
            

              

           

    

      

  

   

    

               

   

                 

     

    

     

  

  

     

 

  

   

  

 

  

   

 

 

  

  

  

Overzicht gewijzigde CITES appendices en annotaties n.a.v. CoP19 

Appendices 

Wetenschappelijke naam Gewone naam Appendix 

oud-nieuw 

Toevoeging 

ANIMALIA DIEREN 

MAMMALIA Zoogdieren 

Ceratotherium simum "Witte neushoorn" I naar II Geldt voor de populatie van Namibië met de volgende annotatie: 

“For the exclusive purpose of allowing international trade in live animals for in-situ conservation only 
and only within the species’s natural and historical range of Ceratotherium simum in Africa". 

Cynomys mexicanus "Mexicaanse prairiehond" I naar II 

AVES Vogels 

Branta canadensis leucopareia "Kleine Canadese gans" I naar II 

Kittacincla Malabarica "Shamalijster" 0 naar II 

Pycnonotus zeylanicus "Geelkruinbulbul" II naar I Ingang 12 maanden uitstel 

Phoebastria albatrus "Stellers albatros" I naar II 

REPTILIA Reptielen 

Caiman latirostris "Breedsnuitkaaiman" I naar II Geldt voor de populatie van Brazilië. Ook geldt er een 0 (nul) quotum voor dieren afkomstig uit het 

wild en verhandeld voor commerciële doeleinden. 

Crocodylus porosus "Zeekrokodil" I naar II Geldt voor de populatie van de Palawan eilanden, Filipijnen. Ook geldt er een 0 (nul) quotum voor 

dieren afkomstig uit het wild en verhandeld voor commerciële doeleinden. 

Physignathus cocincinus "Indochinese wateragame" 0 naar II 

Cyrtodactylus jeyporensis "Jeypore Indiase gekko" 0 naar II 

Tarentola chazaliae 0 naar II 

Phrynosoma spp. 
"Padhagedissen" 0 naar II 

Phrynosoma platyrhinos 

Tiliqua adelaidensis "Blauwtongskink" 0 naar I 

Epicratus inornatus "Gewone slanke boa" I naar II 

Chelus fimbriata "Matamata" 
0 naar II 

Chelus orinocensis "Orinoco matamata" 

Macrochelys temminckii "Alligatorschildpad" III naar II 

Chelydra serpentina "Bijtschildpad" 0 naar II 

Graptemys barbouri 

"Zaagrugschildpad" of 

"landkaartschildpad" III naar II 

Graptemys ernsti 

Graptemys gibbonsi 

Graptemys pearlensis 

Graptemys pulchra 
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Wetenschappelijke naam Gewone naam Appendix 

oud-nieuw 

Toevoeging 

ANIMALIA DIEREN  (vervolg blz 1) 

REPTILIA Reptielen (vervolg blz 1) 

Batagur kachuga "Gewone dagschildpad" II naar I 

Cuora galbinifrons "Achterindische doosschilpad" II naar I 

Rhinoclemmys spp. "Aardschildpadden" 0 naar II 

Claudius angustatus "Grootkopmodderschildpad" 0 naar II 

Kinosternon cora 
0 naar I 

Kinosternon vogti 

Kinosternon spp. 0 naar II Behalve de soorten in Appendix I 

Staurotypus salvinii "Salvins modderschildpad" 0 naar II 

Staurotypus triporcatus "Grote Midden-Amerikaanse 

modderschildpad" 

0 naar II 

Sternotherus spp. "Muskusschilpadden" 0 naar II 

Apalone spp. "Weekschildpadden" 0/III naar II Behalve de ondersoorten in Appendix I 

Nilssonia leithii "Leith’s drieklauwschildpad" II naar I 

AMPHIBIA Amfibieën 

Centrolenidae spp. "Glaskikkers" 0 naar II 

Agalychnis lemur "Lemur boomkikker" 0 naar II Er geldt een 0 (nul) quotum voor dieren afkomstig uit het wild en verhandeld voor commerciële 

doeleinden. 

Laotriton laoensis "Lipsalamander" 0 naar II Er geldt een 0 (nul) quotum voor dieren afkomstig uit het wild en verhandeld voor commerciële 

doeleinden. 

ELASMOBRANCHI Haaien 

Carcharhinidae spp. "Requiemhaaien" of "menshaaien" 0 naar II Ingang 12 maanden uitstel 

Sphyrnidae spp. "Hamerhaaien" 0 naar II 

Potamotrygon albimaculata 

"Zoetwaterroggen" 0/III naar II 

Potamotrygon henlei 

Potamotrygon jabuti 

Potamotrygon leopoldi 

Potamotrygon marquesi 

Potamotrygon signata 

Potamotrygon wallacei 

Rhinobatidae spp. "Vioolroggen of gitaarvissen" 0 naar II 

Hypancistrus zebra 
"Zebravis" 0 naar II 

Er geldt een 0 (nul) quotum voor dieren afkomstig uit het wild en verhandeld voor commerciële 

doeleinden. 

HOLOTHUROIDEA Zeekomkommers 

Thelenota spp. "Zeekomkommers" 0 naar II Ingang 18 maanden uitstel 
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Wetenschappelijke naam Gewone naam Appendix 

oud-nieuw 

Toevoeging 

FLORA PLANTEN 

Handroanthus spp. 

"Trompetbomen" 0 naar II 

Annotatie # 17: Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt 

hout en bewerkt hout. 

Ingang 24 maanden uitstel. 
Roseodendron spp. 

Tabebuia spp. 

Rhodiola spp. "Rozewortel" 0 naar II Annotatie # 2: Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van: a) zaden en 

pollen; en b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel. 

Afzelia spp. "Afzelia" 0 naar II Annotatie # 17: Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt 

hout en bewerkt hout. 

Dipteryx spp. "Amandelboom" 0 naar II Annotatie # 17: Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt 

hout en bewerkt hout. 

Ingang 24 maanden uitstel 

Pterocarpus spp. 

0 naar II 

Annotatie # 17: Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt 

hout en bewerkt hout. Pterocarpus erinaceus "Afrikaans rozenhout" 

Pterocarpus tinctorius "Afrikaans padoek" 

Khaya spp. "Khaya" 0 naar II Annotatie # 17: Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt 

hout en bewerkt hout. 

Annotaties 

FLORA PLANTEN Toevoeging 

Paubrasilia echinata "Brazielhout" of "Pernambuk" II Wijziging van huidige annotatie #10 als volgt: 

All parts, derivatives and finished products, except re-export of finished musical instruments, finished 

musical instrument accessories and finished musical instrument parts. 

Orchidaceae spp. "Orchideeen" Aanpassing annotatie # 4, het volgende wordt toegevoegd: 

“(g) finished products 
derived from artificial propagation, packaged and ready for retail trade of cosmetics containing parts 

and 

derivatives of Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis or 

Phalaenopsis 

lobbii” 

Annotatie plantensoorten In het geval van plantensoorten met annotatie #1, #4, #14, wordt de annotatie als volgt aangepast: 

… b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media , transported in sterile 

containers; 

Orchidaceae Appendix I In het geval van Appendix-I soorten van Orchidaceae, wordt de annotatie als volgt aangepast: 

(For all of the following Appendix-I species, seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or 

liquid 

media , and transported in sterile containers are not subject to the provisions of the Convention only 

if the 

specimens meet the definition of ‘artificially propagated’ agreed by the Conference of the Parties 
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