
Catawiki en CITES

   

CITES RICHTLIJNEN



Onderwerpen
Deze richtlijnen behandelen het volgende:

1. CITES-regels en voorschriften
2. Toepasselijkheid van CITES-regels
3. EU-certificaat
4. Antiek van voor 1947
5. Olifant ivoor richtlijnen
6. Meest voorkomende items

a. Ivoor
b. Zoogdieren
c. Reptielen
d. Vogels
e. Zeeleven
f. Planten en bomen

7. Kennisbank

Om u te helpen meer te leren over CITES-voorschriften, hebben 
we deze richtlijnen opgesteld voor algemene 
informatiedoeleinden. De gepresenteerde informatie is geen 
juridisch advies, is mogelijk niet actueel en kan zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De wetgeving van uw land kan strenger zijn of afwijken van de 
informatie in deze richtlijnen. Controleer daarom altijd uw 
nationale wetgeving inzake handel en aankoop van beschermde 
diersoorten en ivoor.

Bij Catawiki nemen we de CITES-regelgeving 
zeer serieus.



CITES Regels en Voorschriften

CITES-wetgeving is het controlemechanisme voor de wereldwijde handel in bedreigde soorten.
De wetgeving werd in de jaren 1974/5 in de EU ingevoerd. Deze wetgeving wordt retrospectief beschouwd, d.w.z. 
het gaat om alles wat gemaakt is vanaf juni 1947 tot nu (de leeftijd 'drempel' vastgesteld door de 
CITES-autoriteiten). Alles vóór deze datum wordt als antiek beschouwd (en beschreven als 'vóór 1947').

Wereldwijde regels
De CITES-voorschriften hebben betrekking op een breed scala aan flora en fauna, inclusief alle delen en 
derivaten (d.w.z. items die daarvan zijn gemaakt).

De status van de populatie van een soort ('ernstig bedreigd', 'bedreigd', 'stabiel', enz.) bepaalt de omvang van de 
bescherming en beperkingen van de handel.

Nationale regels
Opmerking: verschillende landen binnen de EU hebben mogelijk ook hun eigen nationale CITES-regels en 
-voorschriften. Er moet contact worden opgenomen met de Wildlife Authorities van individuele staten in geval 
van twijfel (zie slide 21 voor contactgegevens van CITES).

   



Toepasselijkheid van CITES-regels

CITES- vs EU-regels
Vanwege de implementatie van de CITES-wetgeving in EU-wetgeving, zijn er meerdere documenten waarmee 
rekening moet worden gehouden. Het is belangrijk dat u weet waar u moet zoeken.

CITES-bijlagen en EU-bijlagen
● CITES-wetgeving bestaat uit lijsten van soorten met verschillende niveaus of typen bescherming (de 

'Appendices').
● Deze appendices zijn 'vertaald' in EU-regelgeving (de zogenaamde 'Bijlagen').

Niet-CITES-artikelen
Soorten die niet onder de CITES-wetgeving worden vermeld, worden meestal omschreven als 'niet-CITES' en 
kunnen vrij worden gekocht en verkocht.

Antiek van voor 1947
Voor CITES-doeleinden zijn alle items die dateren van vóór 1947 geclassificeerd als antiek en andere regels kunnen 
van toepassing zijn. Meer informatie op slide 8.



Toepasselijkheid van CITES-regels

Bijlage A ● Alle CITES-Appendix I soorten
● Sommige CITES-Appendix II en III 

soorten, waarvoor de EU strengere 
binnenlandse maatregelen heeft 
aangenomen

● Sommige niet-CITES soorten

Bijlage B ● Alle andere CITES-Appendix II soorten
● Sommige CITES-Appendix III soorten
● Sommige niet-CITES soorten

Bijlage C ● Alle andere CITES-Appendix III soorten

Bijlage D ● Sommige CITES-Appendix III soorten 
waar de EU een voorbehoud tegen heeft 
aangetekend

● Sommige niet-CITES soorten

Appendix I De dieren en planten op de CITES-lijsten 
die het meest bedreigd zijn. Handel is alleen 
toegestaan met een EU-certificaat 
('Commercieel Gebruik').

Appendix II Soorten die met uitsterven worden 
bedreigd als ze niet worden gereguleerd. 
Internationale handel in specimens van 
soorten kan worden toegestaan door het 
verlenen van een import-/exportvergunning 
of wederuitvoercertificaat.

Appendix 
III

Soorten die zijn opgenomen op verzoek van 
een partij die de handel in de soort al 
reguleert en die de medewerking van 
andere landen nodig heeft. Internationale 
handel in specimens van soorten die in 
deze Appendix zijn vermeld, is alleen 
toegestaan op vertoon van de juiste 
vergunningen of certificaten.



Toepasselijkheid van CITES-regels
Appendix I / 
Bijlage A

Een EU-certificaat is vereist (zie volgende slide).

Appendix II / 
Bijlage A

Een EU-certificaat is vereist (zie volgende slide).

Appendix II / 
Bijlage B

EU → niet-EU: exportvergunning vereist   /    niet-EU → EU: importvergunning vereist

Opmerking: Wildlife Authorities geven over het algemeen geen exportvergunningen af zonder bewijs van 
importvergunning op het punt van binnenkomst; en nogmaals, het omgekeerde is ook waar - 
Importvergunningen vereisen vaak een bewijs van exportvergunning!

Als een item in Bijlage B al in de EU is, is het geschikt om te verkopen. Als het zich buiten de EU bevindt, 
is het niet raadzaam om het voor onze veilingen aan te bieden - er zijn extra kosten voor zowel koper als 
verkoper, en er is geen garantie dat dergelijke uitvoer- of invoervergunningen zullen worden uitgegeven. 
Vergoedingen worden over het algemeen nooit terugbetaald.

Appendix III / 
Bijlages C & D

Appendix III en Bijlages C en D zijn export-import gerelateerd en zijn in aanvulling op het bovenstaande 
(geldt over het algemeen niet voor kavels op Catawiki, omdat ze meestal betrekking hebben op 'levende 
exemplaren').



EU-certificaat
EU-certificaat, paragraaf 19 (b): 
Dit Certificaat staat 'Commercieel Gebruik' van het item toe - onder andere: de verkoop, de aankoop, het verhuur en het tonen van het specifieke 
item binnen de grenzen van de Europese Unie. Informatie over hoe u dit certificaat kunt aanvragen en de kosten vindt u hier.

Belangrijke opmerkingen voor Catawiki-veilingen
● In het geval van Appendix I en/of Bijlage A kavels moet een duidelijke en leesbare foto van het EU-certificaat inclusief paragraaf 19 (b) 

('Commercieel Gebruik') worden toegevoegd aan de afbeeldingen van het kavel
○ Persoonlijke gegevens moeten worden weggelaten in het belang van de privacy.
○ Paragraaf 19 (b) ('Commercieel Gebruik') moet gemakkelijk zichtbaar zijn als onderdeel van de afbeelding van het originele 

certificaat en niet een afbeelding van een fotokopie.
○ Volgens de wet moeten EU-certificaten op naam staan van de persoon die het betreffende item bezit en verkoopt.

● Zodra een EU-certificaat is uitgegeven, wordt het verzonden naar de eigenaar van het item van de relevante CITES/Wildlife Authority, maar 
het blijft eigendom van de autoriteit die de afgifte heeft gedaan. De verkoper moet in staat zijn om het originele certificaat te verstrekken 
wanneer dat nodig is.

● De verkoper moet een fotokopie van het certificaat bijvoegen bij verzending van het item naar de koper en vervolgens het originele 
certificaat terugsturen naar de instantie van afgifte, samen met de persoonlijke gegevens van de koper - dit is om toekomstige fraude te 
voorkomen. De fotokopie bewijst de verandering van eigenaar. Als de koper beslist om het item te verkopen, moet hij de fotokopie 
doorsturen naar de instantie van afgifte, samen met de aanvraag voor een EU-certificaat, om een nieuw CITES EU-certificaat te verkrijgen, 
waardoor het item weer wettig kan worden verkocht.

https://www.gov.uk/guidance/cites-imports-and-exports


We erkennen dat het 'moderne' ivoor dat op de veiling wordt verkocht kan worden gezien als een manier die 
bijdraagt aan de druk om te stropen. Catawiki heeft daarom het besluit genomen om geen olifant ivoor van na 
1900 meer te accepteren in onze veilingen.

Wat betekent dit in de praktijk?
Betekent dit dat items van antiek ivoor niet meer zijn toegestaan? Helemaal niet, maar de nieuwe Richtlijnen van 
Catawiki die vanaf 1 januari 2019 zijn geïntroduceerd, zijn zorgvuldig opgesteld om te garanderen dat alleen 
gecertificeerde items van vóór 1900 in de veiling worden opgenomen.

Om kavels met ivoor van vóór 1900 voor een veiling te kunnen accepteren, moeten verkopers nu een 
Taxatierapport van een erkende Taxateur (of een vertrouwde Deskundige die het ivoor volledig kan beoordelen en 
identificeren) verkrijgen.

Alvorens verder te gaan, wordt sterk aangeraden dat verkopers het item eerst indienen, zodat onze 
Categorie Experts kunnen controleren of het betreffende kavel geschikt is, om onnodige kosten voor het 
verkrijgen van een taxatierapport te vermijden. In dat geval zullen onze Experts u laten weten dat uw kavel 
geschikt is, maar heeft dit een Taxatierapport nodig voordat het geveild kan worden.
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CITES en Catawiki Richtlijnen

1. Items die vóór 1947 zijn gemaakt en die zijn gemaakt van CITES-beschermde soorten of dit bevatten volgens Appendix I 
en/of Bijlage A en die na 1947 geen substantiële wijzigingen of reparaties/restauraties hebben ondergaan

○ Dergelijke items zijn vrijgesteld van de CITES-voorschriften, maar

○ Om een dergelijk kavel te kunnen accepteren, moet het kavel worden vergezeld door een Taxatierapport uitgegeven door 
een Onafhankelijke Erkende Taxateur. Een dergelijke Taxateur is een expert op het betreffende vakgebied. Het 
Taxatierapport moet het volgende bevatten:

i. Het officiële briefpapier van de taxateur
ii. Afbeelding(en) van het item
iii. Een volledige beschrijving van het item met details over het materiaal, de leeftijd (bijv. Vóór 1947) en 

herkomst

○ Catawiki hanteert striktere richtlijnen voor items gemaakt van of met olifant ivoor (zie slide 10)
We accepteren geen items meer die zijn gemaakt van olifant ivoor van na 1900 of dergelijk ivoor bevatten

2. Items die na 1947 zijn gemaakt of na 1947 substantiële wijzigingen of reparaties/restauraties hebben ondergaan en die 
zijn gemaakt van CITES-beschermde soorten of dat nu bevatten, d.w.z. Appendix I en/of Bijlage A
Voor dergelijke items is een CITES EU-certificaat vereist ('Commercieel Gebruik')



Voor items gemaakt van olifant ivoor, vragen we om een uitgebreid Taxatierapport, dat het volgende moet bevatten:

1. De bevestiging van de taxateur dat hij/zij het betreffende item fysiek heeft geïnspecteerd
(digitale inspecties zijn niet toegestaan)

2. Een volledige beschrijving van het item, om het goed en volledig te identificeren
3. Grootte van het item
4. Foto's van het item (minimaal 1)
5. Soortnaam (bijvoorbeeld olifant)
6. De 'effectieve' datum van het item, zodat het bevestigt dat het van 1900 of eerder is
7. Een verklaring waarin wordt bevestigd dat de Taxateur geen huidige of potentiële belangen (financieel of anderszins) heeft in 

het item
8. Het rapport moet de datum bevatten waarop het rapport is voltooid en ondertekend, de naam van de taxateur, samen met de 

volledige contactgegevens van de taxateur

Een duidelijk leesbare foto van het rapport moet worden meegezonden bij ivoor kavels van vóór 1900 die voor definitieve goedkeuring 
worden aangeboden. Catawiki kan niet garanderen dat uw artikel wordt geaccepteerd voor onze veilingen, zelfs als een volledig rapport 
is verstrekt.

Neem voor meer informatie of advies contact op met onze klantenservice.
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Items die het vaakst voorkomen

Op de volgende slides vindt u informatie over verschillende dier- en plantensoorten die het meest 
worden aangeboden op Catawiki.

a. Ivoor
b. Zoogdieren
c. Reptielen
d. Vogels
e. Zeeleven
f. Planten



a) Ivoor 1

Ivoor kan worden gebruikt in verschillende objecten, 
waaronder maar niet uitsluitend:

● Mode en sieraden, bijv.:
○ Manchetknopen van ivoor
○ Hanger met ivoor
○ Broche met ivoor

● Keukengerei, bijv.:
○ Bestek met ivoren handgrepen
○ Eetstokjes van ivoor

● Muziekinstrumenten, bijv.: 
○ Pianotoetsen van ivoor

Neushoorn
(Wereldwijd verbod op neushoornproducten!)
Ongeacht eventuele toekomstige wijzigingen in 
de wetgeving accepteert Catawiki geen 
producten gemaakt van de hoorn van een 
neushoorn 

Olifant
We accepteren geen olifant ivoor meer van 
voor 1900. Elk olifant ivoor van vóór 1900 
heeft een Taxatierapport nodig zoals 
beschreven in de Richtlijnen voor olifant ivoor 
van Catawiki

Mammoet
CITES:  geen certificaat nodig
Er is echter bewijs nodig dat bevestigt dat het 
om ivoor van een mammoet gaat en niet om 
ivoor van een olifant, b.v. in de vorm van een 
factuur, certificaat van echtheid, taxatierapport

Os
CITES: geen certificaat nodig
Er is echter bewijs nodig dat bevestigt dat het 
om de hoorn van een os gaat en niet om de 
hoorn van een neushoorn, b.v. in de vorm van 
een factuur, certificaat van echtheid, 
taxatierapport



a) Ivoor 2

Ivoor kan worden gebruikt in verschillende objecten, 
waaronder maar niet uitsluitend:

● Bordspellen en figuren, bijv.: 
○ Schaakstukken

● Antiek, bijv.:
○ Afrikaans beeld van ivoor
○ Wandelstok met ivoren handgreep
○ Japanse netsuke (orig. gordelknoop)
○ Miniatuur met onderdelen van ivoor
○ Handwaaier met ivoren handvat en 

spaken

● Wetenschappelijke instrumenten, bijv.:
○ Ivoren reiskompas

Nijlpaard
CITES Appendix II is van toepassing, 
geen Certificaat vereist voor handel 
binnen de EU

Walrus
CITES Appendix III, Bijlage B is van 
toepassing, geen Certificaat vereist 
voor handel binnen de EU

Potvis
CITES Appendix I is van toepassing, 
EU-certificaat (‘Commercieel Gebruik’) 
is vereist



Grizzly beer
CITES Appendix I, Bijlage A is van toepassing, 
EU-certificaat (‘Commercieel Gebruik’) is 
vereist voor handel binnen de EU

Ijsbeer, bruine en zwarte beer
CITES Appendix II, Bijlage B, geen Certificaat 
vereist voor handel binnen de EU

Afrikaanse leeuw
CITES Appendix II, Bijlage B is van toepassing, 
geen certificaat vereist voor handel binnen de 
EU (geldt voor alle delen van de leeuw incl. 
schedel, klauwen, botten en tanden)

Cheetah, luipaard, jaguar en tijger
CITES Appendix I, Bijlage A is van toepassing, 
EU-certificaat (‘Commercieel Gebruik’) is 
vereist voor handel binnen de EU

Poema en bergleeuw
CITES Appendix II, Bijlage B is van toepassing, 
geen Certificaat vereist voor handel binnen de 
EU

b) Zoogdieren

Items die bestaan uit of delen bevatten van de huid, 
botten, tanden of andere delen van deze dieren, zijn 
vaak te vinden in:

● Mode, bijv.:
○ Bontjassen
○ Bontmutsen

● Design, bijv.:
○ Stoel met leeuwenhuid
○ Kleed van poemahuid



Krokodil
CITES Appendix II, Bijlage B is van 
toepassing, geen Certificaat vereist voor 
handel binnen de EU, op enkele 
uitzonderingen na, zie:  
www.speciesplus.net

Slang
CITES Appendix II, Bijlage B is van 
toepassing, geen Certificaat vereist voor 
handel binnen de EU, op enkele 
uitzonderingen na, kijk op:  
www.speciesplus.net

c) Reptielen

Items die bestaan uit of delen bevatten van de huid, 
botten, tanden of andere delen van deze dieren, zijn 
vaak te vinden in: 

● Horloges, bijv.:
○ Schildpadschild omhulsel van zakhorloge
○ Horlogeband van krokodillenleer

● Mode, bijv.:
○ Tas van slangenleer
○ Schoenen van krokodillenleer
○ Haarpin gemaakt van een 

schildpadschild
Zeeschildpad en landschildpad
CITES Appendix I en II zijn van toepassing 
– kan certificaat vereisen - vaak moeilijk 
te identificeren, kijk daarom op 
www.speciesplus.net

http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net


Roofvogels
Alle roofvogels (incl. uilen)
Annex A is van toepassing, EU-certificaat 
(‘Commercieel Gebruik’) is vereist met 
enkele uitzonderingen, kijk op:  
www.speciesplus.net

Struisvogel
CITES Appendix II, Bijlage B is van 
toepassing - Certificaat kan vereist zijn 
afhankelijk van de soort, kijk daarom op: 
www.speciesplus.net

Paradijsvogels
CITES Appendix II, Bijlage B is van 
toepassing, geen Certificaat vereist voor 
handel binnen de EU

Ara en kaketoe
CITES Appendix I, Bijlage A is van 
toepassing, EU-certificaat (‘Commercieel 
Gebruik’) is vereist met enkele 
uitzonderingen, kijk op: 
www.speciesplus.net

d) Vogels

Items die bestaan uit of delen bevatten van de huid, 
botten, veren of andere delen van deze dieren, zijn 
vaak te vinden in:

● Mode, bijv.:
○ Tas van struisvogelleer
○ Schoenen van struisvogelleer

● Taxidermie, bijv.:
○ Opgezette ara

● Curiosa, bijv.:
○ Geschilderd struisvogelei

http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net


Doopvontschelp
CITES Appendix II, Bijlage B is van toepassing, 
geen Certificaat vereist voor handel binnen de 
EU

Zaagvis
CITES Appendix I, Bijlage A, EU-certificaat 
(‘Commercieel Gebruik’) is vereist met enkele 
uitzonderingen, kijk op: www.speciesplus.net

Walvis en dolfijn
CITES Appendix I, Bijlage A is van toepassing, 
EU-certificaat (‘Commercieel Gebruik’) is 
vereist met enkele uitzonderingen, kijk op: 
www.speciesplus.net

e) Zeeleven 1

Items die bestaan uit of delen bevatten van deze 
dieren of koralen, zijn vaak te vinden in items zoals:

● Fossielen of taxidermie, bijv:
○ Zwaardvis, marlijn of zaagvis rostrum

● Antiek, bijv.:
○ Wandelstok van walvisbot
○ Gereedschapset van walvisbot

Zwaardvis en marlijn
CITES Appendix II, Bijlage B is van toepassing, 
geen Certificaat vereist voor handel binnen 
de EU

http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net


Zeeschildpad
Opgezette exemplaren: CITES Appendix I of II zijn 
van toepassing - kan Certificaat vereisen
Schildpadschilden: CITES Appendix I, 
EU-certificaat (‘Commercieel Gebruik’) is vereist 
met enkele uitzonderingen, kijk op: 
www.speciesplus.nete) Zeeleven 2

Items die bestaan uit of delen bevatten van deze 
dieren of koralen zijn vaak te vinden in items zoals:

● Sieraden, bijv.:
○ Ketting van koraal

● Mode, bijv.:
○ Jas van zeehondenbont

Zeehond
CITES Appendix II, Bijlage B in de EU, met enkele 
uitzonderingen die in Appendix I vallen - kan 
certificaat vereisen
Let op: EU-breed verbod op 
zeehondenproducten! Met uitzondering van 
zeehondenproducten afkomstig van jachten 
uitgevoerd door Inuit of inheemse 
gemeenschappen en jachten uitgevoerd voor 
Marine Resource Management. Ongeacht 
eventuele toekomstige wijzigingen in de 
wetgeving, accepteert Catawiki deze producten 
alleen als deze zijn voorzien van een 
geautoriseerd bewijs van herkomst.

Koraal
Rood koraal: CITES: geen Certificaat vereist
Blauw koraal, zwart koraal en wit koraal: CITES 
Appendix II, Bijlage B geen Certificaat vereist voor 
handel binnen de EU, op enkele uitzonderingen na, 
kijk op: www.speciesplus.net

http://www.speciesplus.net
http://www.speciesplus.net


Ebben en mahonies
Diospyros & Swietenia genus

CITES Appendix II en III, Bijlage B en C 
zijn van toepassing – kan EU-certificaat 
vereisen- kijk op www.speciesplus.net

Guatemala-spar
Abies guatemalensis

CITES Appendix I, Bijlage A is van 
toepassing, EU-certificaat 
(‘Commercieel Gebruik’) is vereist

Slangenden (‘Apenboom’)
Araucaria araucana 

CITES Appendix I, Bijlage A is van 
toepassing, EU-certificaat 
(‘Commercieel Gebruik’) is vereist

f) Planten en bomen 1

Items die bestaan uit of delen bevatten van deze 
planten en bomen zijn vaak te vinden in de volgende 
veilingen:

● Design, bijv.:
○ Kast gemaakt van mahonie
○ Wieg gemaakt van dennenhout

● Keukengerei, bijv.:
○ Mahonie koffiemolen

● Bordspellen en figuren, bijv.: 
○ Grenen schaakspel



Pilgerodendron & Fitzroya
Pilgerodendron uviferum
Fitzroya cupressoides

CITES Appendix I, Bijlage A is van 
toepassing, EU-certificaat 
(‘Commercieel Gebruik’) is vereist

f) Planten en bomen 2

Items die bestaan uit of delen bevatten van deze 
planten en bomen zijn vaak te vinden in de volgende 
veilingen:

● Muziekinstrumenten, bijv.:
○ Gitaar van cipressenhout
○ Fluit van rozenhout

● Antiek, bijv.:
○ Sieradendoos gemaakt van taxus

● Automobilia, bijv.:
○ Mascotte met basis van taxus Taxus

Taxus-soort

CITES Appendix II, Bijlage B is van 
toepassing, geen certificaat vereist 
voor handel binnen de EU

Rozenhout
‘Dalbergia’ soort: CITES Appendix II en 
III, Bijlage B en C/D zijn van toepassing 
– vereist mogelijk een EU-certificaat
‘Dalbergia nigra’ soort: 
Appendix I, Bijlage A is van toepassing, 
EU-certificaat (‘Commercieel Gebruik’) 
is vereist



Kennisbank EU CITES-voorschriften
Ga voor de interne voorschriften van de EU met betrekking tot 
CITES-bijlagen A, B, C en D naar:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/shor
t_ref_guide.pdf - see Page 16

EU-Certificaat
Voor een Engelstalige aanvraag voor een EU-certificaat, ga naar:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/syste
m/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf

CITES-lijst en updates
Voor een constant bijgewerkte lijst van CITES-geclassificeerde 
soorten:
www.speciesplus.net (raadpleeg Wikipedia om de Latijnse 
soortnaam te vinden) of 
http://checklist.cites.org

Voor reguliere CITES e-mailupdates inclusief soortenlijsten, ga naar 
https://www.CITES.org/

De CITES-regels en -voorschriften zijn onderhevig 
aan regelmatige wijzigingen en updates.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van 
dergelijke wijzigingen.

Onthoud: wat vandaag legaal is, is dat morgen 
misschien niet meer.

EU CITES-autoriteiten
Voor de lijst met huidige CITES-autoriteiten binnen 
de EU, ga naar
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_r
egulations/short_ref_guide.pdf

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=tiger&page=1&per_page=20
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf


Thank you.


