktkött eller kopra) och andra former av denna, utom färdiga produkter som är
paketerade och klara för detaljhandel.
#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,
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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.
#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, sågade trävaror, fanér, plywood och extrakt.
#18 Utom delar och produkter, andra än ägg.
13. Begreppen och uttrycken nedan, som används i noterna i dessa bilagor, definieras på följande sätt:

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
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 musikinstrument
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.
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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 nr 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.
14. Eftersom ingen art eller högre taxon av växter (FLORA) som upptas i bilaga A är försedd med en not som innebär att
dess hybrider ska behandlas i enlighet med artikel 4.1, innebär detta att handel med artificiellt förökade hybrider från
en eller flera av dessa arter eller högre taxa får ske med ett intyg om artificiell förökning, och att frön och pollen
(pollinier), snittblommor, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i
sterila behållare, av dessa hybrider inte omfattas av förordningen.
15. Urin, fekalier och ambra som är avfallsprodukter och som erhållits utan särskild behandling av det berörda djuret
omfattas inte av förordningen.
16. För djurarter som är upptagna i bilaga D ska denna förordning endast gälla levande exemplar och hela eller
huvudsakligen hela döda exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och
produkter av dessa omfattas:
§ 1 Hela eller huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade.
17. För växtarter som är upptagna i bilaga D ska denna förordning endast gälla levande exemplar, med undantag för taxa
med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:
§ 2 Torkade och färska växter, i förkommande fall inbegripet blad, rötter/rotstammar, stjälkar, frön/sporer, bark och
frukter.
§ 4 Alla delar och produkter, utom
a) frön och pollen,
b) färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel.
§ 5 Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och extrakt. (*)
(*) Definierat enligt Harmoniserade systemet nr 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.

Bilaga B

Bilaga C

Svenskt namn

FAUNA
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Däggdjur

MAMMALIA
ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Gaffelantiloper
Antilocapra americana (I) (Endast
populationen i Mexiko. Inga andra
populationer är upptagna i bilagorna
till denna förordning.)

gaffelantilop, gaffelbock

Slidhornsdjur
Addax nasomaculatus (I)

addaxantilop, mendesantilop
Ammotragus lervia (II)

manfår
Antilope cervicapra (III
Nepal/Pakistan)

besoarantilop

Bos gaurus (I) (Innefattar inte den
domesticerade formen kallad Bos
frontalis, som inte omfattas av denna
förordning)

gaur

Bos mutus (I) (Innefattar inte den
domesticerade formen kallad Bos
grunniens, som inte omfattas av denna
förordning)

jak

Bos sauveli (I)

kouprey
nilgau

Bubalus arnee (III Nepal)
(Innefattar inte den
domesticerade formen kallad
Bubalus bubalis, som inte
omfattas av denna förordning)

vattenbuffel, asiatisk buffel
L 473/11

Boselaphus tragocamelus (III
Pakistan)
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Bovidae

låglandsanoa

Bubalus mindorensis (I)

tamarau, mindorobuffel

Bubalus quarlesi (I)

dvärganoa, bergsanoa
taki, oxgems

Capra falconeri (I)

skruvget, skruvhornsget, markhor
Capra caucasica (II)

västkaukasisk stenbock, östkaukasisk
stenbock
besoarget

Capra sibirica (III Pakistan)

sibirisk stenbock
kinesisk serov

Capricornis rubidus (I)

röd serov

Capricornis sumatraensis (I)

sumatraserov, sydlig serov

Capricornis thar (I)

himalayaserov
Cephalophus brookei (II)

Brookes dykare

Cephalophus dorsalis (II)

svartryggad dykare

Cephalophus jentinki (I)

Europeiska unionens officiella tidning

Capra hircus aegagrus (III
Pakistan) (Exemplar av den
domesticerade formen omfattas
inte av denna förordning)

Capricornis milneedwardsii (I)

jentinkdykare
Cephalophus ogilbyi (II)

ogilbydykare

Cephalophus silvicultor (II)

gulryggad dykare

Cephalophus zebra (II)

sebradykare, strimmig dykare

Damaliscus pygargus pygargus (II)

bontebock

atlasgasell, cuviergasell, edmigasell

30.12.2021

Gazella bennettii (III Pakistan)
Gazella cuvieri (I)
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Budorcas taxicolor (II)
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Bubalus depressicornis (I)

dorkasgasell

Gazella leptoceros (I)

sandgasell, afrikansk sandgasell

Hippotragus niger variani (I)

jättesabelantilop, stor sabelantilop
Kobus leche (II)

lechwevattenbock, lechwe

Naemorhedus caudatus (I)

långsvansad goral, svansgoral

Naemorhedus goral (I)

himalayagoral, goral

Naemorhedus griseus (I)

kinesisk goral

Nanger dama (I)

dovhjortsgasell, damagasell

Oryx dammah (I)

sabeloryx

Oryx leucoryx (I)

arabisk oryx
altajargali

Ovis arabica (II)
Ovis bochariensis (II)

tadzjikiskt stäppfår, bokharaurial

Ovis canadensis (II) (Endast
populationen i Mexiko. Inga
andra populationer är upptagna i
bilagorna till denna förordning.)

tjockhornsfår

Ovis collium (II)

kazakstanargali

Ovis cycloceros (II)

afghanskt stäppfår, afghansk urial

Ovis darwini (II)

gobiargali
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Naemorhedus baileyi (I)

Ovis ammon (II)
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Gazella dorcas (III Algeriet/
Tunisien)

Ovis gmelini (I) (populationen på
Cypern)
Ovis hodgsoni (I)

tibetanskt argalifår
Ovis jubata (II)

shanxiargali

Ovis karelini (II)

tianshanargali

Ovis nigrimontana (I)
Ovis polii (II)

Marco Polos får, pamirfår

Ovis punjabiensis (II)

punjabstäppfår, punjaburial

Ovis severtzovi (II)

nuratauargali, Severtzovs argali
ladakhstäppfår, ladakhurial, shapu

L 473/13

Ovis vignei (I)

karatauargali

chiru
Philantomba monticola (II)

L 473/14

Pantholops hodgsonii (I)

blådykare, blå skogsantilop
Pseudois nayaur (III Pakistan)

blåfår, nahor
SV

Pseudoryx nghetinhensis (I)

saola, vietnamantilop, vuquangoxe

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

abruzzergems
mongolisk saigaantilop, saiga

Saiga tatarica (II) (En
nollexportkvot för vilda exemplar
med vilka handel bedrivs för
kommersiella ändamål)

västlig saiga, rysk saigaantilop

Tetracerus quadricornis (III Nepal)
Camelidae

fyrhornsantilop
Kameldjur
guanaco

Vicugna vicugna (II) (Endast
populationerna i Argentina
[populationerna i provinserna
Jujuy, Catamarca och Salta, och de
halvvilda populationerna i
provinserna Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja och San
Juan]; Bolivia [hela
populationen]; Chile
[populationerna i regionen
Tarapacá och i regionen Arica y
Parinacota]; Ecuador [hela
populationen]; Peru [hela
populationen]; alla andra
populationer är upptagna i bilaga
A.) (1)

vikunja
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Vicugna vicugna (I) (Utom
populationerna i Argentina
[populationerna i provinserna Jujuy,
Catamarca och Salta, och de halvvilda
populationerna i provinserna Jujuy,
Salta, Catamarca, La Rioja och San
Juan]; Bolivia [hela populationen];
Chile [populationerna i regionen
Tarapacá och i regionen Arica y
Parinacota]; Ecuador [hela
populationen]; Peru [hela
populationen]; som är upptagna i
bilaga B.)

Lama guanicoe (II)
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Saiga borealis (II) (En
nollexportkvot för vilda exemplar
med vilka handel bedrivs för
kommersiella ändamål)

Hjortdjur
Axis calamianensis (I)

calamianhjort

Axis kuhlii (I)

baweanhjort, Kuhls hjort
svinhjort

Axis porcinus annamiticus (I)

östlig svinhjort

Blastocerus dichotomus (I)

sumphjort
Cervus elaphus bactrianus (II)

afghansk kronhjort, bokharahjort
atlashjort, berberkronhjort

Cervus elaphus hanglu (I)

kashmirkronhjort, hangulhjort

Dama dama mesopotamica (I)

iransk dovhjort, persisk dovhjort

Hippocamelus spp. (I)

gaffelhjortar, huemuler
Mazama temama cerasina (III
Guatemala)

centralamerikansk spetshjort

Muntiacus crinifrons (I)

svart muntjak

Muntiacus vuquangensis (I)

jättemuntjak
Odocoileus virginianus mayensis
(III Guatemala)
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Cervus elaphus barbarus (III
Algeriet/Tunisien)

Ozotoceros bezoarticus (I)
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Axis porcinus (III Pakistan (Utom
den underart som är upptagen i
bilaga A))
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Cervidae

sydlig vitsvanshjort
pampashjort, besoarhjort

Pudu mephistophiles (II)

nordlig pudu
sydlig pudu, chilensk pudu

Rucervus duvaucelii (I)

barasingahjort

Rucervus eldii (I)

lyrhjort, lyrhornshjort, thaminhjort

L 473/15

Pudu puda (I)

Giraffa camelopardalis (II)

Hippopotamidae

Giraffer
giraff

L 473/16

Giraffidae

Flodhästar
dvärgflodhäst

Hippopotamus amphibius (II)

flodhäst

Moschidae

SV

Hexaprotodon liberiensis (II)

Myskdjur, myskhjortar
Moschus spp. (I) (Endast populationerna
i Afghanistan, Bhutan, Indien,
Myanmar, Nepal och Pakistan. Alla
andra populationer är upptagna i bilaga
B.)

Moschus spp. (II) (Utom
populationerna i Afghanistan,
Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal
och Pakistan som är upptagna i
bilaga A.)
Svin

Babyrousa babyrussa (I)

buruhjortsvin, hårigt hjortsvin

Babyrousa bolabatuensis (I)

bola batuhjortsvin

Babyrousa celebensis (I)

sulawesiskt hjortsvin

Babyrousa togeanensis (I)

togianhjortsvin, malengehjortsvin

Sus salvanius (I)

dvärgsvin, dvärgvildsvin

Tayassuidae

Navelsvin, pekarier
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Suidae

Tayassuidae spp. (II) (Utom den
art som är upptagen i bilaga A och
med undantag av populationerna
av Pecari tajacu i Mexiko och
Förenta Staterna som inte är
upptagna i bilagorna till denna
förordning.)
Catagonus wagneri (I)

chacopekari

Ailurus fulgens (I)

kattbjörn, mindre panda, röd panda

CARNIVORA
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Ailuridae

Hunddjur
Canis aureus (III Indien)

varg

Canis lupus (II) (Innefattar endast
populationerna i Spanien norr
om Duero och i Grekland norr om
39:e breddgraden. Alla andra
populationer är upptagna i bilaga
A. Innefattar inte den
domesticerade formen och
dingon vilka kallas Canis lupus
familiaris resp. Canis lupus dingo)

SV

Canis lupus (I/II)
(Alla populationer utom dem i Spanien
norr om Duero och i Grekland norr om
39:e breddgraden vilka är upptagna i
bilaga B. Populationerna i Bhutan,
Indien, Nepal och Pakistan är upptagna
i bilaga I. Alla andra populationer är
upptagna i bilaga II. Innefattar inte den
domesticerade formen och dingon vilka
kallas Canis lupus familiaris resp. Canis
lupus dingo)

guldschakal, schakal
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Canidae

etiopisk varg, abessinsk schakal,
simienschakal
Cerdocyon thous (II)

krabbätarräv, majkong

Chrysocyon brachyurus (II)

manvarg, manhund

Cuon alpinus (II)

asiatisk vildhund, dhol

Lycalopex culpaeus (II)

magellanräv, andinsk räv

Lycalopex fulvipes (II)

darwinräv

Lycalopex griseus (II)

argentinsk gråräv, pampasräv

Lycalopex gymnocercus (II)

azararäv, paraguayansk räv

Speothos venaticus (I)
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Canis simensis

buskhund, skogshund
Vulpes bengalensis (III Indien)

indisk räv, bengalisk räv, bengalräv

Vulpes cana (II)

blanfordräv, gråhårig räv

Vulpes zerda (II)

fennek, ökenräv

Cryptoprocta ferox (II)

fossa

Eupleres goudotii (II)

sibetmangust, myrsibetdjur, falanok

Fossa fossana (II)

fanaloka

Eupleridae
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Kattdjur
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Felidae spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A.
Exemplar av den domesticerade
formen omfattas inte av
förordningen. För Panthera leo
(afrikanska populationer): En
årlig nollexportkvot fastställs för
exemplar av ben, bendelar,
benprodukter, klor, skelett, skallar
och tänder som tagits från
naturen med vilka handel bedrivs
för kommersiella ändamål.
Årliga exportkvoter för handel
med ben, bendelar, benprodukter,
klor, skelett, skallar och tänder för
kommersiella ändamål, som
härrör från uppfödning i
fångenskap i Sydafrika, kommer
att fastställas och meddelas
årligen till CITES-sekretariatet.)

L 473/18

Felidae

Caracal caracal (I) (Endast populationen i
Asien. Alla andra populationer är
upptagna i bilaga B.)

karakal, ökenlo

Catopuma temminckii (I)

asiatisk guldkatt

Felis nigripes (I)

svartfotad katt

30.12.2021

gepard
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Acinonyx jubatus (I) (Årliga exportkvoter
för levande exemplar och jakttroféer
beviljas enligt följande: Botswana: 5;
Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handeln
med sådana exemplar omfattas av
artikel 4.1)

Herpailurus yagouaroundi (I) (Endast
populationerna i Central- och
Nordamerika. Alla andra populationer
är upptagna i bilaga B.)

jaguarundi

Leopardus geoffroyi (I)

Geoffroys katt

SV

europeisk vildkatt, vildkatt, skotsk vildkatt

30.12.2021

Felis silvestris (II)

Leopardus guttulus (I)
andinsk katt, bergskatt

Leopardus pardalis (I)

ozelot

Leopardus tigrinus (I)

tigerkatt, oncilla, ozelotkatt

Leopardus wiedii (I)

margaykatt, långsvanskatt

Lynx lynx (II)

lo, lodjur

Lynx pardinus (I)

panterlo, iberisk lo, spansk lo

Neofelis diardi (I)
trädleopard

Panthera leo (I) (Endast populationerna i
Indien. Alla andra populationer är
upptagna i bilaga B.)

asiatiskt lejon, indiskt lejon

Panthera onca (I)

jaguar

Panthera pardus (I)

leopard

Panthera tigris (I)

tiger

Panthera uncia (I)

snöleopard

Pardofelis marmorata (I)

marmorkatt

Prionailurus bengalensis bengalensis (I)
(Endast populationerna i Bangladesh,
Indien och Thailand. Alla andra
populationer är upptagna i bilaga B.)

leopardkatt, bengalisk katt

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

amurkatt, iriomotekatt, underart av
leopardkatt

Prionailurus planiceps (I)

flathövdad katt, platthuvudkatt

Prionailurus rubiginosus (I) (Endast
populationen i Indien. Alla andra
populationer är upptagna i bilaga B.)

rostfläckig katt

centralamerikansk puma

L 473/19

Neofelis nebulosa (I)
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Leopardus jacobita (I)

L 473/20

Puma concolor (I) (Endast
populationerna i Costa Rica och
Panama. Alla andra populationer är
upptagna i bilaga B.)
Manguster
mungo, indisk mungo

Herpestes fuscus (III Indien)

brun mungo, mörkbrun mangust

Herpestes javanicus (III Pakistan)

javanesisk mungo

Herpestes javanicus auropunctatus
(III Indien)

guldfläckig mangust

Herpestes smithii (III Indien)

rödbrun mangust

Herpestes urva (III Indien)

krabbmangust

Herpestes vitticollis (III Indien)

strimhalsmangust

Hyaenidae

Hyenor

Mephitidae

Hyaena hyaena (III Pakistan)

strimmig hyena

Proteles cristata (III Botswana)

jordvarg, jordhyena
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Herpestes edwardsi (III Indien/
Pakistan)

SV

Herpestidae

Skunkar
Conepatus humboldtii (II)

Mustelidae

patagonienskunk
Mårddjur
Uttrar

Lutrinae spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A)

30.12.2021

Lutrinae

asiatisk klolös utter

Enhydra lutris nereis (I)

sydlig havsutter

Lontra felina (I)

marin utter, krabbutter, magellanutter,
chingungo

Lontra longicaudis (I)

neotropisk flodutter

Lontra provocax (I)

sydlig flodutter

Lutra lutra (I)

utter, eurasisk utter

Lutra nippon (I)

japansk utter

Lutrogale perspicillata (I)

indisk fiskarutter

Pteronura brasiliensis (I)

jätteutter

Mustelinae

Mårdar, vesslor, illrar

Mustela nigripes (I)

Eira barbara (III Honduras)

tayra

Martes flavigula (III Indien)

gulstrupig mård, charsamård

Martes foina intermedia (III
Indien)

stenmård (ssp. intermedia)

Martes gwatkinsii (III Indien)

nilgirimård

Mellivora capensis (III Botswana)

honungsgrävling, ratel
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Aonyx cinerea (I)

SV

kamerunsk fingerutter

30.12.2021

Aonyx capensis microdon (I) (Endast
populationerna i Kamerun och Nigeria.
Alla andra populationer är upptagna i
bilaga B.)

svartfotad iller

Odobenidae

Valrossar
Odobenus rosmarus (III Kanada)

Öronsälar
Arctocephalus spp. (II) (Utom de
arter som är upptagna i bilaga A)

sydliga pälssälar, sjöbjörnar

L 473/21

Otariidae

valross

fernandezpälssäl

Arctocephalus townsendi (I)

guadeloupepälssäl

Phocidae

L 473/22

Arctocephalus philippii (II)

Öronlösa sälar
sydlig sjöelefant, sydlig elefantsäl

Monachus spp. (I)

SV

Mirounga leonina (II)

munksälar

Procyonidae

Halvbjörnar
vitnosad näsbjörn

Nasua nasua solitaria (III
Uruguay)

sydamerikansk näsbjörn (ssp. solitaria)

Potos flavus (III Honduras)

veckelbjörn, kinkaju

Ursidae

Björnar
Ursidae spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A)
Ailuropoda melanoleuca (I)

jättepanda, bambubjörn

Helarctos malayanus (I)

malajbjörn

Melursus ursinus (I)

läppbjörn

Tremarctos ornatus (I)

glasögonbjörn

Ursus arctos (I/II)
(Endast populationerna i Bhutan, Kina,
Mexiko och Mongoliet och underarten
Ursus arctos isabellinus är upptagna i
bilaga I. Alla andra populationer och
underarter är upptagna i bilaga II.)

brunbjörn, grizzlybjörn, isabellabjörn

Ursus thibetanus (I)

kragbjörn

Viverridae
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Nasua narica (III Honduras)

Viverrider, sibetdjur
binturong, björnkatt, björnmård

Civettictis civetta (III Botswana)

afrikansk sibetkatt, civett

30.12.2021

Arctictis binturong (III Indien)

utterpalmmård, mampalo

Hemigalus derbyanus (II)

bandad palmmård
maskpalmmård

Paradoxurus hermaphroditus (III
Indien)

vanlig palmmård, asiatisk palmmård,
musang, indisk palmmård

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

Jerdons palmmård

Prionodon linsang (II)

SV

Paguma larvata (III Indien)

30.12.2021

Cynogale bennettii (II)

bandlinsang

Prionodon pardicolor (I)

fläckig linsang
malabarsibetkatt

Viverra zibetha (III Indien)

stor indisk sibetkatt, asiatisk sibetkatt

Viverricula indica (III Indien)

liten indisk sibetkatt, rass
Valar

CETACEA

CETACEA spp. (I/II) (2)
CHIROPTERA

Phyllostomidae

Bladnäsor
Platyrrhinus lineatus (III
Uruguay)

Pteropodidae
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Viverra civettina (III Indien)

vitstrimmig brednosbladnäsa

Flyghundar
Acerodon spp. (II) (Except for the
species included in Annex A)
Acerodon jubatus (I)

guldmantlad flyghund
egentliga flyghundar

trukflyghund, ruckflyghund

L 473/23

Pteropus spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A och
utom Pteropus brunneus)
Pteropus insularis (I)

sundaflyghundar

japansk flyghund

Pteropus mariannus (I)

marianerflyghund

Pteropus molossinus (I)

pohnpeiflyghund

Pteropus pelewensis (I)

palauflyghund

Pteropus pilosus (I)

större palauflyghund

Pteropus rodricensis (II)

rodriguesflyghund

Pteropus samoensis (I)

samoaflyghund

Pteropus tonganus (I)

vithalsad flyghund

Pteropus ualanus (I)

kosraeflyghund

Pteropus voeltzkowi (II)

pembaflyghund

Pteropus yapensis (I)

yapflyghund

CINGULATA

Dasypodidae

Bältor
Cabassous tatouay (III Uruguay)
Chaetophractus nationi (II) (En årlig
nollexportkvot har fastställts.
Alla exemplar ska betraktas som
exemplar av arter som är
upptagna i bilaga A, och handeln
med dem ska regleras i enlighet
med detta)
Priodontes maximus (I)

större nakensvansbälta
andinsk hårbälta
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Pteropus loochoensis (I)

SV

komorflyghund

L 473/24

Pteropus livingstonii (II)

jättebälta

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

Rovpungdjur
långsvansad pungmus

Sminthopsis psammophila (I)

större sandpungmus, större
stäppungmus

30.12.2021

Sminthopsis longicaudata (I)

Macropodidae

Känguruer
gråspräcklig trädkänguru

Dendrolagus ursinus (II)

björnkänguru, svart trädkänguru

Lagorchestes hirsutus (I)

västlig harvallaby

Lagostrophus fasciatus (I)

tvärbandad harvallaby

Onychogalea fraenata (I)

tygelvallaby

Phalangeridae

SV

Dendrolagus inustus (II)

30.12.2021

DIPROTODONTIA

Klätterpungdjur
östlig grå kuskus

Phalanger mimicus (II)

sydlig grå kuskus

Phalanger orientalis (II)

nordlig grå kuskus

Spilocuscus kraemeri (II)

amiralitetsökuskus

Spilocuscus maculatus (II)

fläckkuskus

Spilocuscus papuensis (II)

waigeokuskus

Europeiska unionens officiella tidning

Potoroidae

Phalanger intercastellanus (II)

Råttkänguruer
Bettongia spp. (I)

Vombatidae

opossumråttor
Vombater

Lasiorhinus krefftii (I)

nordlig hårnosvombat, nordlig
stäppvombat

LAGOMORPHA

Leporidae

Harar och kaniner
borstkanin, himalayakanin

Romerolagus diazi (I)

vulkankanin

L 473/25

Caprolagus hispidus (I)

Tachyglossidae

Myrpiggsvin
Zaglossus spp. (II)

L 473/26

MONOTREMATA

långnäbbade myrpiggsvin

PERAMELEMORPHIA

SV

Peramelidae
Perameles bougainville (I)

västlig bandpunggrävling, bilby

Macrotis lagotis (I)

större kaninpunggrävling

Thylacomyidae

PERISSODACTYLA

Hästdjur
Equus africanus (I) (Innefattar inte den
domesticerade formen kallad Equus
asinus, som inte omfattas av denna
förordning)

afrikansk vildåsna

Equus grevyi (I)

grevysebra

Equus hemionus (I/II) (Arten är upptagen
i bilaga II men underarterna Equus
hemionus hemionus och Equus hemionus
khur är upptagna i bilaga I.)

asiastisk vildåsna, kulan, onager,
halvåsna

Equus kiang (II)

kiang, tibetansk vildåsna

Equus przewalskii (I)

Przewalskis häst, mongolisk vildhäst
Equus zebra hartmannae (II)

Hartmanns bergssebra

Equus zebra zebra (II)

kapbergssebra

Rhinocerotidae
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Equidae

Noshörningar
Rhinocerotidae spp. (I) (Utom den
underart som är upptagen i bilaga B)
sydlig trubbnoshörning
30.12.2021

Ceratotherium simum simum (II)
(Endast populationerna i Eswatini
och Sydafrika. Alla andra
populationer är upptagna i bilaga
A. Uteslutande för att möjliggöra

30.12.2021

Tapiridae

SV

internationell handel med
levande djur till lämpliga och
godtagbara destinationer och
handel med jakttroféer. Alla andra
exemplar ska betraktas som
exemplar av arter som är
upptagna i bilaga A, och handeln
med dem ska regleras i enlighet
med detta)
Tapirer
Tapiridae spp. (I) (Utom den art som är
upptagen i bilaga B)
låglandstapir

PHOLIDOTA

Manidae

Myrkottar
Manis spp. (II)
(Utom de arter som är upptagna i
bilaga A)
Manis crassicaudata (I)

indisk myrkott

Manis culionensis (I)

palawanmyrkott, filippinsk myrkott

Manis gigantea (I)

jättemyrkott

Manis javanica (I)

malajisk myrkott

Manis pentadactyla (I)

kortsvansad myrkott

Manis temminckii (I)

stäppmyrkott

Manis tetradactyla (I)

långsvansad myrkott

Manis tricuspis (I)

vitbukig myrkott
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Tapirus terrestris (II)

PILOSA

Tretåiga sengångare
Bradypus pygmaeus (II)

L 473/27

Bradypodidae

brunstrupig sengångare

Myrmecophagidae

Myrslokar
Myrmecophaga tridactyla (II)

L 473/28

Bradypus variegatus (II)

jättemyrslok
nordlig tamandua

SV

Tamandua mexicana (III
Guatemala)

Primater

PRIMATES

PRIMATES spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A)
Atelidae

Atelesliknande brednäsor
coibavrålapa

Alouatta palliata (I)

mantelvrålapa

Alouatta pigra (I)

guatemalavrålapa

Ateles geoffroyi frontatus (I)

svartpannad spindelapa

Ateles geoffroyi ornatus (I)

panamaspindelapa

Brachyteles arachnoides (I)

sydlig ullspindelapa

Brachyteles hypoxanthus (I)

nordlig ullspindelapa

Oreonax flavicauda (I)

gulsvansad ullapa

Cebidae
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Alouatta coibensis (I)

Cebusliknande brednäsor
Goeldis apa, Goeldis tamarin

Callithrix aurita (I)

gulbrun silkesapa, öronsilkesapa

Callithrix flaviceps (I)

gulhuvad silkesapa

Leontopithecus spp. (I)

lejonapor, lejontamariner

Saguinus bicolor (I)

tvåfärgad tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

Geoffroys tamarin

Saguinus leucopus (I)

vitfotad tamarin

30.12.2021

Callimico goeldii (I)

Saguinus oedipus (I)

bomullshuvudtamarin, pinché

Saimiri oerstedii (I)

rödryggad dödskalleapa

Cercopithecidae

30.12.2021

Saguinus martinsi (I)

Markattartade apor

dianamarkatta

Cercopithecus roloway (I)

långskäggig dianamarkatta

Cercopithecus solatus (II)

solsvansmarkatta

Colobus satanas (II)

svart guereza, svart colobus, djävulsapa

Macaca silenus (I)

lejonsvansmakak, lejonmakak, skäggapa

Macaca sylvanus (I)

berberapa, magot

Mandrillus leucophaeus (I)

drill

Mandrillus sphinx (I)

mandrill

Nasalis larvatus (I)

näsapa

Piliocolobus foai (II)

centralafrikansk röd guereza

Piliocolobus gordonorum (II)

Uhehes röda guereza

Piliocolobus kirkii (I)

zanzibarguereza

Piliocolobus pennantii (II)

Pennants guereza

Piliocolobus preussi (II)

kamerunguereza

Piliocolobus rufomitratus (I)

tanaguereza, Tanaflodens guereza

Piliocolobus tephrosceles (II)

askgrå guereza

Piliocolobus tholloni (II)

Thollons guereza

Presbytis potenziani (I)

mentawailangur

Pygathrix spp. (I)

kostymapor

Rhinopithecus spp. (I)

trubbnäsapor

Semnopithecus ajax (I)

kashmirhulman

Semnopithecus dussumieri (I)

sydlig låglandshulman

Semnopithecus entellus (I)

nordlig låglandshulman

Semnopithecus hector (I)

taraihulman

L 473/29

Cercopithecus diana (I)

Europeiska unionens officiella tidning

tanamangab

SV

Cercocebus galeritus (I)

Semnopithecus priam (I)

madrashulman, sydlig hulman

Semnopithecus schistaceus (I)

himalayahulman, nepalesisk hulman

Simias concolor (I)

pagehtrubbnäsa

Trachypithecus delacouri (II)

Delacours bladapa, Delacours langur

Trachypithecus francoisi (II)

Francois bladapa, Francois langur

Trachypithecus geei (I)

gyllenbladapa, guldlangur

Trachypithecus hatinhensis (II)

hatinhlangur

Trachypithecus johnii (II)

nilgirilangur

Trachypithecus laotum (II)

laotisk langur

Trachypithecus pileatus (I)

mösslangur, tofshulman, hättbladapa

Trachypithecus poliocephalus (II)

vithövdad langur

Trachypithecus shortridgei (I)

burmesisk langur, Shortridges langur

SV

malabarhulman, svartfotad hulman

L 473/30

Semnopithecus hypoleucos (I)
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Cheirogaleidae

Muslemurer, smålemurer, dvärg- och
musmakier
Cheirogaleidae spp. (I)

Daubentoniidae

Fingerdjur
Daubentonia madagascariensis (I)

Hominider, människoapor
Gorilla beringei (I)

östlig gorilla, bergsgorilla

30.12.2021

Hominidae

fingerdjur, aye-aye

Pan spp. (I)

schimpans och bonobo
(dvärgschimpans)

Pongo abelii (I)

sumatraorangutang (inkl.
tapanuliorangutang)

Pongo pygmaeus (I)

borneoorangutang

Hylobatidae

SV

västlig gorilla

30.12.2021

Gorilla gorilla (I)

Gibboner
Hylobatidae spp. (I)

Indriidae

Silkeslemurer
Indriidae spp. (I)
Lemurer, lemurider
Lemuridae spp. (I)

Lepilemuridae

Vesslelemurer, vesslemakier
Lepilemuridae spp. (I)

Lorisidae

Lorier
Nycticebus spp. (I)

Pitheciidae

tröglorier
Sakiliknande brednäsor

Cacajao spp. (I)

uakarier, kortsvansapor
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Lemuridae

Callicebus barbarabrownae (II)
Callicebus melanochir (II)
Callicebus nigrifrons (II)
Callicebus personatus (II)

maskspringapa

Chiropotes albinasus (I)

vitnosad satansapa, vitnossaki

Tarsiidae

Spökdjur
Tarsius spp. (II)

PROBOSCIDEA

Elefanter
Elephas maximus (I)

indisk elefant, asiatisk elefant

L 473/31

Elephantidae

Loxodonta africana (II)
(Endast populationerna i
Botswana, Namibia, Sydafrika
och Zimbabwe (3). Alla andra
populationer är upptagna i bilaga
A.)

afrikansk elefant

L 473/32

Loxodonta africana (I) (Utom
populationerna i Botswana, Namibia,
Sydafrika och Zimbabwe som är
upptagna i bilaga B.)

SV

RODENTIA

Chinchillidae

Harmöss
chinchillor

Chinchilla spp. (I) (Exemplar av den
domesticerade formen omfattas inte av
denna förordning)
Cuniculidae

Pakor

Dasyproctidae

paka
Agutier

Dasyprocta punctata (III
Honduras)
Erethizontidae

centralamerikansk aguti
Trädpiggsvin

Hystricidae

Sphiggurus mexicanus (III
Honduras)

mexikanskt gripsvanspiggsvin

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

taggigt gripsvanspiggsvin
Jordpiggsvin

Hystrix cristata
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Cuniculus paca (III Honduras)

vanligt piggsvin

Muridae

Råttdjur
kvistboråtta, större kvistboråtta

Pseudomys fieldi (II)

Shark Bays australmus

Xeromys myoides (II)

falsk vattenråtta

Zyzomys pedunculatus (II)

macdonnellstenmus, Cape Yorks
stenmus
Ekorrar

Cynomys mexicanus (I)

mexikansk präriehund

30.12.2021

Sciuridae

Leporillus conditor (II)

långsvansat murmeldjur

Marmota himalayana (III Indien)

himalayamurmeldjur

Ratufa spp. (II)

jätteekorrar

SCANDENTIA spp. (II)

Spetsekorrar, tupajor

30.12.2021

Marmota caudata (III Indien)

SCANDENTIA

SV

SIRENIA

Dugongidae

Dugonger
Dugong dugon (I)

dugong

Trichechidae

Manater, lamantiner

Trichechus manatus (I)
Trichechus senegalensis (I)
Fåglar

AVES
ANSERIFORMES

Anatidae

Änder
Anas aucklandica (I)

aucklandkricka
Anas bernieri (II)

Anas chlorotis (I)

madagaskarkricka
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Trichechus inunguis (I)

brunkricka
Anas formosa (II)

gulkindad kricka
laysanand

Anas nesiotis (I)

campbellkricka

Anas querquedula

årta

Asarcornis scutulata (I)

vitvingad and

Aythya innotata

madagaskardykand

Aythya nyroca

vitögd dykand

Branta canadensis leucopareia (I)

dvärgkanadagås (ssp. leucopareia)

Branta ruficollis (II)

rödhalsad gås

L 473/33

Anas laysanensis (I)

hawaiigås
coscorobasvan

Cygnus melancoryphus (II)

svarthalsad svan

Dendrocygna arborea (II)

karibvisseland
Dendrocygna autumnalis (III
Honduras)

svartbukig visseland

Dendrocygna bicolor (III
Honduras)

brun visseland
cerradoskrake

Oxyura leucocephala (II)

kopparand

Rhodonessa caryophyllacea (I)

rosenand
Sarkidiornis melanotos (II)

knöland

Tadorna cristata

tofsgravand

APODIFORMES

Trochilidae

Kolibrier
Trochilidae spp. (II) (Utom den art
som är upptagen i bilaga A)
Glaucis dohrnii (I)

kroknäbbseremit
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Mergus octosetaceus

SV

Coscoroba coscoroba (II)

L 473/34

Branta sandvicensis (I)

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

Tjockfotar
Burhinus bistriatus (III
Guatemala)

Laridae

amerikansk tjockfot
Måsfåglar

Larus relictus (I)

Snäppor
Numenius borealis (I)

eskimåspov

Numenius tenuirostris (I)

smalnäbbad spov

30.12.2021

Scolopacidae

reliktmås

fläckgluttsnäppa

CICONIIFORMES

Ardeidae

Hägrar
ägretthäger

Bubulcus ibis

kohäger

Egretta garzetta

silkeshäger

Balaenicipitidae

Träskonäbbar
Balaeniceps rex (II)

Ciconiidae

träskonäbb
Storkar
amurstork

Ciconia nigra (II)

svart stork

Ciconia stormi

Storms stork

Jabiru mycteria (I)

jabirustork

Leptoptilos dubius

större adjutantstork

Mycteria cinerea (I)

indonesisk ibisstork
Flamingor
Phoenicopteridae spp. (II) (Utom
den art som är upptagen i bilaga
A)

Phoenicopterus ruber (II)

Europeiska unionens officiella tidning

Ciconia boyciana (I)

Phoenicopteridae

större flamingo, karibflamingo

Threskiornithidae

Ibisar
Eudocimus ruber (II)

röd ibis

Geronticus calvus (II)

skallig ibis

Geronticus eremita (I)

eremitibis

Nipponia nippon (I)

tofsibis

Platalea leucorodia (II)

skedstork

Pseudibis gigantea

jätteibis

Duvor

L 473/35

COLUMBIFORMES

Columbidae

SV

Ardea alba

30.12.2021

Tringa guttifer (I)

Claravis godefrida

lilabandad sparvduva

Columba livia

klippduva

Ducula mindorensis (I)

mindorokejsarduva
Gallicolumba luzonica (II)

luzonmarkduva

Goura spp. (II)

kronduvor

Leptotila wellsi

SV

nikobarduva

L 473/36

Caloenas nicobarica (I)

grenadaduva
Nesoenas mayeri (III Mauritius)

turturduva

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Näshornsfåglar
Aceros spp. (II) (Utom den art som
är upptagen i bilaga A)
Aceros nipalensis (I)

rosthalsad näshornsfågel
Anorrhinus spp. (II)
Anthracoceros spp. (II)

Europeiska unionens officiella tidning

Streptopelia turtur

rosenduva

Berenicornis spp. (II)
Buceros spp. (II) (Utom den art som
är upptagen i bilaga A)
Buceros bicornis (I)

större näshornsfågel
Penelopides spp. (II)

Rhinoplax vigil (I)

hjälmnäshornsfågel

Rhyticeros subruficollis (I)

vitstrupig näshornsfågel

30.12.2021

Rhyticeros spp. (II) (Utom den art
som är upptagen i bilaga A)

Musophagidae

Turakor

30.12.2021

CUCULIFORMES

Tauraco spp. (II) (Utom den art
som är upptagen i bilaga A)
bannermanturako

SV

Tauraco bannermani (II)

Rovfåglar (hökfåglar och falkfåglar)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Hökartade rovfåglar
balkanhök

Accipiter gentilis (II)

duvhök

Accipiter nisus (II)

sparvhök

Aegypius monachus (II)

grågam

Aquila adalberti (I)

spansk kejsarörn

Aquila chrysaetos (II)

kungsörn

Aquila clanga (II)

större skrikörn

Aquila heliaca (I)

kejsarörn

Aquila pomarina (II)

mindre skrikörn

Buteo buteo (II)

ormvråk

Buteo lagopus (II)

fjällvråk

Buteo rufinus (II)

örnvråk

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

kubaglada

L 473/37

Accipiter brevipes (II)

Europeiska unionens officiella tidning

FALCONIFORMES spp. (II)
(Utom de arter som är upptagna i
bilaga A; utom en art i familjen
Cathartidae som är upptagen i
bilaga C; de övriga arterna i den
familjen är inte upptagna i
bilagorna till denna förordning;
och utom Caracara lutosa som inte
omfattas av denna förordning)

Circus aeruginosus (II)

brun kärrhök

Circus cyaneus (II)

blå kärrhök

Circus macrourus (II)

stäpphök

Circus pygargus (II)

ängshök

Elanus caeruleus (II)

svartvingad glada

Eutriorchis astur (II)

madagaskarörn

Gypaetus barbatus (II)

lammgam

Gyps fulvus (II)

gåsgam

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla
är upptagen i bilaga I, övriga arter är
upptagna i bilaga II)

havsörnar

Harpia harpyja (I)

harpyja

Hieraaetus fasciatus (II)

hökörn

Hieraaetus pennatus (II)

dvärgörn

Leucopternis occidentalis (II)

gråryggig vråk

Milvus migrans (II) (Utom Milvus
migrans lineatus som är upptagen i
bilaga B)

brun glada

Milvus milvus (II)

röd glada

Neophron percnopterus (II)

smutsgam

Pernis apivorus (II)

bivråk

Pithecophaga jefferyi (I)

apörn

SV

ormörn

L 473/38

Circaetus gallicus (II)

Europeiska unionens officiella tidning

Cathartidae

Nya världens gamar
Gymnogyps californianus (I)

kalifornisk kondor

Vultur gryphus (I)

kungsgam
kondor

30.12.2021

Sarcoramphus papa (III
Honduras)

Falkar

Falco biarmicus (II)

slagfalk

Falco cherrug (II)

tatarfalk

Falco columbarius (II)

stenfalk

Falco eleonorae (II)

eleonorafalk

Falco jugger (I)

juggerfalk

Falco naumanni (II)

rödfalk

Falco newtoni (I) (Endast populationen i
Seychellerna)

madagaskarfalk

Falco pelegrinoides (I)

berberfalk

Falco peregrinus (I)

pilgrimsfalk

Falco punctatus (I)

mauritiusfalk

Falco rusticolus (I)

jaktfalk

Falco subbuteo (II)

lärkfalk

Falco tinnunculus (II)

tornfalk

Falco vespertinus (II)

aftonfalk

Pandionidae

Fiskgjusar
Pandion haliaetus (II)

fiskgjuse

Crax alberti (III Colombia)

blånäbbad hocko

Crax blumenbachii (I)

rödnäbbad hocko

Europeiska unionens officiella tidning

seychellfalk

SV

Falco araeus (I)

30.12.2021

Falconidae

GALLIFORMES

Cracidae

Crax daubentoni (III Colombia)
Crax fasciolata

gulknölshocko
gulnäbbad hocko
gulflikig hocko

Crax rubra (III Colombia/
Guatemala/Honduras)

större hocko

L 473/39

Crax globulosa (III Colombia)

alagoashocko

Oreophasis derbianus (I)

hornguan
nordlig chachalaca

Pauxi pauxi (III Colombia)

hjälmhocko

Penelope albipennis (I)

SV

Ortalis vetula (III Guatemala/
Honduras)

L 473/40

Mitu mitu (I)

vitvingad guan
Penelope purpurascens (III
Honduras)

tofsguan

Penelopina nigra (III Guatemala)

bergguan
svartpannad guan

Pipile pipile (I)

trinidadguan

Megapodiidae

Storfothöns
Macrocephalon maleo (I)

maleohöna

Phasianidae

Fasanfåglar
Argusianus argus (II)

större argus, större argusfasan

Catreus wallichii (I)

klippfasan

Colinus virginianus ridgwayi (I)

sonoravaktel (vitstrupig vaktel ssp.
ridgwayi)

Crossoptilon crossoptilon (I)

vit öronfasan

Crossoptilon mantchuricum (I)

brun öronfasan
Gallus sonneratii (II)

grå djungelhöna

Ithaginis cruentus (II)

blodfasan
himalayamonal

Lophophorus lhuysii (I)

kinesisk monal

Lophophorus sclateri (I)

vitstjärtad monal

Lophura edwardsi (I)

edwardsfasan
Lophura leucomelanos (III
Pakistan)

kalijfasan

30.12.2021

Lophophorus impejanus (I)

Europeiska unionens officiella tidning

Pipile jacutinga (I)

swinhoefasan
Meleagris ocellata (III Guatemala)

arguskalkon
colombiatandvaktel

Ophrysia superciliosa

himalayavaktel
Pavo cristatus (III Pakistan)

påfågel
grön påfågel

Polyplectron bicalcaratum (II)

grå påfågelfasan

Polyplectron germaini (II)

Germains påfågelfasan

Polyplectron malacense (II)

malackapåfågelfasan
palawanpåfågelfasan

Polyplectron schleiermacheri (II)

borneopåfågelfasan
Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

koklassfasan

Rheinardia ocellata (I)

tofsargus, tofsargusfasan (inkl.
annamitargus)

Syrmaticus ellioti (I)

elliotfasan

Syrmaticus humiae (I)

humefasan

Syrmaticus mikado (I)

mikadofasan
Syrmaticus reevesii (II)

Europeiska unionens officiella tidning

Pavo muticus (II)

Polyplectron napoleonis (I)

SV

Odontophorus strophium

30.12.2021

Lophura swinhoii (I)

kungsfasan
kaspisk snöhöna

Tetraogallus tibetanus (I)

tibetansk snöhöna

Tragopan blythii (I)

gråbukig tragopan

Tragopan caboti (I)

cabottragopan

Tragopan melanocephalus (I)

västlig tragopan
Tragopan satyra (III Nepal)

satyrtragopan

L 473/41

Tetraogallus caspius (I)

större präriehöna (ssp. attwateri)

GRUIFORMES

Gruidae

L 473/42

Tympanuchus cupido attwateri (II)

Tranor
SV

Gruidae spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A)
svart krontrana

Grus americana (I)

trumpetartrana

Grus canadensis (I/II) (Arten är upptagen
i bilaga II men underarterna Grus
canadensis nesiotes och Grus canadensis
pulla är upptagna i bilaga I.)

prärietrana

Grus grus (II)

trana

Grus japonensis (I)

japansk trana

Grus leucogeranus (I)

snötrana

Grus monacha (I)

munktrana

Grus nigricollis (I)

svarthalsad trana

Grus vipio (I)

glasögontrana

Otididae

Trappar

Europeiska unionens officiella tidning

Balearica pavonina (I)

Otididae spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A)
indisk trapp

Chlamydotis macqueenii (I)

kragtrapp

Chlamydotis undulata (I)

ökentrapp

Houbaropsis bengalensis (I)

bengalflorikan

Otis tarda (II)

stortrapp

Sypheotides indicus (II)

mindre florikan

Tetrax tetrax (II)

småtrapp

30.12.2021

Ardeotis nigriceps (I)

Rallar
Gallirallus sylvestris (I)

lordhowerall

Rhynochetidae

30.12.2021

Rallidae

Kaguer
kagu

SV

Rhynochetos jubatus (I)
PASSERIFORMES

Alaudidae

Lärkor
sånglärka

Galerida cristata (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

tofslärka

Lullula arborea (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

trädlärka

Melanocorypha calandra (III
Ukraina) (populationen i
Ukraina)

kalanderlärka

Atrichornithidae

Snårfåglar
Atrichornis clamosus (I)

sångsnårfågel

Cotingidae

Kotingor
Cephalopterus ornatus (III
Colombia)

amazonparasollfågel

Cephalopterus penduliger (III
Colombia)

pendelparasollfågel

Cotinga maculata (I)

Europeiska unionens officiella tidning

Alauda arvensis (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

bandkotinga
Rupicola spp. (II)

klippfåglar

Xipholena atropurpurea (I)

vitvingekotinga
Fältsparvar
Emberiza citrinella (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

gulsparv

L 473/43

Emberizidae

ortolansparv
guvernanttangara

Paroaria capitata (II)

gulnäbbad kardinaltangara

Paroaria coronata (II)

rödtofsad kardinaltangara

Tangara fastuosa (II)

prakttangara

Estrildidae

SV

Gubernatrix cristata (II)

L 473/44

Emberiza hortulana (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

Astrilder
Amandava formosa (II)

grön tigerfink

Lonchura fuscata

timormunia

Lonchura oryzivora (II)

risfågel

Poephila cincta cincta (II)

bältesastrild (ssp. cincta)
Finkar
Emberiza cannabina (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

hämpling

Carduelis carduelis (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

steglits

Carduelis cucullata (I)

rödsiska
Carduelis flammea (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

gråsiska

Carduelis hornemanni (III
Ukraina) (populationen i
Ukraina)

snösiska

Carduelis spinus (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

grönsiska

Carduelis yarrellii (II)

Europeiska unionens officiella tidning

Fringillidae

gulkindad siska
rosenfink

Loxia curvirostra (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

mindre korsnäbb

Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

domherre

Serinus serinus (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

gulhämpling

30.12.2021

Carpodacus erythrinus (III
Ukraina) (populationen i
Ukraina)

Svalor
Pseudochelidon sirintarae (I)

vitögd flodsvala

Icteridae

Trupialer
Xanthopsar flavus (I)

30.12.2021

Hirundinidae

saffranstrupial

Meliphagidae

Honungsfåglar
gultofsad honungsfågel (ssp. cassidix)

Muscicapidae

SV

Lichenostomus melanops cassidix (II)

Flugsnappare
Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

rodriguessångare
Cyornis ruckii (II)

medanflugsnappare

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

rödbrun borstsmyg (ssp. litoralis)

Dasyornis longirostris (II)

västlig borstsmyg
rödhake

Ficedula parva (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

mindre flugsnappare

Garrulax canorus (II)

kinesisk sångfnittertrast

Garrulax taewanus (II)

taiwanesisk sångfnittertrast
Hippolais icterina (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

härmsångare

Leiothrix argentauris (II)

silverörad sångtimalia

Leiothrix lutea (II)

rödnäbbad sångtimalia

Liocichla omeiensis (II)

emeishanprakttimalia
Luscinia svecica (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

blåhake

Luscinia luscinia (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

näktergal

Luscinia megarhynchos (III
Ukraina) (populationen i
Ukraina)

sydnäktergal

Monticola saxatilis (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

stentrast

Picathartes gymnocephalus (I)

gulskallig kråktrast

Picathartes oreas (I)

rödskallig kråktrast
svarthätta

Sylvia borin (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

trädgårdssångare

L 473/45

Sylvia atricapilla (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

Europeiska unionens officiella tidning

Erithacus rubecula (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

Sylvia nisoria (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

höksångare

Terpsiphone bourbonnensis (III
Mauritius)

maskarenparadismonark

Turdus merula (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

koltrast

Turdus philomelos (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

taltrast

Oriolidae

SV

ärtsångare

L 473/46

Sylvia curruca (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

Gyllingar
Oriolus oriolus (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

Paradisfåglar
Paradisaeidae spp. (II)

Paridae

Mesar
Parus ater (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

Pittidae

svartmes
Juveltrastar

Pitta guajana (II)

javajuveltrast

Pitta gurneyi (I)

blåkronad juveltrast

Pitta kochi (I)

luzonjuveltrast
Pitta nympha (II)

Europeiska unionens officiella tidning

Paradisaeidae

sommargylling

kinesisk juveltrast

Pycnonotidae

Bulbyler
Pycnonotus zeylanicus (II)

orangehuvad bulbyl

Sturnidae

Starar
Gracula religiosa (II)

beostare

Leucopsar rothschildi (I)

balistare

Troglodytidae

Gärdsmygar

Zosteropidae

gärdsmyg

Glasögonfåglar
Zosterops albogularis (I)

vitbröstad glasögonfågel

30.12.2021

Troglodytes troglodytes (III
Ukraina) (populationen i
Ukraina)

Fregatidae

Fregattfåglar
Fregata andrewsi (I)

julöfregattfågel

Pelecanidae

30.12.2021

PELECANIFORMES

Pelikaner
Pelecanus crispus (I)

krushuvad pelikan
Sulor

Papasula abbotti (I)

SV

Sulidae

julösula

PICIFORMES

Capitonidae

Barbetter
Semnornis ramphastinus (III
Colombia)

Picidae

tukanbarbett
Hackspettar
vitbukig spillkråka (ssp. richardsi)

Ramphastidae

Tukaner
Baillonius bailloni (III Argentina)
Pteroglossus aracari (II)

saffransaraçari
svarthalsad araçari

Pteroglossus castanotis (III
Argentina)
Pteroglossus viridis (II)

brunörad araçari
grön araçari

Ramphastos dicolorus (III
Argentina)

rödbröstad tukan

Ramphastos sulfuratus (II)

svaveltukan

Ramphastos toco (II)

tocotukan

Ramphastos tucanus (II)

vitstrupig tukan

Ramphastos vitellinus (II)

gulbröstad tukan
Selenidera maculirostris (III
Argentina)

Europeiska unionens officiella tidning

Dryocopus javensis richardsi (I)

fläcknäbbad tukanett

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Doppingar
Podilymbus gigas (I)

atitlándopping

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

Albatrosser
gulnackad albatross
Papegojfåglar

PSITTACIFORMES

PSITTACIFORMES spp. (II)

L 473/47

Phoebastria albatrus (I)

L 473/48

Cacatuidae

SV

(Utom de arter som är upptagna i
bilaga A och med undantag av
Agapornis roseicollis, Melopsittacus
undulatus, Nymphicus hollandicus
och Psittacula krameri som inte är
upptagna i bilagorna till denna
förordning)
Kakaduor
Cacatua goffiniana (I)

tanimbarkakadua

Cacatua haematuropygia (I)

filippinkakadua

Cacatua moluccensis (I)

moluckkakadua

Cacatua sulphurea (I)

mindre gultofskakadua

Probosciger aterrimus (I)

palmkakadua
Loripapegojor

Eos histrio (I)

rödblå lori

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina är
upptagen i bilaga I, övriga arter är
upptagna i bilaga II)

polynesiska lorikiter

Psittacidae

Papegojor
rödhalsad amazon

Amazona auropalliata (I)

gulnackad amazon

Amazona barbadensis (I)

gulskuldrad amazon

Amazona brasiliensis (I)

rödstjärtad amazon

Amazona finschi (I)

violettkronad amazon

Amazona guildingii (I)

saintvincentamazon

Amazona imperialis (I)

kejsaramazon

Amazona leucocephala (I)

kubaamazon

Amazona oratrix (I)

gulhuvad amazon

Amazona pretrei (I)

rödmaskad amazon

Amazona rhodocorytha (I)

rödbrynad amazon

Amazona tucumana (I)

tucumánamazon

Amazona versicolor (I)

saintluciaamazon

Amazona vinacea (I)

lilabröstad amazon

Amazona viridigenalis (I)

rödkronad amazon

30.12.2021

Amazona arausiaca (I)

Europeiska unionens officiella tidning

Loriidae

Europeiska unionens officiella tidning

blåaror
större soldatara
blåstrupig ara
röd ara
mindre soldatara
rödpannad ara
spixara
norfolkparakit
chathamparakit
rödpannad parakit
nyakaledonienparakit
dubbelögd fikonpapegoja (ssp. coxeni)
hornparakit
guldparakit
orangebukig parakit
gulörad parakit
nattpapegoja
markpapegoja
rödkronad papegoja
blåhuvad ara
blåvingad ara
gulskuldrad parakit
svarthätteparakit
paradisparakit
mauritiusparakit
gråjako
blåbröstad parakit
tjocknäbbade parakiter
kakapo, ugglepapegoja

SV

puertoricoamazon

Anodorhynchus spp. (I)
Ara ambiguus (I)
Ara glaucogularis (I)
Ara macao (I)
Ara militaris (I)
Ara rubrogenys (I)
Cyanopsitta spixii (I)
Cyanoramphus cookii (I)
Cyanoramphus forbesi (I)
Cyanoramphus novaezelandiae (I)
Cyanoramphus saisseti (I)
Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)
Eunymphicus cornutus (I)
Guarouba guarouba (I)
Neophema chrysogaster (I)
Ognorhynchus icterotis (I)
Pezoporus occidentalis (I)
Pezoporus wallicus (I)
Pionopsitta pileata (I)
Primolius couloni (I)
Primolius maracana (I)
Psephotus chrysopterygius (I)
Psephotus dissimilis (I)
Psephotus pulcherrimus (I)
Psittacula echo (I)
Psittacus erithacus (I)
Pyrrhura cruentata (I)
Rhynchopsitta spp. (I)
Strigops habroptilus (I)

30.12.2021

Amazona vittata (I)

RHEIFORMES

Rheidae

Nanduer
mindre nandu

Pterocnemia pennata (I) (Utom
Pterocnemia pennata pennata som är
upptagen i bilaga B)
Pterocnemia pennata pennata (II)
Rhea americana (II)

mindre nandu (ssp. pennata)
större nandu

Spheniscus demersus (II)

Pingviner
sydafrikansk pingvin
humboldtpingvin

SPHENISCIFORMES

Spheniscus humboldti (I)

L 473/49

Spheniscidae

Ugglefåglar

L 473/50

Ugglor

SV

STRIGIFORMES

STRIGIFORMES spp. (II) (Utom
de arter som är upptagna i bilaga
A och utom Sceloglaux albifacies)
Strigidae

pärluggla

Asio flammeus (II)

jorduggla

Asio otus (II)

hornuggla

Athene noctua (II)

minervauggla

Bubo bubo (II) (Utom Bubo bubo
bengalensis som är upptagen i bilaga B)

berguv

Glaucidium passerinum (II)

sparvuggla

Heteroglaux blewitti (I)

djungeluggla

Mimizuku gurneyi (I)

gurneydvärguv

Ninox natalis (I)

julöspökuggla

Nyctea scandiaca (II)

fjälluggla

Otus ireneae (II)

sokokedvärguv

Otus scops (II)

dvärguv

Strix aluco (II)

kattuggla

Strix nebulosa (II)

lappuggla

Strix uralensis (II) (Utom Strix uralensis
davidi som är upptagen i bilaga B)

slaguggla

Surnia ulula (II)

hökuggla
Tornugglor

Tyto alba (II)

tornuggla

Tyto soumagnei (I)

madagaskartornuggla

30.12.2021

Tytonidae

Europeiska unionens officiella tidning

Aegolius funereus (II)

Struthionidae

Strutsar
struts

SV

Struthio camelus (I) (Endast
populationerna i Algeriet, Burkina
Faso, Kamerun, Centralafrikanska
republiken, Tchad, Mali, Mauritanien,
Marocko, Niger, Nigeria, Senegal och
Sudan. Inga andra populationer är
upptagna i bilagorna till denna
förordning.)

30.12.2021

STRUTHIONIFORMES

TINAMIFORMES

Tinamidae

Tinamoer
solitärtinamo

TROGONIFORMES

Trogonidae

Trogoner
Pharomachrus mocinno (I)

praktquetzal

REPTILIA

Kräldjur

CROCODYLIA

Krokodilartade kräldjur
CROCODYLIA spp. (II) (Utom de
arter som är upptagna i bilaga A)

Alligatoridae

Europeiska unionens officiella tidning

Tinamus solitarius (I)

Alligatorer och kajmaner
kinesisk alligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

colombiansk glasögonkajman

Caiman latirostris (I) (Utom
populationen i Argentina som är
upptagen i bilaga B)

brednoskajman, brednosad
glasögonkajman

Melanosuchus niger (I) (Utom
populationen i Brasilien som är
upptagen i bilaga B, och populationen i
Ecuador som är upptagen i bilaga B och
omfattas av en årlig nollexportkvot tills

morkajman, svart kajman
L 473/51

Alligator sinensis (I)

L 473/52

dess att en årlig exportkvot har
godkänts av CITES-sekretariatet och
IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.)
Krokodiler

Crocodylus cataphractus (I)

pansarkrokodil

Crocodylus intermedius (I)

orinocokrokodil

Crocodylus mindorensis (I)

filippinsk krokodil

Crocodylus moreletii (I) (Utom
populationen i Belize som är upptagen i
bilaga B med en nollkvot för vilda
exemplar med vilka handel bedrivs för
kommersiella ändamål, och
populationen i Mexiko som är
upptagen i bilaga B)

moreletkrokodil

Crocodylus niloticus (I) (Utom
populationerna i Botswana, Egypten
[som omfattas av en nollkvot för vilda
exemplar med vilka handel bedrivs för
kommersiella ändamål], Etiopien, Kenya,
Madagaskar, Malawi, Moçambique,
Namibia, Sydafrika, Uganda, Tanzania
[som omfattas av en årlig exportkvot
som inte får överstiga 1 600 vilda
exemplar inklusive jakttroféer, utöver

nilkrokodil

30.12.2021

spetskrokodil

Europeiska unionens officiella tidning

Crocodylus acutus (I) (Utom
populationen i det integrerade
förvaltningsdistriktet för mangrove i
Bahía de Cispatá, Tinajones, La Balsa
och omgivande områden,
departementet Córdoba, Colombia och
populationen i Kuba som är upptagna i
bilaga B, samt populationen i Mexiko
som är upptagen i bilaga B och omfattas
av en nollexportkvot för vilda exemplar
för kommersiella ändamål)

SV

Crocodylidae

sumpkrokodil
deltakrokodil, listkrokodil

30.12.2021

uppfödda/ranchade exemplar], Zambia
och Zimbabwe. Dessa populationer är
upptagna i bilaga B.)
Crocodylus palustris (I)
Crocodylus porosus (I) (Utom
populationerna i Australien,
Indonesien, Malaysia: [fångst av vilda
exemplar begränsad till delstaten
Sarawak och en nollkvot för vilda
exemplar för övriga delstater i Malaysia
(Sabah och Västmalaysia), ingen
ändring av nollkvoten utan
godkännande av parterna i CITES] och
Papua Nya Guinea som är upptagna i
bilaga B)
Crocodylus rhombifer (I)
Crocodylus siamensis (I)
Osteolaemus tetraspis (I)
Tomistoma schlegelii (I)

SV

Gavialidae

Gavialer
Gavialis gangeticus (I)

gangesgavial, garial

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

Bryggödlor, tuataror
Sphenodon spp. (I)

bryggödlor, tuataror

Europeiska unionens officiella tidning

kubakrokodil
siamesisk krokodil
dvärgkrokodil, trubbnoskrokodil
falsk gavial

SAURIA

Agamidae

Agamer
Calotes ceylonensis (III Sri Lanka)
Calotes desilvai (III Sri Lanka)
Calotes liocephalus (III Sri Lanka)
Calotes liolepis (III Sri Lanka)
Calotes manamendrai (III Sri
Lanka)
L 473/53

Calotes nigrilabris (III Sri Lanka)

L 473/54

Calotes pethiyagodai (III Sri
Lanka)

SV

Ceratophora aspera (II)
(Nollexportkvot för vilda
exemplar för kommersiella
ändamål)
Ceratophora erdeleni (I)
Ceratophora karu (I)

Europeiska unionens officiella tidning

Ceratophora stoddartii (II)
(Nollexportkvot för vilda
exemplar för kommersiella
ändamål)
Ceratophora tennentii (I)
Cophotis ceylanica (I)
Cophotis dumbara (I)
Lyriocephalus scutatus (II)
(Nollexportkvot för vilda
exemplar för kommersiella
ändamål)
Saara spp. (II)
Uromastyx spp. (II)
Anguidae

dabbagamer
Kopparödlor

30.12.2021

Abronia spp. (II) (utom de arter
som är upptagna i bilaga A. En
nollexportkvot har fastställts för
vilda exemplar av Abronia aurita,
A. gaiophantasma, A. montecristoi,
A. salvadorensis och A.
vasconcelosii)

30.12.2021

Abronia anzuetoi (I)
Abronia campbelli (I)
Abronia fimbriata (I)

SV

Abronia frosti (I)
Abronia meledona (I)
Chamaeleonidae

Kameleonter
Archaius spp. (II)
dvärgkameleonter

Brookesia spp. (II) (Utom den art
som är upptagen i bilaga A)

kortsvanskameleonter

Brookesia perarmata (I)

Antsingys kortsvanskameleont
Calumma spp. (II)

kameleonter (Madagaskar)

Chamaeleo spp. (II) (Utom den art
som är upptagen i bilaga A)

kameleonter

Chamaeleo chamaeleon (II)

vanlig kameleont
Furcifer spp. (II)

kameleonter (Madagaskar)

Kinyongia spp. (II)

dvärgkameleonter

Nadzikambia spp. (II)

dvärgkameleonter

Europeiska unionens officiella tidning

Bradypodion spp. (II)

Palleon spp. (II)
Rhampholeon spp. (II)

pygmékameleonter

Rieppeleon spp. (II)

pygmékameleonter

Trioceros spp. (II)
Cordylidae

Gördelödlor, gördelsvansar
Cordylus spp. (II)
Hemicordylus spp. (II)
Karusaurus spp. (II)

Ninurta spp. (II)

L 473/55

Namazonurus spp. (II)

L 473/56

Ouroborus spp. (II)
Pseudocordylus spp. (II)
Smaug spp. (II)

SV

Gekkonidae

Geckoödlor
Cnemaspis psychedelica (I)

psykedelisk gecko
Dactylocnemis spp. (III Nya
Zeeland)
Gekko gecko (II)
Goniurosaurus spp. (II) (utom de
arter som förekommer naturligt i
Japan)

Goniurosaurus kuroiwae #18 (III
Japan)
Goniurosaurus orientalis #18 (III
Japan)
Goniurosaurus sengokui #18 (III
Japan)
Goniurosaurus splendens #18 (III
Japan)
Goniurosaurus toyamai #18 (III
Japan)

Europeiska unionens officiella tidning

Gonatodes daudini (I)

tokaygecko

Goniurosaurus yamashinae #18
(III Japan)

Hoplodactylus spp. (III Nya
Zeeland)
Lygodactylus williamsi (I)

Nactus serpensinsula (II)
Naultinus spp. (II)

30.12.2021

Mokopirirakau spp. (III Nya
Zeeland)

30.12.2021

Paroedura androyensis (II)
Paroedura masobe (II)
Phelsuma spp. (II) (Utom den art
som är upptagen i bilaga A)

daggeckoödlor
SV

Phelsuma guentheri (II)

Round Island-gecko
Rhoptropella spp. (II)
Sphaerodactylus armasi (III Kuba)
Sphaerodactylus celicara (III Kuba)

Sphaerodactylus intermedius (III
Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus
alayoi (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus
granti (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus
lissodesmus (III Kuba)

Europeiska unionens officiella tidning

Sphaerodactylus dimorphicus (III
Kuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus
ocujal (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus
strategus (III Kuba)
Sphaerodactylus notatus atactus
(III Kuba)
Sphaerodactylus oliveri (III Kuba)

Sphaerodactylus ruibali (III Kuba)

L 473/57

Sphaerodactylus pimienta (III
Kuba)

L 473/58

Sphaerodactylus siboney (III Kuba)
Sphaerodactylus torrei (III Kuba)
Toropuku spp. (III Nya Zeeland)

SV

Tukutuku spp. (III Nya Zeeland)
Uroplatus spp. (II)

Bladsvansödlor
Woodworthia spp. (III Nya
Zeeland)

Helodermatidae

Giftödlor

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

gilaödla, skorpiongiftödla

Guatemalas skorpiongiftödla

Iguanidae

Leguaner
Amblyrhynchus cristatus (II)
Brachylophus spp. (I)

havsleguan, havsödla
fijileguaner

Conolophus spp. (II)

Europeiska unionens officiella tidning

Heloderma spp. (II) (Utom den
underart som är upptagen i bilaga
A)

drushuvudödlor

Ctenosaura spp. (II)
Cyclura spp. (I)

noshornsleguaner
Iguana spp. (II)

gröna leguaner

Phrynosoma blainvillii (II)
Phrynosoma cerroense (II)
kalifornisk paddleguan

Phrynosoma wigginsi (II)

noshornsleguan

30.12.2021

Phrynosoma coronatum (II)

mexikansk chuckwalla

Lacertidae

Lacertider, egentliga ödlor
jättekanarieödla

Podarcis lilfordi (II)

balearödla

Podarcis pityusensis (II)

pityusisk murödla

SV

Gallotia simonyi (I)

30.12.2021

Sauromalus varius (I)

Lanthanotidae

Sarawaködlor

Europeiska unionens officiella tidning

Lanthanotidae spp. (II) (En
nollexportkvot har fastställts för
vilda exemplar för kommersiell
handel)
Polychrotidae
Anolis agueroi (III Kuba)
Anolis baracoae (III Kuba)
Anolis barbatus (III Kuba)
Anolis chamaeleonides (III Kuba)
Anolis equestris (III Kuba)
Anolis guamuhaya (III Kuba)
Anolis luteogularis (III Kuba)
Anolis pigmaequestris (III Kuba)
Anolis porcus (III Kuba)
Skinkar
Corucia zebrata (II)

gripsvansskink, jätteskink

L 473/59

Scincidae

Tejuödlor
Crocodilurus amazonicus (II)

krokodilsvansödla

Dracaena spp. (II)

kajmanödlor

L 473/60

Teiidae

Salvator spp. (II)

Varanidae

äkta tejuödlor

SV

Tupinambis spp.(II)

Varaner
Varanus spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A)

varaner
indisk varan

Varanus flavescens (I)

gul varan

Varanus griseus (I)

ökenvaran

Varanus komodoensis (I)

komodovaran

Varanus nebulosus (I)
Varanus olivaceus (II)

Grays varan

Xenosauridae

Vinkelbandsödlor, xenosaurer
Shinisaurus crocodilurus (I)

kinesisk xenosaur

SERPENTES

Ormar

Boidae

Boaormar

Europeiska unionens officiella tidning

Varanus bengalensis (I)

Boidae spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A)
madagaskarboaormar

Boa constrictor occidentalis (I)

argentinsk kungsboa

Epicrates inornatus (I)

puertoricosmalboa

Epicrates monensis (I)

monasmalboa

Epicrates subflavus (I)

jamaicaboa

Eryx jaculus (II)

europeisk sandboa

Sanzinia madagascariensis (I)

madagaskarträdboa

30.12.2021

Acrantophis spp. (I)

Mauritiusboor
Bolyeriidae spp. (II) (Utom de
arter som är upptagna i bilaga A)
mauritiusboa, Round Island-boa

Casarea dussumieri (I)

Round Islands kölfjälliga boa

Colubridae

SV

Bolyeria multocarinata (I)

30.12.2021

Bolyeriidae

Snokar
Atretium schistosum (III Indien)

kinesisk kölrygg

Cerberus rynchops (III Indien)

bockadamsnok, hundnosad vattensnok
mussurana, massurana

Cyclagras gigas (II)

boliviansk djungelsnok

Elachistodon westermanni (II)

bengalisk äggsnok

Ptyas mucosus (II)

orientalisk råttsnok
Xenochrophis piscator (III Indien)

fisksnok

Xenochrophis schnurrenbergeri (III
Indien)

Europeiska unionens officiella tidning

Clelia clelia (II)

Xenochrophis tytleri (III Indien)
Elapidae

Giftsnokar
Hoplocephalus bungaroides (II)

gulfläckig giftsnok
Micrurus diastema (III Honduras)

atlantisk korallorm

Micrurus nigrocinctus (III
Honduras)

mellanamerikansk korallorm

Naja atra (II)

kinesisk spottkobra

L 473/61

Micrurus ruatanus (III Honduras)

burmesisk spottkobra

Naja naja (II)

glasögonorm, indisk kobra

Naja oxiana (II)

centralasiatisk kobra

Naja philippinensis (II)

nordfilippinsk spottkobra

Naja sagittifera (II)

andamankobra

Naja samarensis (II)

sydfilippinsk spottkobra

Naja siamensis (II)

thailändsk spottkobra

Naja sputatrix (II)

sydindonesisk spottkobra

Naja sumatrana (II)

nordindonesisk spottkobra

Ophiophagus hannah (II)

kungskobra

Loxocemidae

Mexikanska dvärgpytonormar
Loxocemidae spp. (II)

Pythonidae

Pytonormar
Pythonidae spp. (II) (Utom den
underart som är upptagen i bilaga
A)
Python molurus molurus (I)

Europeiska unionens officiella tidning

Naja mandalayensis (II)

SV

monokelkobra

L 473/62

Naja kaouthia (II)

indisk tigerpyton

Tropidophiidae

Ledkäksboaormar
Tropidophiidae spp. (II)

Viperidae

Huggormar
Atheris desaixi (II)

Crotalus durissus (III Honduras)
(Utom den underart som är
upptagen i bilaga B)

neotropisk skallerorm

30.12.2021

Bitis worthingtoni (II)

arubaskallerorm
Daboia russelii (III Indien)

Russels huggorm

SV

Pseudocerastes urarachnoides (II)

30.12.2021

Crotalus durissus unicolor

Trimeresurus mangshanensis (II)
Latifis huggorm

Vipera ursinii (I) (Endast populationen i
Europa, utom det område som tidigare
ingick i Sovjetunionen. Inga andra
populationer är upptagna i bilagorna
till denna förordning.)

ängshuggorm

Vipera wagneri (II)

Wagners huggorm

TESTUDINES

Carettochelyidae

Nyaguineasköldpaddor
Carettochelys insculpta (II)

Chelidae

nyaguineasköldpadda
Ormhalssköldpaddor

Chelodina mccordi (II) (En årlig
nollexportkvot har fastställts för
vilda exemplar som tagits från
naturen)
Pseudemydura umbrina (I)
Cheloniidae

Rotis ormhalssköldpadda

västaustralisk träsksköldpadda
Havssköldpaddor

Huggsköldpaddor

L 473/63

Cheloniidae spp. (I)
Chelydridae

Europeiska unionens officiella tidning

Vipera latifii

L 473/64

Chelydra serpentina (III Förenta
staterna)
Macrochelys temminckii (III
Förenta staterna)

Centralamerikanska flodsköldpaddor
Dermatemys mawii (II)

SV

Dermatemydidae

alligatorsnappsköldpadda

centralamerikansk flodsköldpadda

Dermochelyidae

Havslädersköldpaddor
Dermochelys coriacea (I)

havslädersköldpadda
Sumpsköldpaddor, kärrsköldpaddor
Chrysemys picta (Endast levande
exemplar)

guldsköldpadda

Clemmys guttata (II)

droppsköldpadda

Emydoidea blandingii (II)

Blandings sköldpadda
Emys orbicularis (III Ukraina)
(populationen i Ukraina)

Glyptemys insculpta (II)

skogsbäcksköldpadda

Glyptemys muhlenbergii (I)

Muhlenbergs bäcksköldpadda
Graptemys spp. (III Förenta
staterna)

Terrapene coahuila (I)

Batagur affinis (I)

kartsköldpaddor

Malaclemys terrapin (II)

diamantsköldpadda

Terrapene spp. (II) (Utom den art
som är upptagen i bilaga A)

amerikanska dossköldpaddor

Coahuilas dossköldpadda
30.12.2021

Geoemydidae

kärrsköldpadda

Europeiska unionens officiella tidning

Emydidae

batagursköldpadda

SV

Batagur borneoensis (II) (En årlig
nollexportkvot har fastställts för
vilda exemplar som tagits från
naturen och med vilka handel
bedrivs för kommersiella
ändamål.)

30.12.2021

Batagur baska (I)

Batagur dhongoka (II)
Batagur kachuga (II)

Cuora spp. (II) (Utom de arter som
är upptagna i bilaga A. En årlig
nollexportkvot har fastställts för
Cuora aurocapitata, C. bourreti, C.
flavomarginata, C. galbinifrons, C.
mccordi, C. mouhotii, C. pani, C.
picturata, C. trifasciata, C.
yunnanensis och C. zhoui för vilda
exemplar som tagits från naturen
och med vilka handel bedrivs för
kommersiella ändamål.)

asiatiska dossköldpaddor,
asksköldpaddor

Cyclemys spp. (II)

asiatiska lövsköldpaddor

Europeiska unionens officiella tidning

Batagur trivittata (II) (En årlig
nollexportkvot har fastställts för
vilda exemplar som tagits från
naturen och med vilka handel
bedrivs för kommersiella
ändamål.)

Cuora bourreti (I)
Cuora picturata (I)

Geoclemys hamiltonii (I)

strålig trekölssköldpadda, indisk
pricksköldpadda
japansk bladsköldpadda

Geoemyda spengleri (II)

Spenglers bladsköldpadda

Hardella thurjii (II)

L 473/65

Geoemyda japonica (II)

gulhuvad tempelsköldpadda

L 473/66

Heosemys annandalii (II) (En årlig
nollexportkvot har fastställts för
vilda exemplar som tagits från
naturen och med vilka handel
bedrivs för kommersiella
ändamål.)

SV

Heosemys depressa (II) (En årlig
nollexportkvot har fastställts för
vilda exemplar som tagits från
naturen och med vilka handel
bedrivs för kommersiella
ändamål.)
Heosemys grandis (II)

Leucocephalon yuwonoi (II)

trekölad taksköldpadda

Malayemys macrocephala (II)
Malayemys subtrijuga (II)
Mauremys annamensis (I)
Mauremys iversoni (III Kina)

Europeiska unionens officiella tidning

Heosemys spinosa (II)

Mauremys japonica (II)
Mauremys megalocephala (III
Kina)
Mauremys mutica (II)
Mauremys nigricans (II)

kinesisk rödhalsad sköldpadda

Mauremys reevesii (III Kina)

30.12.2021

Mauremys pritchardi (III Kina)

30.12.2021

Mauremys sinensis (III Kina)
Melanochelys tricarinata (I)
Melanochelys trijuga (II)

indisk svart sköldpadda
SV

Morenia ocellata (I)

indisk pärlsköldpadda
Morenia petersi (II)
Notochelys platynota (II)
Ocadia glyphistoma (III Kina)

Orlitia borneensis (II) (En årlig
nollexportkvot har fastställts för
vilda exemplar som tagits från
naturen och med vilka handel
bedrivs för kommersiella
ändamål.)
Pangshura spp. (II) (Utom den art
som är upptagen i bilaga A)

mindre taksköldpaddor

Europeiska unionens officiella tidning

Ocadia philippeni (III Kina)

Pangshura tecta (I)
Sacalia bealei (II)
Sacalia pseudocellata (III Kina)
Sacalia quadriocellata (II)
Siebenrockiella crassicollis (II)

Vijayachelys silvatica (II)

L 473/67

Siebenrockiella leytensis (II)

Storhuvudsköldpaddor
Platysternidae spp. (I)

Podocnemididae

L 473/68

Platysternidae

Pelomedusasköldpaddor
storhuvad madagaskisk halsvändare

Peltocephalus dumerilianus (II)

storhuvad amazonflodsköldpadda

Podocnemis spp. (II)

vändhalssköldpaddor

Testudinidae

SV

Erymnochelys madagascariensis (II)

Landsköldpaddor

Astrochelys radiata (I)

strålsköldpadda

Astrochelys yniphora (I)

madagaskisk sporrsköldpadda

Chelonoidis niger (I)

galapagossköldpadda

Geochelone elegans (I)

indisk stjärnsköldpadda

Europeiska unionens officiella tidning

Testudinidae spp. (II) (Utom de
arter som är upptagna i bilaga A.
En årlig nollexportkvot har
fastställts för Centrochelys sulcata
för vilda exemplar med vilka
handel bedrivs för huvudsakligen
kommersiella ändamål.)

Geochelone platynota (I)
mexikansk goffersköldpadda

Malacochersus tornieri (I)

torniersköldpadda

Psammobates geometricus (I)

lantmätarsköldpadda

Pyxis arachnoides (I)

madagaskarspindelsköldpadda

Pyxis planicauda (I)

västlig spindelsköldpadda

Testudo graeca (II)

morisk landsköldpadda

30.12.2021

Gopherus flavomarginatus (I)

grekisk landsköldpadda

Testudo kleinmanni (I)

egyptisk landsköldpadda

Testudo marginata (II)

svart landsköldpadda
Lädersköldpaddor

SV

Trionychidae

30.12.2021

Testudo hermanni (II)

Amyda cartilaginea (II)
Apalone ferox (III Förenta
staterna)

Apalone spinifera (III Förenta
staterna) (utom den underart
som är upptagen i bilaga A)
Apalone spinifera atra (I)

svart lädersköldpadda
Chitra spp. (II) (Utom de arter som
är upptagna i bilaga A)

smalhuvade lädersköldpaddor

Chitra chitra (I)

Europeiska unionens officiella tidning

Apalone mutica (III Förenta
staterna)

Chitra vandijki (I)
Cyclanorbis elegans (II)
Cyclanorbis senegalensis (II)
Cycloderma aubryi (II)
Cycloderma frenatum (II)
Dogania subplana (II)

Lissemys punctata (II)

indisk klafflädersköldpadda

L 473/69

Lissemys ceylonensis (II)

L 473/70

Lissemys scutata (II)
Nilssonia formosa (II)
Nilssonia gangetica (I)
Nilssonia hurum (I)

SV

Nilssonia leithii (II)
Nilssonia nigricans (I)
Palea steindachneri (II)
Pelochelys spp. (II)
Pelodiscus axenaria (II)

Pelodiscus parviformis (II)
Rafetus euphraticus (II)
Rafetus swinhoei (II)
Trionyx triunguis (II)
AMPHIBIA

Groddjur

ANURA

Stjärtlösa groddjur

Aromobatidae

Europeiska unionens officiella tidning

Pelodiscus maackii (II)

Allobates femoralis (II)
Allobates hodli (II)
Allobates myersi (II)
Allobates zaparo (II)
Anomaloglossus rufulus (II)
Bufonidae

Äkta paddor

Amietophrynus channingi (I)
Amietophrynus superciliaris (I)

30.12.2021

Altiphrynoides spp. (I)

Incilius periglenes (I)

gyllene padda

30.12.2021

Atelopus zeteki (I)

Nectophrynoides spp. (I)
SV

Nimbaphrynoides spp. (I)
Calyptocephalellidae
Calyptocephalella gayi (III Chile)
Conrauidae
Conraua goliath
Dendrobatidae

goliatgroda
Pilgiftgrodor
Europeiska unionens officiella tidning

Adelphobates spp. (II)
Ameerega spp. (II)
Andinobates spp. (II)
Dendrobates spp. (II)
Epipedobates spp. (II)
Excidobates spp. (II)
Hyloxalus azureiventris (II)
Minyobates spp. (II)
Oophaga spp. (II)
Phyllobates spp. (II)
Ranitomeya spp. (II)
Dicroglossidae
Euphlyctis hexadactylus (II)

sextåig groda

Hoplobatrachus tigerinus (II)

asiatisk tigergroda
Lövgrodor

Agalychnis annae (II)
Agalychnis callidryas (II)

L 473/71

Hylidae

L 473/72

Agalychnis moreletii (II)
Agalychnis saltator (II)
Agalychnis spurrelli (II)
Mantellidae

Mantellor
SV

Mantella spp. (II)
Microhylidae

Trångmynta grodor
Dyscophus antongilii (II)

duvgroda, tomatgroda

Dyscophus guineti (II)

Scaphiophryne boribory (II)
Scaphiophryne gottlebei (II)
Scaphiophryne marmorata (II)
Scaphiophryne spinosa (II)
Myobatrachidae

Australtandpaddor
Rheobatrachus spp. (II) (Utom
Rheobatrachus silus och
Rheobatrachus vitellinus som inte är
upptagna i bilagorna)

Europeiska unionens officiella tidning

Dyscophus insularis (II)

Telmatobiidae
Telmatobius culeus (I)
CAUDATA

Ambystomatidae

Mullvadssalamandrar
patzcuaro-axolotl, patzcuarosalamander

Ambystoma mexicanum (II)

Mexikansk axolotl

30.12.2021

Ambystoma dumerilii (II)

Jättesalamandrar
Andrias spp. (I)

jättesalamandrar
Cryptobranchus alleganiensis (III
Förenta staterna)

30.12.2021

Cryptobranchidae

slamdjävul
SV

Hynobiidae

Vinkelsalamandrar
Hynobius amjiensis (III Kina)

Salamandridae

Salamandrar
Echinotriton andersoni #18 (III
Japan)

japansk krokodilvattensalamander

Echinotriton maxiquadratus (II)
Neurergus kaiseri (I)
Paramesotriton spp. (II)
Salamandra algira (III Algeriet)
Tylototriton spp. (II)

krokodilvattensalamandrar
Hajar och rockor

ELASMOBRANCHII

Europeiska unionens officiella tidning

Echinotriton chinhaiensis (II)

CARCHARHINIFORMES

Carcharhinidae

Gråhajar
Carcharhinus falciformis (II)

silkeshaj

Carcharhinus longimanus (II)

årfenhaj

Sphyrnidae

Hammarhajar
flerhornig hammarhaj

Sphyrna mokarran (II)

stor hammarhaj

Sphyrna zygaena (II)

hammarhaj

L 473/73

Sphyrna lewini (II)

Alopiidae

Rävhajar
Alopias spp. (II)

L 473/74

LAMNIFORMES

rävhajar
Brugdhajar

Cetorhinus maximus (II)

SV

Cetorhinidae

brugd

Lamnidae

Håbrandshajar
vithaj

Isurus oxyrinchus (II)

mako

Isurus paucus (II)

långfenad mako

Lamna nasus (II)

sillhaj

Manta spp. (II)

mantor

Mobula spp. (II)

mobularockor

MYLIOBATIFORMES

Myliobatidae

Potamotrygonidae

Stingrockor
Paratrygon aiereba (III Colombia)

Europeiska unionens officiella tidning

Carcharodon carcharias (II)

Potamotrygon spp. (III Brasilien)
(populationen i Brasilien)
Potamotrygon constellata (III
Colombia)
Potamotrygon magdalenae (III
Colombia)
Potamotrygon motoro (III
Colombia)

Potamotrygon schroederi (III
Colombia)

30.12.2021

Potamotrygon orbignyi (III
Colombia)

30.12.2021

Potamotrygon scobina (III
Colombia)
Potamotrygon yepezi (III
Colombia)
ORECTOLOBIFORMES

Valhajar
Rhincodon typus (II)

SV

Rhincodontidae

valhaj

RHINOPRISTIFORMES

Pristidae

Sågfiskar
Pristidae spp. (I)

Hajrockor
Glaucostegus spp. (II)

Rhinidae

Hajrockor
Rhinidae spp. (II)
Strålfeniga fiskar

ACTINOPTERI
ACIPENSERIFORMES

ACIPENSERIFORMES spp. (II)
(Utom de arter som är upptagna i
bilaga A)
Acipenseridae

Störartade fiskar

Europeiska unionens officiella tidning

Glaucostegidae

Störfiskar
Acipenser brevirostrum (I)

kortnosad stör

Acipenser sturio (I)

europeisk stör

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

Ålfiskar
Anguilla anguilla (II)

ål, europeisk ål

CYPRINIFORMES

Sugkarpar
Chasmistes cujus (I)

kvivi

L 473/75

Catostomidae

Karpfiskar
Caecobarbus geertsii (II)

grottbarb

Probarbus jullieni (I)

L 473/76

Cyprinidae

meklongbarb
SV

Bentungor

OSTEOGLOSSIFORMES

Arapaimidae
Arapaima gigas (II)

arapaima

Osteoglossidae

Bentungor
Scleropages formosus (I)

asiatisk bentunga

Scleropages inscriptus (I)

Labridae

Läppfiskar
Cheilinus undulatus (II)

napoleonfisk

Pomacanthidae
Holacanthus clarionensis (II)
Sciaenidae

Havsgösfiskar
Totoaba macdonaldi (I)

kalifornisk vekfisk

Europeiska unionens officiella tidning

PERCIFORMES

SILURIFORMES

Pangasiidae

Hajmalar
Pangasianodon gigas (I)

mekongjättemal

Loricariidae

Harneskmalar
Hypancistrus zebra (III Brasilien)

SYNGNATHIFORMES

Kantnålsfiskar
Hippocampus spp. (II)

DIPNEUSTI

sjöhästar
Lungfiskar

30.12.2021

Syngnathidae

30.12.2021

CERATODONTIFORMES

Neoceratodontidae
Neoceratodus forsteri (II)

australisk lungfisk
SV

Kvastfeniga fiskar

COELACANTHI
COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

Tofsstjärtfiskar
Latimeria spp. (I)

tofsstjärtfisk

ECHINODERMATA (TAGGHUDINGAR – SJÖSTJÄRNOR, SJÖLILJOR, ORMSTJÄRNOR, SJÖBORRAR OCH SJÖGURKOR)

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

Signalsjögurkor
Isostichopus fuscus (III Ecuador)

HOLOTHURIIDA

Holothuriidae
Holothuria fuscogilva (II)

Europeiska unionens officiella tidning

Sjögurkor

HOLOTHUROIDEA

Holothuria nobilis (II)
Holothuria whitmaei (II)
ARTHROPODA (LEDDJUR)

Spindeldjur

ARACHNIDA
ARANEAE

Theraphosidae

Fågelspindlar

Aphonopelma pallidum (II)

L 473/77

Aphonopelma albiceps (II)

L 473/78

Brachypelma spp. (II)
Poecilotheria spp. (II)
SCORPIONES

Skorpioner

SV

Scorpionidae
Pandinus camerounensis (II)
Pandinus dictator (II)
Pandinus gambiensis (II)

gambiaskorpion

Pandinus imperator (II)

kejsarskorpion

INSECTA

Insekter

COLEOPTERA

Skalbaggar

Lucanidae

Ekoxbaggar
Colophon spp. (III Sydafrika)

Scarabaeidae

Bladhorningar
Dynastes satanas (II)
Fjärilar

LEPIDOPTERA

Europeiska unionens officiella tidning

Pandinus roeseli (II)

Nymphalidae
Agrias amydon boliviensis (III
Bolivia)
Morpho godartii lachaumei (III
Bolivia)
Prepona praeneste buckleyana (III
Bolivia)
Riddarfjärilar
Achillides chikae chikae (I)
Achillides chikae hermeli (I)

30.12.2021

Papilionidae

30.12.2021

Atrophaneura jophon (II)
Atrophaneura palu
Atrophaneura pandiyana (II)

SV

Bhutanitis spp. (II)
Graphium sandawanum
Graphium stresemanni
Ornithoptera spp. (II) (Utom den
art som är upptagen i bilaga A)
Ornithoptera alexandrae (I)

fågelfjärilar, fågelvingar
paradisfågelvinge
Europeiska unionens officiella tidning

Papilio benguetanus
Papilio esperanza
Papilio homerus (I)
Papilio hospiton (II)
Papilio morondavana
Papilio neumoegeni
Parides ascanius
Parides hahneli
Parides burchellanus (I)
Parnassius apollo (II)

apollofjäril
Teinopalpus spp. (II)
Trogonoptera spp. (II)

fågelfjärilar, fågelvingar

Troides spp. (II)

fågelfjärilar, fågelvingar

ANNELIDA (RINGMASKAR)

ARHYNCHOBDELLIDA

Iglar

L 473/79

HIRUDINOIDEA

Käkiglar
Hirudo medicinalis (II)

blodigel

L 473/80

Hirudinidae

Hirudo verbana (II)
SV

MOLLUSCA (BLÖTDJUR)

Musslor

BIVALVIA
MYTILOIDA

Mytilidae

Marina musslor
stendadel

UNIONOIDA

Unionidae

Limniska musslor
Conradilla caelata (I)
Cyprogenia aberti (II)
Dromus dromas (I)
Epioblasma curtisii (I)

Europeiska unionens officiella tidning

Lithophaga lithophaga (II)

Epioblasma florentina (I)
Epioblasma sampsonii (I)
Epioblasma sulcata perobliqua (I)
Epioblasma torulosa gubernaculum (I)
Epioblasma torulosa rangiana (II)
Epioblasma torulosa torulosa (I)

Epioblasma walkeri (I)

30.12.2021

Epioblasma turgidula (I)

30.12.2021

Fusconaia cuneolus (I)
Fusconaia edgariana (I)
Lampsilis higginsii (I)

SV

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)
Lampsilis satur (I)
Lampsilis virescens (I)
Plethobasus cicatricosus (I)

Europeiska unionens officiella tidning

Plethobasus cooperianus (I)
Pleurobema clava (II)
Pleurobema plenum (I)
Potamilus capax (I)
Quadrula intermedia (I)
Quadrula sparsa (I)
Toxolasma cylindrella (I)
Unio nickliniana (I)
Unio tampicoensis tecomatensis (I)
Villosa trabalis (I)
VENEROIDA

Tridacnidae

Jättemusslor
Tridacnidae spp. (II)

NAUTILIDA

L 473/81

CEPHALOPODA

Pärlbåtar
Nautilidae spp. (II)

L 473/82

Nautilidae

Snäckor

GASTROPODA

SV

MESOGASTROPODA

Strombidae

Vingsnäckor
Strombus gigas (II)

jättevingsnäcka

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

Camaenidae
Papustyla pulcherrima (II)
Cepolidae
Polymita spp. (I)

polymitasnäckor
CNIDARIA (NÄSSELDJUR – KORALLER, HAVSANEMONER, ELDKORALLER)

Koralldjur

ANTHOZOA

Europeiska unionens officiella tidning

Achatinella spp. (I)

ANTIPATHARIA

ANTIPATHARIA spp. (II)

Taggkoraller

GORGONACEAE

Coralliidae

Ädelkoraller
Corallium elatius (III Kina)
Corallium japonicum (III Kina)

Corallium secundum (III Kina)

30.12.2021

Corallium konjoi (III Kina)

Helioporidae

Blåkoraller
blåkorall

SCLERACTINIA spp. (II) (4)

Stenkoraller

SV

Helioporidae spp. (II) (Omfattar
endast arten Heliopora coerulea) (4)

30.12.2021

HELIOPORACEA

SCLERACTINIA

STOLONIFERA

Tubiporidae

Orgelkoraller
Tubiporidae spp. (II) (4)

MILLEPORINA

Milleporidae

Eldkoraller
Milleporidae spp. (II) (4)

STYLASTERINA

Stylasteridae

Hydrokoraller
Stylasteridae spp. (II) (4)

Europeiska unionens officiella tidning

Hydrozoer

HYDROZOA

FLORA

Agaveväxter

AGAVACEAE

Agave parviflora (I)

dvärgagave
Agave victoriae-reginae (II) #4

drottningagave

Nolina interrata (II)
Yucca queretaroensis (II)
Amaryllisväxter

AMARYLLIDACEAE

Sternbergia spp. (II) #4

snödroppssläktet

L 473/83

Galanthus spp. (II) #4

L 473/84

ANACARDIACEAE

Operculicarya decaryi (II)
Operculicarya hyphaenoides (II)

SV

Operculicarya pachypus (II)
APOCYNACEAE

flugtallriksläktet

Pachypodium spp. (II) (Utom de
arter som är upptagna i bilaga A)
#4

ökenstjärnesläktet

Rauvolfia serpentina (II) #2

rauvolfia

Pachypodium ambongense (I)
Pachypodium baronii (I)
Pachypodium decaryi (I)

Araliaväxter

ARALIACEAE

Panax ginseng (II) (Endast
populationen i Ryska
federationen. Ingen annan
population är upptagen i
bilagorna till denna förordning.)
#3

asiatisk ginseng

Panax quinquefolius (II) #3

amerikansk ginseng

Europeiska unionens officiella tidning

Hoodia spp. (II) #9

Araukariaväxter

ARAUCARIACEAE

Araucaria araucana (I)

brödgran

ASPARAGACEAE

Beaucarnea spp. (II)

flaskliljesläktet

Podophyllum hexandrum (II) #2

indiskt fotblad

30.12.2021

Berberisväxter

BERBERIDACEAE

Tillandsia harrisii (II) #4

30.12.2021

Ananasväxter

BROMELIACEAE

Tillandsia kammii (II) #4
pyramidtillandsia

SV

Tillandsia xerographica (II) (5) #4

Kaktusväxter

CACTACEAE

CACTACEAE spp. (II) (Utom de
arter som är upptagna i bilaga A
och Pereskia spp., Pereskiopsis spp.
och Quiabentia spp.) (6) #4
myrkottskaktussläktet

Astrophytum asterias (I)

sjöstjärnekaktus

Aztekium ritteri (I)

aztek-kaktus

Coryphantha werdermannii (I)
Discocactus spp. (I)

nattklotssläktet

Echinocereus ferrerianus ssp. lindsayorum
(I)
Echinocereus schmollii (I)

luden pinnkägelkaktus

Escobaria minima (I)

dvärgescobaria

Escobaria sneedii (I)

gyttrad escobaria

Mammillaria pectinifera (I) (inkl. ssp.
solisioides)

kamvårtkaktus

Europeiska unionens officiella tidning

Ariocarpus spp. (I)

Melocactus conoideus (I)
Melocactus deinacanthus (I)

Melocactus paucispinus (I)

L 473/85

Melocactus glaucescens (I)

tallkottskaktus

Pachycereus militaris (I)

soldatpelarkaktus

L 473/86

Obregonia denegrii (I)

Pediocactus bradyi (I)
SV

Pediocactus knowltonii (I)
Pediocactus paradinei (I)
Pediocactus peeblesianus (I)

navajokaktus

Pediocactus sileri (I)
Pelecyphora spp. (I)

gråsuggekaktussläktet

Sclerocactus blainei (I)
Europeiska unionens officiella tidning

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)
Sclerocactus brevispinus (I)
Sclerocactus cloverae (I)
Sclerocactus erectocentrus (I)
Sclerocactus glaucus (I)
Sclerocactus mariposensis (I)
Sclerocactus mesae-verdae (I)
Sclerocactus nyensis (I)
Sclerocactus papyracanthus (I)

papperssklerokaktus

Sclerocactus pubispinus (I)
Sclerocactus sileri (I)
Sclerocactus wetlandicus (I)
Sclerocactus wrightiae (I)
kopalkaktussläktet

Turbinicarpus spp. (I)

småkaktussläktet

Uebelmannia spp. (I)

brasilkaktussläktet

30.12.2021

Strombocactus spp. (I)

Caryocar costaricense (II) #4

30.12.2021

Sovarinnötsväxter

CARYOCARACEAE

Korgblommiga växter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

kungsskära

SV

Saussurea costus (I) (även kallad S. lappa,
Aucklandia lappa och A. costus)
CUCURBITACEAE

Zygosicyos pubescens (II) (även
kallad Xerosicyos pubescens)
Zygosicyos tripartitus (II)

Fitzroya cupressoides (I)
Pilgerodendron uviferum (I)
Widdringtonia whytei (II)
Trädormbunkar

CYATHEACEAE

Cyathea spp. (II) #4

cyateasläktet

Europeiska unionens officiella tidning

Cypressväxter

CUPRESSACEAE

Cykasväxter

CYCADACEAE

CYCADACEAE spp. (II) (Utom
den art som är upptagen i bilaga
A) #4
Cycas beddomei (I)
Trädormbunkar

DICKSONIACEAE

Cibotium barometz (II) #4
dicksoniasläktet

L 473/87

Dicksonia spp. (II) (Endast
populationerna i Amerika. Inga
andra populationer är upptagna i
bilagorna till denna förordning.

L 473/88

Även synonymerna Dicksonia
berteriana, D. externa, D. sellowiana
och D. stuebelii omfattas) #4

SV

Didiereaväxter

DIDIEREACEAE

DIDIEREACEAE spp. (II) #4
Jamsväxter

DIOSCOREACEAE

Dioscorea deltoidea (II) #4

Dionaea muscipula (II) #4

venusflugfälla
Ebenholtsväxter

EBENACEAE

Diospyros spp. (II) (Endast
populationerna i Madagaskar.
Ingen annan population är
upptagen i bilagorna till denna
förordning.) #5

Europeiska unionens officiella tidning

Sileshårsväxter

DROSERACEAE

Törelväxter

EUPHORBIACEAE

törelsläktet

30.12.2021

Euphorbia spp. (II) #4
(Endast suckulenta arter utom
1) Euphorbia misera,
2) artificiellt förökade exemplar
av sorter av Euphorbia trigona,
3) artificiellt förökade former av
Euphorbia lactea ympade på ar
tificiellt förökade grundstam
mar av Euphorbia neriifolia,
som är
— kamformade, eller
— solfjädersformade, eller
— färgförändrade
muta
tionsformer,

30.12.2021
SV

4) artificiellt förökade exemplar
av Euphorbia ’Milii’ som
— är lätt igenkännliga som
artificiellt förökade exem
plar och
— införs i eller (åter-)expor
teras från unionen i partier
om minst 100 växter
och som inte omfattas av den
na förordning, samt
5) de arter som ingår i bilaga A.)
Euphorbia ambovombensis (I)

Euphorbia cremersii (I) (innefattar formen
viridifolia och var. rakotozafyi)
Euphorbia cylindrifolia (I) (innefattar ssp.
tuberifera)
Euphorbia decaryi (I) (innefattar var.
ampanihyensis, robinsonii och
sprirosticha)

Europeiska unionens officiella tidning

Euphorbia capsaintemariensis (I)

Euphorbia francoisii (I)
Euphorbia handiensis (II)
Euphorbia lambii (II)

Euphorbia parvicyathophora (I)

L 473/89

Euphorbia moratii (I) (innefattar var.
antsingiensis, bemarahensis och
multiflora)

L 473/90

Euphorbia quartziticola (I)
Euphorbia stygiana (II)
Euphorbia tulearensis (I)

Quercus mongolica (III Ryska
federationen) #5

SV

Bokväxter

FAGACEAE

mongolisk ek
Ocotilloväxter

FOUQUIERIACEAE

Fouquieria columnaris (II) #4

boojumträd

Fouquieria purpusii (I)
Gnetumväxter

GNETACEAE

Gnetum montanum (III Nepal) #1
Valnötsväxter

JUGLANDACEAE

Oreomunnea pterocarpa (II) #4
LAURACEAE

Aniba rosaeodora (II) (även kallad
A. duckei) #12

Europeiska unionens officiella tidning

Fouquieria fasciculata (I)

doftrosenträd
Ärtväxter

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Dalbergia spp. (II) (Utom den art
som är upptagen i bilaga A) #15
Dalbergia nigra (I)

äkta palisander, riopalisander
Dipteryx panamensis (III Costa
Rica/Nicaragua)

almendro
bubinga

Guibourtia pellegriniana (II) #15

pellegrinbubinga

30.12.2021

Guibourtia demeusei (II) #15

jättebubinga

Paubrasilia echinata (II) #10

bresilja

Pericopsis elata (II) #17

afrormosia

30.12.2021

Guibourtia tessmannii (II) #15

SV

Platymiscium parviflorum (II) #4
Pterocarpus erinaceus (II)

afrikanskt kino

Pterocarpus santalinus (II) #7

rött sandelträ

Pterocarpus tinctorius (II) #6
Senna meridionalis (II)

Aloe spp. (II) (Utom de arter som
är upptagna i bilaga A och Aloe
vera, även kallad Aloe barbadensis,
som inte är upptagen i bilagorna)
#4
Aloe albida (I)
Aloe albiflora (I)
Aloe alfredii (I)

aloesläktet
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Liljeväxter

LILIACEAE

Aloe bakeri (I)
Aloe bellatula (I)
Aloe calcairophila (I)
Aloe compressa (I) (innefattar var.
paucituberculata, rugosquamosa och
schistophila)
Aloe delphinensis (I)

Aloe fragilis (I)

L 473/91

Aloe descoingsii (I)

L 473/92

Aloe haworthioides (I) (innefattar var.
aurantiaca)
Aloe helenae (I)
Aloe laeta (I) (innefattar var. maniaensis)

SV

Aloe parallelifolia (I)
Aloe parvula (I)
Aloe pillansii (I)
Aloe polyphylla (I)
Aloe rauhii (I)

Aloe versicolor (I)
Aloe vossii (I)
Magnoliaväxter

MAGNOLIACEAE

Magnolia liliifera var. obovata (III
Nepal) #1

äggmagnolia

MALVACEAE

Adansonia grandidieri (II) #16
Mahognyväxter

MELIACEAE

cigarrlådeträd

Swietenia humilis (II) #4

stillahavsmahogny

Swietenia macrophylla (II)
(Populationen i den neotropiska
regionen – omfattar Central- och
Sydamerika samt Karibien) #6

hondurasmahogny

30.12.2021

Cedrela spp. (II) #6
(Populationerna i den
neotropiska regionen)

Europeiska unionens officiella tidning

Aloe suzannae (I)

kubamahogny
Kannrankeväxter

NEPENTHACEAE

kannrankesläktet
SV

Nepenthes spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A) #4

30.12.2021

Swietenia mahagoni (II) #5

Nepenthes khasiana (I)
Nepenthes rajah (I)

kungskannranka
Syrenväxter

OLEACEAE

manchurisk ask

Orkidéer

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE spp. (II) (Utom
de arter som är upptagna i bilaga
A) (7) #4
För följande orkidéarter i bilaga A gäller
att groddplantor och vävnadskulturer
inte omfattas av bestämmelserna i
denna förordning förutsatt att
— de är erhållna in vitro i fast eller
flytande odlingsmedium, och
— de uppfyller definitionen ”artifici
ellt förökade” enligt artikel 56 i
kommissionens förordning (EG)
nr 865/2006 (8), och
— de, när de förs in i eller (åter)expor
teras från unionen, transporteras i
sterila behållare.
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Fraxinus mandshurica (III Ryska
federationen) #5

Aerangis ellisii (I)
Cattleya jongheana (I)

Cephalanthera cucullata (II)

sporrsyssla

L 473/93

Cattleya lobata (I)

guckusko

Dendrobium cruentum (I)
madeiraknärot

Liparis loeselii (II)

gulyxne

SV

Goodyera macrophylla (II)

L 473/94

Cypripedium calceolus (II)

Mexipedium xerophyticum (I)
Ophrys argolica (II)

glasögonofrys

Ophrys lunulata (II)

siciliansk ofrys

Orchis scopulorum (II)
Paphiopedilum spp. (I)

venusskosläktet

Phragmipedium spp. (I)

mandarinorkidésläktet

Renanthera imschootiana (I)
Spiranthes aestivalis (II)
Snyltrotsväxter

OROBANCHACEAE

Cistanche deserticola (II) #4
Palmer

PALMAE (ARECACEAE)
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Peristeria elata (I)

Beccariophoenix madagascariensis
(II) #4
Dypsis decaryi (II) #4

trekantspalm

Dypsis decipiens (I)
Lemurophoenix halleuxii (II)
Lodoicea maldivica (III
Seychellerna) #13

dubbelkokosnöt

Ravenea louvelii (II)
Ravenea rivularis (II)

bäckpalm

30.12.2021

Marojejya darianii (II)

30.12.2021

Satranala decussilvae (II)
Voanioala gerardii (II)
Vallmoväxter

PAPAVERACEAE

kungsbergvallmo

SV

Meconopsis regia (III Nepal) #1
PASSIFLORACEAE

Adenia firingalavensis (II)
Adenia olaboensis (II)

Sesamväxter

PEDALIACEAE

Uncarina grandidieri (II)
Uncarina stellulifera (II)
Tallväxter

PINACEAE

Abies guatemalensis (I)
Pinus koraiensis (III Ryska
federationen) #5
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Adenia subsessilifolia (II)

Podokarpväxter

PODOCARPACEAE

Podocarpus neriifolius (III Nepal)
#1
Podocarpus parlatorei (I)
Portlakväxter

PORTULACACEAE

Anacampseros spp. (II) #4

Lewisia serrata (II) #4

L 473/95

Avonia spp. (II) #4

ökenviresläktet

Cyclamen spp. (II) (9) #4

cyklamensläktet

L 473/96

Viveväxter

PRIMULACEAE

Ranunkelväxter

RANUNCULACEAE

våradonis

Hydrastis canadensis (II) #8

blodstilla

SV

Adonis vernalis (II) #2

Rosväxter

ROSACEAE

Prunus africana (II) #4

afrikansk lagerhägg
Mårväxter

RUBIACEAE
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Balmea stormiae (I)
SANTALACEAE

Osyris lanceolata (II) (Endast
populationerna i Burundi,
Etiopien, Kenya, Rwanda, Uganda
och Förenade republiken
Tanzania. Ingen annan
population är upptagen i
bilagorna till denna förordning.)
#2
Flugtrumpetväxter

SARRACENIACEAE

Sarracenia spp. (II) (Utom de arter
som är upptagna i bilaga A) #4

flugtrumpeter

Sarracenia oreophila (I)
Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)
Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

Picrorhiza kurrooa (II) (innefattar
inte Picrorhiza scrophulariiflora) #2

30.12.2021

Lejongapsväxter

SCROPHULARIACEAE

Bowenia spp. (II) #4

30.12.2021

Stangeriaväxter

STANGERIACEAE

Stangeria eriopus (I)
SV

Idegransväxter

TAXACEAE

Taxus chinensis och infraspecifika
taxa av denna art (II) #2
Taxus cuspidata och infraspecifika
taxa av denna art (II) (10) #2

japansk idegran

Taxus sumatrana och
infraspecifika taxa av denna art
(II) #2
Taxus wallichiana (II) #2
Tibastväxter

THYMELAEACEAE (AQUILARIA
CEAE)

Aquilaria spp. (II) #14

örnträdssläktet

Gonystylus spp. (II) #4

raminsläktet
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Taxus fuana och infraspecifika
taxa av denna art (II) #2

Gyrinops spp. (II) #14
TROCHODENDRACEAE (TETRA
CENTRACEAE)

Tetracentron sinense (III Nepal) #1
Vänderotsväxter

VALERIANACEAE

Nardostachys grandiflora (II) #2

Cyphostemma elephantopus (II)

L 473/97

VITACEAE

L 473/98

Cyphostemma laza (II)
Cyphostemma montagnacii (II)

Welwitschia mirabilis (II) #4

SV

Welwitschiaväxter

WELWITSCHIACEAE

welwitschia
Zamiaväxter

ZAMIACEAE

Ceratozamia spp. (I)
Encephalartos spp. (I)

brödpalmer

Microcycas calocoma (I)
Zamia restrepoi (I)
Ingefärsväxter

ZINGIBERACEAE
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ZAMIACEAE spp. (II) (Utom de
arter som är upptagna i bilaga A)
#4

Hedychium philippinense (II) #4
Siphonochilus aethiopicus (II)
(Populationerna i Moçambique,
Eswatini, Sydafrika och
Zimbabwe)
Stjärntistelväxter

ZYGOPHYLLACEAE

Guaiacum spp. (II) #2

pockenholtssläktet

30.12.2021

Bulnesia sarmientoi (II) #11

d) Om levandeklippt vikunjafiber från flera ursprungsländer används för tillverkningen av tyg och klädesplagg, ska formuleringen, märket eller logotypen för vart och ett av ursprungsländerna anges, i enlighet
med punkterna b.i och b.ii.
e) Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga I och handeln med dem ska regleras i enlighet med detta.
(2) Alla arter är upptagna i bilaga II till konventionen utom Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (med undantag av den västgrönländska populationen), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera
borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena
asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter catodon, Platanista spp., Berardius spp. och Hyperoodon spp. som är upptagna i bilaga I. Exemplar av de arter som är upptagna i bilaga II till
konventionen, inklusive varor och produkter utom köttprodukter för kommersiella ändamål, som befolkningen på Grönland fångar enligt licens utfärdad av behörig myndighet, ska hanteras som tillhörande
bilaga B. En årlig nollexportkvot ska gälla för levande exemplar från Svartahavspopulationen av Tursiops truncatus som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs för huvudsakligen kommersiella ändamål.
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(3) Populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe (upptagna i bilaga B):
Uteslutande för att möjliggöra a) handel med jakttroféer för icke-kommersiella ändamål, b) handel med levande djur till lämpliga och godtagbara destinationer som definieras i Res. Conf. 11.20 för Botswana
och Zimbabwe och för in situ-bevarandeprogram för Namibia och Sydafrika, c) handel med hudar, d) handel med hår, e) handel med lädervaror för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål för
Botswana, Namibia och Sydafrika och för icke-kommersiella ändamål för Zimbabwe, f) handel med individuellt märkta och certifierade ”ekipa” insatta i färdiga smycken för icke-kommersiella ändamål för
Namibia och snidat elfenben för icke-kommersiella ändamål för Zimbabwe, g) handel med registrerat obearbetat elfenben (för Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe hela betar och delar av betar) och
som uppfyller följande villkor: i) Det får endast komma från registrerade statligt ägda lager, med ursprung i staten (exklusive beslagtaget elfenben och elfenben av okänt ursprung). ii) Handeln är begränsad till
handelspartner som av CITES-sekretariatet, i samråd med ständiga kommittén, har bekräftats ha en adekvat nationell lagstiftning och inhemsk handelskontroll för att säkerställa att det importerade elfenbenet
inte kommer att återexporteras och kommer att förvaltas enligt kraven i Res. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) om inhemsk tillverkning och handel. iii) Ingen internationell handel ska tillåtas innan CITESsekretariatet har kontrollerat de framtida importländerna och de registrerade statligt ägda lagren. iv) Obearbetat elfenben enligt det villkor om försäljning av registrerade statligt ägda elfenbenslager som
fastställdes vid CoP12, dvs. 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) och 30 000 kg (Sydafrika). v) Utöver de kvantiteter som fastställdes vid CoP12 får statligt ägt elfenben från Botswana, Namibia,
Sydafrika och Zimbabwe, registrerat senast den 31 januari 2007 och kontrollerat av CITES-sekretariatet, handlas och avsändas, med elfenben enligt punkt g iv i en enda försäljning per destination under strikt
överinseende av CITES-sekretariatet. vi) Intäkterna från handeln får användas endast för bevarande av elefanter och program för bevarande och utveckling av samhällen i eller i anslutning till elefanternas
utbredningsområde. vii) handel med de extra kvantiteter som anges i punkt g v får ske först efter det att ständiga kommittén har beslutat att ovanstående villkor har uppfyllts. h) Inga ytterligare förslag om att
tillåta handel med elfenben från elefantpopulationer som redan är upptagna i bilaga B får lämnas till partskonferensen under perioden från CoP14 fram till nio år från och med dagen för den enda försäljning
av elfenben som ska ske enligt bestämmelserna i punkterna g i, g ii, g iii, g vi och g vii). Dessutom ska sådana förslag i framtiden behandlas i enlighet med besluten 14.77 och 14.78 (rev. CoP15). Ständiga
kommittén kan på förslag från CITES-sekretariatet besluta att denna handel ska upphöra delvis eller helt och hållet om de exporterande eller de importerande länderna inte uppfyller bestämmelserna, eller om
det finns bevis för att handeln har skadlig inverkan på andra elefantpopulationer. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dem ska regleras i
enlighet med detta.
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Denna formulering, märket eller logotypen ska anbringas på tygets avigsida. Dessutom ska tygets stadkanter vara försedda med orden VICUÑA [URSPRUNGSLAND].
ii) För internationell handel med klädesplagg framställda av levandeklippt vikunjafiber, oavsett om klädesplaggen har tillverkats inom eller utanför artens utbredningsstater, ska den formulering, det märke
eller den logotyp som anges i punkt b.i användas. Formuleringen, märket eller logotypen ska finnas på en etikett på själva klädesplagget. Om klädesplaggen tillverkas utanför ursprungslandet ska även
namnet på det land där klädesplagget tillverkats anges, utöver den formulering, det märke eller den logotyp som anges i punkt b.i.
c) För internationell handel med hantverksprodukter framställda av levandeklippt vikunjafiber och tillverkade inom artens utbredningsstater, ska formuleringen, märket eller logotypen VICUÑA
[URSPRUNGSLAND] - ARTESANÍA som anges nedan användas:

SV

a) Varje person eller enhet som bearbetar vikunjafiber för att tillverka tyg och klädesplagg ska begära tillstånd från de berörda myndigheterna i ursprungslandet [ursprungsländer: de länder där arten förekommer,
dvs. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador och Peru] att använda formuleringen, märket eller logotypen ”vicuña ursprungsland” som antagits av de av artens utbredningsstater som är signatärer i konventionen för
bevarande och förvaltning av vikunjan.
b) Tyger eller klädesplagg som släpps ut på marknaden ska vara märkta eller identifierade i enlighet med följande bestämmelser:
i) För internationell handel med tyger framställda av levandeklippt vikunjafiber, oavsett om tyget har tillverkats inom eller utanför artens utbredningsstater, ska formuleringen, märket eller logotypen
användas så att ursprungslandet kan identifieras. Formuleringen, märket eller logotypen VICUÑA [URSPRUNGSLAND] har följande utformning:

30.12.2021

(1) Uteslutande för syftet att möjliggöra internationell handel med fiber från vikunja (Vicugna vicugna) och produkter av sådana, och endast om fibern härrör från klippning av levande vikunjor. Handel med
produkter som tillverkats av fibern får endast ske i enlighet med följande bestämmelser:

SV
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a) exemplar som transporteras i icke-blommande tillstånd ska handlas i partier som utgörs av enskilda behållare (t.ex. kartonger, askar, lådor eller enskilda hyllor i CC-containrar) med minst 20 plantor av samma
hybrid i varje, plantorna i varje behållare ska uppvisa en hög grad av enhetlighet och sundhet, och partiet ska åtföljas av dokumentation, exempelvis en faktura, som tydligt anger antalet plantor av varje hybrid,
eller
b) exemplar som transporteras i blommande tillstånd, med minst en fullt utslagen blomma per exemplar, gäller inget minsta antal exemplar per parti, men exemplaren ska vara yrkesmässigt behandlade för
kommersiell detaljhandelsförsäljning, t.ex. märkta med tryckta etiketter eller förpackade i tryckta förpackningar med uppgift om hybridens namn och land för slutbehandling. Uppgifterna ska vara klart
synliga och lätta att kontrollera.
Växter som inte klart uppfyller villkoren för undantag ska åtföljas av lämplig CITES-dokumentation.
(8) Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av
handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1).
(9) Artificiellt förökade exemplar av sorter av Cyclamen persicum omfattas inte av förordningens bestämmelser. Detta undantag gäller dock inte de exemplar som säljs eller köps som vilande rotknölar.
(10) Artificiellt förökade hybrider och sorter av Taxus cuspidata, levande, i krukor eller andra små behållare, där varje parti åtföljs av en etikett eller ett dokument med uppgift om namn för taxon eller taxa och texten
”artificiellt förökad”, omfattas inte av förordningens bestämmelser.
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(4) Följande omfattas inte av förordningens bestämmelser:
Fossiler.
Korallsand, dvs. material som helt eller delvis består av finkrossade fragment av döda koraller som är högst 2 mm i diameter, ej identifierbart på släktesnivå, och som också kan innehålla bland annat rester av
foraminiferer, skal från blöt- och kräftdjur samt kalkalger.
Korallfragment (bland annat korallgrus och -bitar), dvs. lösa fragment av sönderbrutna döda grenkoraller och annat material med en diameter mellan 2 och 30 mm, ej identifierbart på släktesnivå.
(5) Handel med exemplar med ursprungskod A är tillåten endast för exemplar som har katafyll.
(6) Artificiellt förökade exemplar av nedanstående hybrider och/eller sorter omfattas inte av förordningens bestämmelser:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (sorter)
Cactaceae spp. färgmutanter ympade på följande grundstammar: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus eller Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (sorter)
(7) Artificiellt förökade hybrider av Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis och Vanda omfattas inte av förordningens bestämmelser om de lätt kan kännas igen som artificiellt förökade och inte visar några tecken på
att ha tagits från naturen, såsom mekaniska skador eller kraftig uttorkning till följd av insamling, oregelbunden växt och olikartad storlek och form inom ett taxon eller ett parti, alger eller andra epifytiska
organismer på blad eller skador av insekter eller andra skadeorganismer, och
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Svenskt namn

FAUNA
CHORDATA (RYGGSTRÄNGSDJUR)

30.12.2021

Bilaga D

Däggdjur

MAMMALIA

SV

CARNIVORA

Canidae

Hunddjur
Vulpes vulpes griffithi (III Indien) §1

rödräv (ssp. griffithi)

Vulpes vulpes montana (III Indien) §1

rödräv (ssp. montana)

Vulpes vulpes pusilla (III Indien) §1

rödräv (ssp. pusilla)

Mustelidae

Mårddjur
bergsvessla

Mustela erminea ferghanae (III Indien) §1

hermelin (ssp. ferghanae)

Mustela kathiah (III Indien) §1

gulbukig vessla

Mustela sibirica (III Indien) §1

sibirisk flodiller

AVES

Fåglar

ANSERIFORMES

Anatidae

Änder
Anas melleri

mellerand
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Mustela altaica (III Indien) §1

Kräldjur

REPTILIA
SAURIA

Agamidae
Otocryptis wiegmanni
Physignathus cocincinus
Cordylidae

Asiatisk vattenagam
Gördelödlor, gördelsvansar

Platysaurus imperator
Geckoödlor
Rhacodactylus auriculatus

knölig kaledoniengecko

Rhacodactylus ciliatus

fransig kaledoniengecko

L 473/101

Gekkonidae

jättelik kaledoniengecko

L 473/102

Rhacodactylus leachianus

Teratoscincus scincus (Innefattar Teratoscincus scincus rustamowi,
T. s. keyserlingii och T. s. scincus)
Sköldödlor, madagaskargördelödlor

SV

Gerrhosauridae
Tracheloptychus petersi
Zonosaurus karsteni

Karstens madagaskargördelödla

Zonosaurus maximus
Zonosaurus quadrilineatus
Scincidae

fyrbandad madagaskargördelödla
Skinkar
krokodilskink

Tribolonotus novaeguineae

hjälmhuvudskink

SERPENTES

Colubridae

Snokar
Elaphe carinata §1

taiwanesisk stinksnok

Elaphe radiata §1

strålråttsnok

Elaphe taeniura §1

asiatisk klättersnok

Enhydris bocourti §1

bocourts vattensnok

Homalopsis spp. §1

boavattenorm, maskerad vattensnok

Langaha nasuta

bladnosorm

Leioheterodon madagascariensis

menaranasnok

Ptyas korros §1

indisk råttsnok

Hydrophiidae
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Tribolonotus gracilis

Havsormar
Lapemis curtus (innefattar Lapemis hardwickii) §1

Huggormar

Pseudocerastes spp., utom den art som är upptagen i bilaga B

30.12.2021

Viperidae

taggfjällshavsorm

Stjärtlösa groddjur

ANURA

Bufonidae

30.12.2021

AMPHIBIA

Atelopus spp., utom den art som är upptagen i bilaga A
SV

Dicroglossidae
Limnonectes macrodon

javanesisk jätteflodgroda

Hylidae

Lövgrodor
Phyllomedusa sauvagii

apgroda

Leptodactylidae

Tandpaddor
Leptodactylus laticeps

rödfläckig grävgroda
Grodor

Pelophylax shqipericus

albansk sjögroda

CAUDATA

Hynobiidae

Vinkelsalamandrar
Ranodon sibiricus

semirekisk salamander

Plethodontidae

Lunglösa salamandrar
Bolitoglossa dofleini

slungtungad salamander

Salamandridae

Salamandrar
Cynops ensicauda

svärdsvansad vattensalamander

Echinotriton andersoni

japansk krokodilvattensalamander

Laotriton laoensis

paddelsvanssalamander
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Ranidae

Strålfeniga fiskar

ACTINOPTERYGII
PERCIFORMES

Apogonidae
banggaikardinal

MOLLUSCA (BLÖTDJUR)

L 473/103

Pterapogon kauderni

L 473/104

GASTROPODA

Haliotidae
Haliotis midae

havsöron
FLORA

SV

Agaveväxter

AGAVACEAE

Dasylirion longissimum
Kallaväxter

ARACEAE

Arisaema dracontium

hjälmkobrakalla
Europeiska unionens officiella tidning

Arisaema erubescens
Arisaema galeatum
Arisaema nepenthoides
Arisaema sikokianum
Arisaema thunbergii var. urashima
Arisaema tortuosum

BIGNONIACEAE

Handroanthus spp. §5
Tabebuia spp. §5
Roseodendron spp. §5
Rökelseträdsväxter

BURSERACEAE

Aucoumea klaineana §5
Boswellia spp. §4
Korgblommiga växter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Arnica montana §2

30.12.2021

Othonna clavifolia

slåttergubbe

30.12.2021

Othonna herrei

Othonna retrorsa
CRASSULACEAE

Rhodiola spp. §4

SV

Fetbladsväxter
rosenrotssläktet
Ljungväxter

ERICACEAE

Arctostaphylos uva-ursi §2

mjölon
Gentianaväxter

GENTIANACEAE

Gentiana lutea §2

gullgentiana
Ärtväxter

LEGUMINOSAE

Pterocarpus macrocarpus §4
Liljeväxter

LILIACEAE

Trillium pusillum

dvärgtreblad

Trillium rugelii
Trillium sessile

paddtreblad
Lummerväxter

LYCOPODIACEAE

Lycopodium clavatum §2

mattlummer

Europeiska unionens officiella tidning

Millettia stuhlmannii §5

Mahognyväxter

MELIACEAE

Entandrophragma cylindricum §5
Khaya spp. §5
Vattenklöverväxter

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata §2

vattenklöver
Färglavsfamiljen

PARMELIACEAE

Cetraria islandica §2

islandslav

Adenia glauca
Adenia pechuelli

L 473/105

Passionsblommeväxter

PASSIFLORACEAE

Harpagophytum spp. §2

harpagoörtssläktet

L 473/106

Sesamväxter

PEDALIACEAE

Sandelträdsväxter

SANTALACEAE

Okoubaka aubrevillei §2
SV

Sapotillväxter

SAPOTACEAE

Baillonella toxisperma §5
Mosslummerväxter

SELAGINELLACEAE

Selaginella lepidophylla

falsk jerikoros”

Europeiska unionens officiella tidning
30.12.2021

30.12.2021

BILAGA 2

”BILAGA VIII

Standardverk för den nomenklatur som ska användas enligt artikel 5.4 vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg
SV

FAUNA

Berört taxon

Taxonomisk referens

MAMMALIA

Bovidae

Ovis spp.

Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for Ovis spp., pp.
727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), Handbook of the Mammals
of the World. Vol.2. Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN
978-84-96553-77-4.

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic
and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smith
sonian Institution Press).

CARNIVORA

Felidae

Kattdjur (Felidae spp.)

Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L.,
Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C.,
Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P.,
Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K.,
Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final
report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist
Group. Cat News Special Issue 11, 80 pp.

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of
living baleen whales. – Nature, 426: 278-281.

ARTIODACTYLA

L 473/107

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). Mammal Species of the World. A
Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp.
Baltimore (John Hopkins University Press).

Europeiska unionens officiella tidning

Alla taxa inom MAMMALIA
— med undantag för att följande namn
erkänns för vildformer av arter och har
företräde framför namn för tamformer:
Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee,
Equus africanus, Equus przewalskii, och
— med undantag för de taxa som anges
under de olika ordningarna av Mammalia
nedan

Sotalia fluviatilis
Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G.,
Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. &
Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level
ranking for "tucuxi" (Sotalia fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis)
dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386.

Delphinidae

Sousa plumbea
Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the
humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from
Australia. Marine Mammal Science, 30 (4): 1494-1541.

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. &
McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops
australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6
(9): e24047.

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P.
(2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know
our biodiversity. PLoS ONE 83623: 1-12.

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless
porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of
Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and
Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4,
The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and
Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4,
The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M.,
Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G.,
Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection
of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in
the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 1081-1108.

30.12.2021

Delphinidae
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Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new
dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea,
Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21 (3): 365-400.

SV

Orcaella heinsohni

L 473/108

Delphinidae

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). Aotus diversity and the species problem. –
Primate Conservation, 22: 55-70.

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of Mico marcai
(Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae,
Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of
Primatology, 35 (2): 529-546. (för Mico marcai som slås samman med Mico
manicorensis och behandlas som Callithrix manicorensis inom Cites]

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave’s
Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber,
1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro,
N.S., Zoologia, 523: 1-16.

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon’s
Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia.
International Journal of Primatology, 31: 693-714.

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of Saguinus ursula
Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zootaxa, 3721 (2):
172-182.

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S.
(2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon
River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S.
collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M.,
Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of
Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and
implications for conservation of Congo’s Central Basin. PLoS ONE, 7 (9):
e44271.

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). Macaca munzala:
A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India.
International Journal of Primatology, 26 (4): 977-989: doi:10.1007/
s10764-005-5333-3.

L 473/109

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J.
(2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A.
Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study
of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp.
29–79. Springer, New York, USA.

Europeiska unionens officiella tidning

Ateles geoffroyi
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Atelidae
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PRIMATES

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E.,
Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey,
Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science,
312: 1378-1381.

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J.,
Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate
classification. International Journal of Primatology, 25: 97-163.

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of
genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or
taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H.,
Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. &
Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist
among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur
species from eastern Madagascar. Primates, 53: 157-170.

Cercopithecidae

Microcebus marohita
Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. &
Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae:
Microcebus) from Eastern Madagascar. - International Journal of Primatology, 34:
455-469.

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C.
(2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite
mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean
slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American
Journal of Primatology, 75: 46-56.

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus
Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014).
Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao
melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon
Basin. Zootaxa, 3866 (3): 353-370.
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Cercopithecidae
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Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H.,
Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey,
genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from
Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – American Journal of
Primatology, 73: 96-107.
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Rhinopithecus strykeri

L 473/110

Cercopithecidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). Callicebus caquetensis: a new and
Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate
Conservation, 25: 1-9.

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of
Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso
and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279.

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi
monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from
Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472.

Pitheciidae

Pithecia cazuzai
Pithecia chrysocephala
Pithecia hirsuta
Pithecia inusta
Pithecia isabela
Pithecia milleri
Pithecia mittermeieri
Pithecia napensis
Pithecia pissinattii
Pithecia rylandsi
Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia
Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: 1-163.

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006). Tarsius lariang: A new primate species from
Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27 (2): 465-485.

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). Tarsius tumpara: A
new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23:
55-64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic
and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smith
sonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular
phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of
diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3):
358-372.
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Pitheciidae
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Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of
titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western
Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate
Conservation, 20: 29-39.
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Callicebus aureipalatii
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Pitheciidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and
craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the
Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.

L 473/112

Tupaiidae

AVES

Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of
the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London
(Christopher Helm).
i kombination med
Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore
Edition 3 (2003).

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific
names of three Neotropical birds Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007)
A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia.
Ornitologia Neotropical, 18:161-170.

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or
species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus
aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk,126: 604-612.

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the
Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: 665-675.

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The
taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists‘
Club, 130 (2): 116–131.

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur)
from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson
Bulletin, 114: 421-445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae).
Forktail, 22: 85-112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled,
resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the
Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische
Verhandelingen, 350: 183-196.

APODIFORMES

FALCONIFORMES
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Alla fågelarter – utom nedanstående taxa
samt Lophura imperialis och Lophura
hatinhensis, exemplar av dessa ska
behandlas som exemplar av L. edwardsi
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Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). Reference List of the Birds of the
World. American Museum of Natural History. 207 pp.
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Namn på ordningar och familjer av fåglar

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon’s “Guarouba”
or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima &
Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: 1-16.

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific
names of three Neotropical birds. Bulletin of the British Ornithologists’ Club,
126: 242-244.

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new
species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: 815-819.

Psittacidae

Poicephalus robustus
Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015).
Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications
for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8): e0133376. doi:
10.1371/journal.pone.0133376.

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and
Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos):
280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure Pyrrhura
griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: 77-83.

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der
Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8:
278-286.

Strigidae

Glaucidium mooreorum

da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of
extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic
forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): 123-130.

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian
Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British
Ornithologists' Club, 124: 160-171.

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl
from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85-105.
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Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and
Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos):
280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

SV

Trichoglossus haematodus
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STRIGIFORMES

Loriidae

L 473/114

REPTILIA

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian
freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist,
35 (2): 432-434.

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H.
(2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species
designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93):
1063-1081.

För avgränsning av familjer inom
underordningen Sauria

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells,
K. D. (1998). Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

Agamidae

Saara spp.
Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On
the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia:
Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray,
1845. Bonner zool. Beiträge, 56 (1-2): 55-99.

Anguidae

Abronia spp.

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the
species of the genus Abronia. Species information extracted from “The
Reptile Database”, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See
Annex 2 of AC29 Doc.35. at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/
29/E-AC29-35-A2.pdf

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata:
Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.

Cordylidae

Cordylidae spp. utom nedanstående taxon

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011).
Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled
lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58 (1):
53-70.

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. &
Cha (2012). A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the
Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo.
African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.

SAURIA
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Crocodylidae

Europeiska unionens officiella tidning

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile,
Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
SV

Crocodylia & Rhynchocephalia utom
nedanstående taxa

CROCODYLIA & RHYNCHO
CEPHALIA

Dactylonemis spp.
Hoplodactylus spp.
Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C.
H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a postGondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and
Evolution, 59 (1): 1-22.

Gekkonidae

Lygodactylus williamsi

Artinformation hämtad från UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016).
The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017.
See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/
ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 2:
465-475.

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C.
H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a postGondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and
Evolution, 59 (1): 1-22.

Gekkonidae

Paroedura masobe

Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the
genus Paroedura Günther from Madagascar. Herpetological Natural History, 2
(1): 43-49.

Gekkonidae

Phelsuma spp.
Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the
genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata:
Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.

Gekkonidae

Toropuku spp.
Tukutuku spp.
Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C.
H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a postGondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and
Evolution, 59 (1): 1-22.

Gekkonidae

Uroplatus spp. utom nedanstående taxa

Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. &
Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. &
Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar
with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in
the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: 39-57.
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Gekkonidae

Europeiska unionens officiella tidning

Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of
insular rock gecko (Cnemaspis Strauch 1887) from southern Vietnam.
Zootaxa, 58: 46–58.

SV

Cnemaspis psychedelica
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Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung Uroplatus
Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae).
Salamandra, 39 (3/4): 129-138.

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J.,
Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the
tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus
leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: 423–440.

Iguanidae

Iguanidae spp. utom nedanstående taxa

Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of
Relationships and a Checklist of Species. In: Iguanas: Biology and Conservation
(Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44.. Berkeley
(University of California Press).

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and
morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals
cryptic diversity and a complex biogeographic history. Philosophical
Transactions of the Royal Society B, 363 (1508): 3413-3426.

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009). Conolophus marthae sp. nov. (Squamata,
Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago.
Zootaxa, 2201: 1-10.

Iguanidae

Ctenosaura spp.

Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the
world (Iguanidae; Iguaninae). In: Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation
(J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46.
Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004). Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand
Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40 (2): 198-203.

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii
Phrynosoma cerroense
Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in Phrynosoma coronatum
(Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago.
Herpetologica, 60: 117.

30.12.2021

Gekkonidae

Europeiska unionens officiella tidning

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and
morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from
Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: 129-144.

SV

Uroplatus giganteus
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Gekkonidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid
morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae
(Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: 1–156.

Varanidae

Varanidae spp. utom nedanstående taxa

Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family
Varanidae) Zoologische Verhandelingen, Leiden, 341: 1-43.
i kombination med
Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living
monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological
Bulletin, 57 (2): 127-136.

Varanidae

Varanus bangonorum
Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative
taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water
monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new
cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): 201–227.

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O’Connell, M. (2014). Molecular and
morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with
a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia.
Zootaxa, 3768 (2): 139–158.

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new
species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the
western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated
diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator
complex), with the description of two new species and a new subspecies.
Zootaxa, 2446: 1–54.

L 473/117

Teiidae

Europeiska unionens officiella tidning

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Family, genus and species
information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service
(ITIS), an online reference; and species information extracted from The Reptile
Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of
AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC2935-A2.pdf

SV

Lanthanotidae spp.

30.12.2021

Lanthanotidae

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). Snake Species of the
World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, D.C. (The
Herpetologists’ League).

Boidae

Candoia paulsoni
Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision
of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes).
Hamadryad, 26 (2): 283-315.

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the
Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3):
572-582.

Boidae

Epicrates crassus
Epicrates assisi
Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the Epicrates cenchria complex
(Serpentes: Boidae). Herpetological Monographs, 22: 1-30.

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and
Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology,
18 (1): 67-136.

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002). Anakondas. NTV Wissenschaft.

Colubridae

Xenochrophis piscator Xenochrophis
schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of Xenochrophis
piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: 1-60.

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras,
with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions,
and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): 352–386.

30.12.2021

Loxocemidae spp. Pythonidae spp.
Boidae spp.
Bolyeriidae spp.
Tropidophiidae spp.
Viperidae spp.
med undantag för att släktena Acrantophis,
Sanzinia, Calabaria och Lichanura bibehålls
och att Epicrates maurus erkänns som en egen
art,
och med undantag för nedanstående arter

SERPENTES

Europeiska unionens officiella tidning

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive
species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region,
Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140.

SV

Varanus sparnus
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Varanidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from
Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: 257-270.

Elapidae

Naja oxiana
Naja philippinensis
Naja sagittifera
Naja samarensis
Naja siamensis
Naja sputatrix
Naja sumatrana

Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of
the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.

Pythonidae

Leiopython bennettorum
Leiopython biakensis
Leiopython fredparkeri
Leiopython huonensis
Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879
(Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by
Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42
(4): 645–667.

Pythonidae

Morelia clastolepis
Morelia kinghorni
Morelia nauta
Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000).
Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes:
Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs,
14: 139-185.

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen
Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population
von Sulawesi. Sauria, 31: 5-16.

Pythonidae

Python breitensteini
Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly
known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons
(Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society,
73: 113-129.

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed
python (Reptilia: Squamata). Proceedings of the biological Society of Washington,
124 (2): 112-136.

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999). The southern African python, Python natalensis A.
Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: 31-32.

L 473/119

Elapidae

Europeiska unionens officiella tidning

Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of
the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.

SV

Naja atra
Naja kaouthia
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Elapidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from
western Cuba. Copeia, 1999 (2): 376-381.

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M.
T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus
Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the
Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1):
80-121.

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus Tropidophis
(Tropidophiidae) from Eastern Cuba Journal of Herpetology, 36:157-161.

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the
genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of
Herpetology, 35: 615-617.

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M.
T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus
Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the
Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1):
80-121.

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus Tropidophis
(Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: 436-441.

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the
genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of
Western Cuba. mphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432.

Viperidae

Atheris desaixi
Bitis worthingtoni

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Species information extracted
from The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017.
See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/
ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

Namn på ordningar inom Testudines

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile,
Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
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Tropidophiidae

Europeiska unionens officiella tidning

Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in
the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural
History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.

SV

Tropidophis spp. utom nedanstående taxa
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TESTUDINES

Tropidophiidae

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010).
Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula
Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with
description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9 (1): 98-113.

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming
one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758:
61-68.

Geoemydidae

Batagur borneoensis
Batagur dhongoka
Batagur kachuga
Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy
of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by
mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur,
Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: 429-442.

Geoemydidae

Cuora bourreti
Cuora picturata

Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B.
(2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically
endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and
Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica
Cyclemys fusca
Cyclemys gemeli
Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K.
(2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many
leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: 367-390.

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle
genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an eastwest disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: 213-221.

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G.
J., Shaffer, H. B. & Bour, R. ]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition:
Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and
conservation status. 000.v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/
crm.5.000.checklist.v7.2014.

SV

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate
Zoology, 57 (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [utan appendix]
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Namn på arter och familjer – med undantag
för att följande namn bibehålls: Mauremys
iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia
glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia
pseudocellata, och med undantag för
nedanstående taxa

Europeiska unionens officiella tidning
L 473/121

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J.
D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz’s land tortoise, Gopherus
agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and
its consequences for conservation. Zookeys, 113: 39-71.

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus Homopus
(Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of
Herpetology, 56 (1): 1-21.

Testudinidae

Kinixys nogueyi
Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M.,
Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012).
Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications
for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of
Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201.

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011).
Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell
turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa
(Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61 (1): 147-160.

Trionychidae

Nilssonia gangeticus
Nilssonia hurum
Nilssonia leithii
Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic
evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of
South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia).
Zoologica Scripta, 36:301-310.

Europeiska unionens officiella tidning

Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus Chelonoidis
Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological
Society of Washington, 126(4): 393-394.

SV

Chelonoidis carbonarius
Chelonoidis denticulatus
Chelonoidis niger
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Testudinidae

AMPHIBIA

Amphibia spp. utom nedanstående taxa

30.12.2021

Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in
the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Species
information extracted from Amphibian Species of the World: a taxonomic and
geographic reference, an online reference, version 6.0 as of May 2015 with
additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals
Committee. See Annex 5 of CoP17 Doc. 81.1 at
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01A5.pdf

FROST, D. R. (ed.) (2017). Species information extracted from Amphibian
Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference,
version 6.0, accessed 12 May 2017. See Annex 3 of AC29 Doc.35 at https://
cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf

30.12.2021
SV

Anura: Microhylidae:
Dyscophus spp. och Scaphiophryne spp.;
Telmatobiidae:
Telmatobius culeus; och Caudata:
Salamandridae:
Paramesotriton hongkongensis

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI och DIPNEUSTI

Syngnathidae

Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish
species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation
338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the
genus Hippocampus). Information extracted from Catalog of Fishes, an online
reference, version update from 3 February 2015. See Annex 6 of CoP17
Doc. 81.1 at https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/ECoP17-81-01-A6.pdf

Elasmobranchii: Carcharhiniformes:
Carcharhinidae: Carcharhinus falciformis;
Lamniformes: Alopiidae: Alopias spp.;
Myliobatiformes: Myliobatidae: Mobula spp.;
Potamotrygonidae:
Potamotrygon spp.;
Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae:
Holacanthus clarionensis

ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017).
Information extracted from Catalog of Fishes: Genera, Species, References, an
online reference, version of 28 April 2017, accessed 12 May 2017. See
Annex 4 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/
29/E-AC29-35-A4.pdf

Hippocampus spp.

Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the
Seahorses Hippocampus Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes):
Taxonomy and biogeography with recommendations for further research.
Zootaxa, 4146 (1): 1-066.
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SYNGNATHIFORMES

Alla fiskarter, utom nedanstående taxa

ARACHNIDA

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps
Aphonopelma pallidum
Brachypelma spp. utom nedanstående taxa

Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species.
Information extracted from The World Spider Catalog, an online reference,
Version 6.5 as of 7 April 2006. [finns på http://www.cites.org/common/
docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
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ARANEAE

Platnick, N. I. (2014). The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.
sklipkani.cz/html/

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae:
Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16 (2): 26-30.

Scorpionidae

Pandinus spp. utom nedanstående taxa

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and
distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded
protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72 (3): 133-143.

Scorpionidae

Pandinus camerounensis
Pandinus roeseli

Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and
distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new
species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische
Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17 (192): 139-151.

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South
Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13 (2): 347-352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Achillides spp. [endast arterna i Filippinerna]

Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island.
In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). Butterflies of the world, Supplement 8.
Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.

Papilionidae

Ornithoptera spp.
Trogonoptera spp.
Troides spp.

Matsuka, H. (2001). Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo
(Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
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INSECTA

SV

Brachypelma ruhnaui slås samman med
Brachypelma albiceps och behandlas som
Aphonopelma albiceps inom Cites
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SCORPIONES

Theraphosidae

HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis
Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida,
Acanthobdellea, Hirudine. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 6 (2), 178 pp.,
Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

BIVALVIA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam
(Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan
Research, 34 (3): 201-211.
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VENEROIDA

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). Tridacna noae (Röding, 1798) –
a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by
morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.
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Tridacnidae

CEPHALOPODA

Family, genus and species information extracted from the Integrated
Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference. See Annex 5 of
AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC2935-A5.pdf

Alla Cites-listade arter

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information
compiled by UNEP-WCMC 2012.

FLORA

Berört taxon

Taxonomisk referens

Cyclamen, Galanthus och Sternbergia

Davis, A.P. et al. (1999). CITES Bulb Checklist, sammanställd av Royal Botanic
Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena
Cyclamen, Galanthus och Sternbergia.

APOCYNACEAE

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av
Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal
Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering: An Update and
Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007),
CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz].
Namnreferensverk för arter i släktena Aloe och Pachypodium.

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L.
(eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria,
South Africa. Namnreferensverk för arter i släktet Hoodia.

Alla Cactaceae.

CITES Cactaceae Checklist third edition (2016, sammanställd av D. Hunt).
Namnreferensverk för arter i familjen Cactaceae, och de ändringar och
uppdateringar som anges i A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third

CACTACEAE
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AMARYLLIDACEAE, PRIMU
LACEAE
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ANTHOZOA &
HYDROZOA

Nautilidae spp.

SV

Nautilidae
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Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Checklistan och dess supplement finns på
webbplatsen för Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien, på ”
goo.gl/M26yL8”.

SV

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne,
Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson)
in CITES and Cycads a user’s guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens,
Kew, Storbritannien 2013). Namnreferensverk för arter i familjerna
Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

Amerikanska Dicksonia-arter.

Dicksonia species of the Americas (2003, sammanställd av Botanische Gärten i
Bonn och Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för
arter i släktet Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPENT
HACEAE, SARRACENIA
CEAE

Dionaea, Nepenthes och Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic
Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Dionaea,
Nepenthes och Sarracenia.

EBENACEAE

Diospyros spp. – populationer i Madagaskar.

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties
(CVPM 2016) baserad på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, finns
på CVPM:s webbplats. Namnreferensverk för arter i släktet Diospyros från
Madagaskar. Se http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?
pagename=Diospyros&projectid=17 .Det finns en länk till sidan här: http://
www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 och till pdf-filen här:
http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%
2028.03.2016.pdf
Endast för information: Uppdateringar om nya namn kommer att göras
tillgängliga regelbundet på onlinedatabasen ”Catalogue of the Vascular Plants
of Madagascar” (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).

EUPHORBIACEAE

Suckulenta arter av Euphorbia.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition
(S. Carter & U. Eggli, 2003, utgiven av Bundesamt für Naturschutz, Bonn,
Tyskland). Namnreferensverk för suckulenta euforbior.
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Alla Cycadaceae, Stangeriaceae och
Zamiaceae.
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CYCADACEAE,
STANGERIACEAE och
ZAMIACEAE

LEGUMINOSAE

Paubrasilia echinata

Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). A
new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae).
Namnreferensverk för detta taxon. Denna referens finns på ”https://phytokeys.
pensoft.net/articles.php?id=9203”, fritt tillgänglig, och ytterligare information
om taxonet finns på ”http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil”

LEGUMINOSAE

Platymiscium pleiostachyum

Bente B. Klitgaard (2005). Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae);
biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin.
Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400. Namnreferensverk för detta taxon. Denna
referens finns online på ”https://www.jstor.org/stable/4111062?
seq=1#page_scan_tab_contents”. Referensen är fritt tillgänglig.

LILIACEAE

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av
Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal
Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering: An Update and
Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007),
CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz].
Namnreferensverk för arter i släktena Aloe och Pachypodium.

ORCHIDACEAE

Laelia, Phalaenopsis, Pleione och Sophronitis
(volym 1, 1995) samt Cymbidium,
Dendrobium, Disa, Dracula och Encyclia (volym
2, 1997), samt Aerangis, Angraecum,
Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe,
Catasetum, Miltonia, Miltonioides och
Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella,

CITES Orchid Checklist, (sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew,
Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Cattleya (utom C.
jongheana), Cypripedium, Laelia (utom Laelia jongheana/Cattleya jongheana),
Phalaenopsis, Pleione och Sophronitis (volym 1, 1995) samt Cymbidium,
Dendrobium (utom D. cruentum), Disa, Dracula och Encyclia (volym 2, 1997),
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A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) baserad
på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar finns i pdf-format på Cites
webbplats som SC65 Inf. 21. Namnreferensverk för arter i släktet Dalbergia
från Madagaskar. Se: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/ESC65-Inf-21.pdf
Endast för information: Uppdateringar om nya namn kommer att göras
tillgängliga regelbundet på onlinedatabasen ”Catalogue of the Vascular Plants
of Madagascar”. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).

SV

Dalbergia spp. – populationer i Madagaskar.
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LEGUMINOSAE
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Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp.,
Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya
lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium
xerophyticum, Peristeria elata och Renanthera
imschootiana

Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., &
Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I Orchid Checklist. Second Version, Royal
Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge.
Namnreferensverk för Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii,
Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium
xerophyticum, Peristeria elata and Renanthera imschootiana.
Denna referens finns på webbplatsen för Royal Botanic Gardens, Kew,
Storbritannien på ”goo.gl/M26yL8”.

ORCHIDACEAE

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer,
H., Kiehn, M. (2007): Författarnas adress: Department of Biogeography and
Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien
(Österrike). Namnreferensverk för arter i släktet Bulbophyllum.

PALMAE

Dypsis decipiens och Dypsis decaryi.

Föreslagen standardreferens för två Cites-listade palmer som är endemiska för
Madagaskar (CVPM 2016) baserad på Catalogue of the Vascular Plants of
Madagascar finns som pdf-fil på webbplatsen för US Fish & Wildlife Service.
Namnreferensverk för Dypsis decipiens och Dypsis decaryi. Se: http://www.fws.
gov/international/

TAXACEAE

Taxus spp.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001).
Namnreferensverk för arter i släktet Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

Guaiacum spp.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila
Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50.
Namnreferensverk för arter i släktet Guaiacum.”
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ORCHIDACEAE
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samt Aerangis (utom A. ellisii), Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola,
Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides och Miltoniopsis, Renanthera,
Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda och Vandopsis (volym 3,
2001), samt Aerides, Coelogyne, Comparettia och Masdevallia (volym 4, 2006).
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Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda och
Vandopsis (volym 3, 2001), samt Aerides,
Coelogyne, Comparettia och Masdevallia (volym
4, 2006).
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BILAGA 3
”BILAGA XI

Typer av biologiska prover som avses i artikel 18 och deras användning
Typ av prov

Typisk provstorlek

Provets användning

blod och blodkomponenter

högst 5 ml för flytande prover eller torra
blodprover på objektglas, filterpapper eller
svabb

biomedicinsk forskning, artidentifiering,
fastställande av geografiskt ursprung,
könsbestämning, individidentifiering,
föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/
diagnos av sjukdomar, inklusive serologi

inre vävnader (botaniska
eller zoologiska), fixerade

vävnader (5–25 mm3) i fixermedel eller
histologiglas med ett ca 5μm tjockt snitt av
fixerad vävnad

histologi och elektronmikroskopi för att
upptäcka organismer och gifter, taxonomisk
forskning, biomedicinsk forskning,
artidentifiering, fastställande av geografiskt
ursprung, könsbestämning,
individidentifiering, föräldraskapstest,
toxikologisk analys, testning/diagnos av
sjukdomar

inre vävnader (botaniska
eller zoologiska), frysta

Vävnadsbitar (5–25 mm3)

biomedicinsk forskning, artidentifiering,
fastställande av geografiskt ursprung,
könsbestämning, individidentifiering,
föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/
diagnos av sjukdomar

inre vävnader (botaniska
eller zoologiska), färska
(utom ägg, spermier och
embryon)

Vävnadsbitar (5–25 mm3)

biomedicinsk forskning, artidentifiering,
fastställande av geografiskt ursprung,
könsbestämning, individidentifiering,
föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/
diagnos av sjukdomar

yttre vävnader, inklusive hår,
hud, fjädrar, fjäll, ben,
äggskal, tänder, elfenben,
horn, blad, bark, frön,
frukter och blommor

individuella prover med eller utan
fixermedel för elfenben: bitar av elfenben
som är cirka 3 x 3 cm och högst 1 cm tjocka
beroende på analysmetod, i enlighet med
ICCWC Guidelines on methods and procedures
for ivory and laboratory analysis (1)
för noshörningshorn: små mängder
pulver/spån som förseglats i en
manipuleringssäker provflaska, i enlighet
med Procedure for Rhino horn DNA
Sampling (2)

artidentifiering, fastställande av geografiskt
ursprung, könsbestämning,
individidentifiering, föräldraskapstest,
toxikologisk analys, testning/diagnos av
sjukdomar, åldersanalys, biomedicinsk
forskning,

svabbprov från munhåla/
kloak/slem/näsa/urinvägar/
rektum

små mängder vävnad eller celler på en
svabb i ett rör

artidentifiering, fastställande av geografiskt
ursprung, könsbestämning,
individidentifiering, föräldraskapstest,
toxikologisk analys, testning/diagnos av
sjukdomar, inklusive serologi, biomedicinsk
forskning,

cellinjer och
vävnadskulturer

ingen begränsning av provstorlek

biomedicinsk forskning, artidentifiering,
fastställande av geografiskt ursprung,
könsbestämning, individidentifiering,
föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/
diagnos av sjukdomar, åldersanalys
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DNA eller RNA (renat)

volymer på upp till 0,5 ml för varje prov av
renat DNA eller RNA

biomedicinsk forskning, artidentifiering,
fastställande av geografiskt ursprung,
könsbestämning, individidentifiering,
föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/
diagnos av sjukdomar, åldersanalys

sekret (saliv, gift, mjölk,
växtsekret)

1–5 ml i flaskor

produktion av antiserum, biomedicinsk
forskning, artidentifiering, fastställande av
geografiskt ursprung, könsbestämning,
individidentifiering, föräldraskapstest,
toxikologisk analys, testning/diagnos av
sjukdomar, inklusive serologi, åldersanalys”

(1) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
(2) Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling

