Vejledning til ansøgning om CITES- certifikat til intern EU-handel med effekter
fremstillet af Rio palisander
1. Baggrund
Træsorten Rio palisander (Dalbergia nigra) har siden 11. juni 1992 været omfattet af
Washingtonkonventionen/CITES1 liste I og EU CITES bilag A2, den strengeste liste. Det betyder, at intern EU
handel og annoncering af genstande fremstillet af Rio palisander er forbudt. Der kan dog gives dispensation
fra forbuddet i form af et såkaldt CITES-certifikat.
Kommercielle transaktioner (udstilling, annoncering, køb og salg) af effekter fremstillet af eller indeholdende
Rio palisander efter 2012 anses som værende ulovlige, da Naturstyrelsen først fra 2012 begyndte at
håndhæve og informere om reglerne for Rio palisander i Danmark. Desuden er kommerciel produktion af
effekter i Rio palisander efter 11. juni 1992 ulovlig, med mindre der ikke foreligger et gyldigt CITES-certifikat
ved salget af effekterne. Det kan bemærkes, at der sædvanligvis ikke vil kunne påregnes at opnå certifikat til
effekter, der er fremstillet kommercielt efter 11. juni 1992.
Andre palisanderarter er ikke omfattet af de strenge regler for handel i EU. Det er kun for genstande
fremstillet af Rio palisander, der forud for salg og annoncering skal foreligge et certifikat. Naturstyrelsen skal
bede om, at der kun ansøges om certifikat på effekter, hvor det med sikkerhed vides, at materialet er Rio
palisander.
Termen ”møbel” defineres ud fra det engelske ord ”furniture”. ”Furniture” dækker løsøre, der gør et hus eller
et værelse beboeligt. Dvs. udover deciderede møbler er også spejle, lamper og lignende genstande fremover
dækket af termen.
Vær opmærksom på at der ved re-eksport ud af EU også er krav om CITES tilladelser. Der kan findes mere
information her: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/import-ogeksport/generelt-om-import-og-eksport/
2. Ansøgningsskema
Ansøgningsskemaet for Handel inden for EU/CITES Certifikater findes på følgende link:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/ansoegning/.
Ved alle ansøgninger skal rubrikkerne 1, 4, 6, 93 og 17 udfyldes. Desuden skal rubrik 7 udfyldes med ”I” samt
rubrik 8 udfyldes med ”A” grundet Rio palisanders status i forordningen. Så vidt muligt skal også
rubrikkerne 10 – 16 udfyldes. Ved rubrik 11 og 12 forstås nummer og udstedelsesdato for tidligere udstedte
CITES-papirer. Forefindes disse, skal de indsendes via post i original eksemplar. Hvis ansøgningen er sendt
som mail gøres det opmærksom på at der separat er afsendt originale dokumenter.
Slutteligt skal rubrik 20 udfyldes med følgende oplysninger: år for fremstilling/produktion, år for erhvervelse
(hvis der er tale om arv, skal oplysninger om erhvervelse fra før 2012 gives), samt navn på sælger.
Husk at påføre dato og underskrive ansøgningen, inden den indsendes. Navn på sælger vil ikke fremgå af det
udstedte certifikat. Varenummer eller andet som gør det muligt at identificere ansøgningen efterfølgende
påføres ansøgningen.
Da styrelsen først er begyndt at effektuere at riopalisander er omfattet af bilag A i 2012 stilles der ikke krav
om at effekter handlet indenfor EU før dette år har været fulgt af et fyldestgørende CITES certifikat, selvom
lovgivningen har krævet dette.

1CITES står for: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
2Jf. Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrollen af handelen hermed, hvor den er
opført på bilag A, samt jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2014 af 1. december 2014 om ændring af Rådets forordning nr. 338/97 af 9.
december 1996.

3Se beskrivelse af bogstavkoderne til rubrik 9:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/handel-med-truedearter/ansoegning/beskrivelse-af-bogstavkoder-i-rubrik-9/

Det er vigtigt, at det sikres at effekten er af lovlig oprindelse, dvs. sælger har erhvervet det før 2012 samt at
effekten er fremstillet før 11. juni 1992. Hvis effekten er erhvervet i strid med reglerne er det kun sælger der
kan udrede om det vil være muligt at lovliggøre købet efterfølgende. Sælger bør derfor rette henvendelse til
Naturstyrelsen med henblik på om købet efterfølgende kan lovliggøres. Først derefter bør effekten modtages.
Da der kan være tilfælde, hvor sælger først har fået afslag fra Naturstyrelsen og efterfølgende forsøger at
sælge effekten gennem et auktionshus skal styrelsen desuden anmode om at købers navn anføres nederst i
ansøgningen under bemærkninger. Navnet vil ikke fremgå af det udstedte certifikat.
Ansøgninger for effekter, som ikke går under termen ”møbel” skal i lighed med alle øvrige effekter omfattet af
bilag A vedlægges 2 stk. identiske billeder i farve, som tydeligt viser effekten.
3. Indsend ansøgningsskema
Ansøgning kan indsendes til Naturstyrelsen via post eller mail:
Sendes ansøgningen via post, skal ansøgningsskemaet printes, udfyldes og indsendes til:
Naturstyrelsen
Sektionen for CITES
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Sendes ansøgningen via mail, kan samme ansøgningsskema benyttes, da skemaet er skrivbar og kan udfyldes
på computer. Husk at gemme det udfyldte skema med dine informationer på din egen computer, inden du
vedhæfter den til e-mailen.
Ansøgninger mailes til: citesansoegninger@nst.dk. Vær opmærksom på at postkassen kun er til CITES
ansøgninger. Alle andre henvendelser bedes sendt til cites@nst.dk eller nst@nst.dk.

