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SMĚRNICE RADY
ze dne 2. dubna 1979
o ochraně volně žijících ptáků
(79/409/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

vzhledem k tomu, že početnost velkého množství druhů volně
žijících ptáků přirozeně se vyskytujících na evropském území
členských států klesá, a to v některých případech velmi rychle; že
tento pokles představuje vážnou hrozbu pro ochranu přírodního
prostředí, především protože takový vývoj ohrožuje biologickou
rovnováhu;

vzhledem k tomu, že druhy volně žijících ptáků přirozeně se
vyskytující na evropském území členských států jsou zejména stěhovavé druhy; že takové druhy tvoří společné dědictví a jejich
účinná ochrana je typický problém životního prostředí
překračující hranice státu, který vyžaduje společnou odpovědnost;

s ohledem na návrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( ),
3

vzhledem k tomu, že prohlášení Rady ze dne 22. listopadu 1973
o akčním programu Evropských společenství v oblasti životního
prostředí (4) vyzývá ke specifickým opatřením na ochranu ptáků
a je doplněno usnesením Rady Evropských společenství
a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne
17. května 1977 o pokračování a provádění politiky a akčního
programu Evropského společenství v oblasti životního
prostředí (5);

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Úř. věst. C 24, 1.2.1977, s. 3; Úř. věst. C 201, 23.8.1977, s. 2.
Úř. věst. C 163, 11.7.1977, s. 28.
Úř. věst. C 152, 29.6.1977, s. 3.
Úř. věst. C 112, 20.12.1973, s. 40.
Úř. věst. C 139, 13.6.1977, s. 1.

vzhledem k tomu, že životní podmínky ptáků v Grónsku jsou
zásadně odlišné od jiných oblastí evropského území členských
států s ohledem na obecné okolnosti a zejména podnebí, malou
hustotu osídlení a výjimečnou rozlohu a zeměpisnou polohu
tohoto ostrova;

vzhledem k tomu, že by se tato směrnice proto na Grónsko
neměla vztahovat;

vzhledem k tomu, že zachování druhů volně žijících ptáků vyskytujících se v přírodě na evropském území členských států je pro
uskutečnění cílů Společenství v oblastech zlepšování životních
podmínek, harmonického rozvoje hospodářské činnosti v celém
Společenství a nepřetržitého a vyváženého rozšiřování v rámci
společného trhu nezbytné, avšak Smlouva pro to nestanoví
potřebné specifické pravomoci;
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vzhledem k tomu, že přijímaná opatření je nutno uplatnit na
různé činitele ovlivňující početnost ptáků, a sice na následky lidské činnosti, zejména na ničení a znečišťování stanovišť ptáků, na
odchyt a usmrcování ptáků člověkem a obchod vyplývající z takových postupů; že přísnost těchto opatření by v rámci strategie
ochrany ptactva měla být upravena podle specifické situace různých druhů;

vzhledem k tomu, že cílem je dlouhodobá ochrana přírodních
zdrojů a péče o ně jako o nedílnou součást dědictví evropských
národů; že to umožňuje regulovat přírodní zdroje a usměrňovat
jejich využívání na základě opatření nezbytných pro uchovávání
a zlepšení přírodní rovnováhy mezi druhy v rámci únosných
mezí;

vzhledem k tomu, že zachování, udržování nebo obnova dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť jsou pro ochranu všech
druhů ptáků nezbytné; že některé druhy ptáků by měly být
předmětem zvláštních opatření chránících jejich stanoviště, aby
v rámci jejich areálů rozšíření bylo zajištěno jejich přežití a rozmnožování; že taková opatření také musí brát v úvahu stěhovavé
druhy a musí být koordinována s ohledem na vytvoření komplexního celku;

vzhledem k tomu, že je nezbytné zabránit negativním dopadům
komerčních zájmů, které vyvolávají nepříznivý tlak na stupeň
využívání ptačích populací, je nutno uplatnit všeobecný zákaz
uvádění na trh a veškeré odchylky omezit jen na druhy, jejichž
biologický stav to umožňuje s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v jednotlivých oblastech;
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vzhledem k tomu, že ochrana ptáků, zejména stěhovavých,
představuje i nadále problém vyžadující vědecký výzkum; že
takový výzkum rovněž umožní posoudit účinnost přijatých
opatření;

vzhledem k tomu, že by mělo být po konzultacích s Komisí
postaráno o to, aby vysazení některých druhů volně žijících
ptáků, které se na evropském území členských států v přírodě
nevyskytují, nepoškodilo místní rostliny a živočichy;

vzhledem k tomu, že Komise každé tři roky vypracuje a rozešle
členským státům souhrnnou zprávu založenou na informacích,
které jí členské státy o provádění vnitrostátních právních předpisů
přijatých podle této směrnice předložily;

vzhledem k tomu, že je nezbytné urychleně přizpůsobovat
některé přílohy této směrnice z hlediska dosaženého technického
a vědeckého pokroku; že pro usnadnění uplatňování opatření
potřebných pro tento účel by měl být stanoven postup zavádějící
úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí ve Výboru pro
přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
vzhledem k tomu, že ve Společenství jako celku mohou být určité
druhy loveny s ohledem na vysokou početnost jejich populací,
zeměpisné rozšíření a reprodukční potenciál, což představuje
přijatelné využití, jsou-li stanoveny a dodržovány určité limity
a je-li takový lov slučitelný s udržením populace těchto druhů na
uspokojivé úrovni;

1. Tato směrnice se týká ochrany všech druhů ptáků přirozeně se
vyskytujících ve volné přírodě na evropském území členských
států, na něž se vztahuje Smlouva. Zahrnuje ochranu, regulování
těchto druhů a péči o ně a stanoví pravidla pro jejich využívání.

2. Vztahuje se na ptáky, jejich vejce, hnízda a stanoviště.
vzhledem k tomu, že je nezbytné zakázat různé prostředky,
zařízení nebo metody hromadného nebo nevýběrového odchytu
či usmrcování a rovněž lovení z určitých dopravních prostředků,
s ohledem na nadměrné snížení početnosti, jež u příslušných
druhů způsobují nebo mohou způsobit;

vzhledem k tomu, že s ohledem na význam, který je možno
přikládat některým specifickým situacím, by za určitých podmínek měla existovat možnost udělovat odchylky, které by dlouhodobě a pravidelně sledovala Komise;

3. Tato směrnice se nevztahuje na Grónsko.

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby populace
druhů uvedených v článku 1 byly zachovány na úrovni nebo
přivedeny na úroveň, která odpovídá zejména ekologickým,
vědeckým a kulturním požadavkům, přičemž budou brát v úvahu
hospodářské požadavky a požadavky rekreace.
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Článek 3

1. S přihlédnutím k požadavkům uvedeným v článku 2 přijmou
členské státy nezbytná opatření na ochranu, zachování nebo
obnovení dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť pro všechny druhy ptáků, na které se vztahuje článek 1.
2. Ochrana, uchování a obnova biotopů a stanovišť bude zahrnovat zejména následující opatření:
a) zřizování chráněných území;
b) udržování a péči v souladu s ekologickými potřebami stanovišť uvnitř chráněných území i mimo ně;
c) obnovu zničených biotopů;
d) vytváření biotopů.
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3. Členské státy zašlou Komisi veškeré příslušné informace, aby
mohla vyvinout odpovídající iniciativu s ohledem na koordinaci
nezbytnou k tomu, aby území uvedená v odstavci 1 a 2 vytvořila
souvislý celek, který by splňoval požadavky těchto druhů na moři
i na pevnině v zeměpisné oblasti, na niž se tato směrnice vztahuje.

4. S ohledem na ochranu oblastí uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná opatření pro předcházení znečišťování nebo poškozování stanovišť nebo jakýchkoli rušivých
zásahů, které negativně ovlivňují ptáky, pokud by mohly být
významné z hlediska cílů tohoto článku. Členské státy musí rovněž usilovat o předcházení znečišťování nebo poškozování stanovišť mimo tyto chráněné oblasti.

Článek 5

Aniž jsou dotčeny články 7 a 9, přijmou členské státy opatření
nezbytná k vytvoření obecné právní úpravy ochrany všech druhů
ptáků uvedených v článku 1, která zejména zakáže:
Článek 4
a) úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoli způsobem;

1. Druhy uvedené v příloze I musí být předmětem zvláštních
opatření týkajících se ochrany jejich stanovišť s cílem zajistit
přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření.

b) úmyslné ničení nebo poškozování jejich hnízd a vajec nebo
odstraňování hnízd;

V této souvislosti musí být brány v úvahu:
a) druhy ohrožené vyhubením;
b) druhy citlivé vůči specifickým změnám na jejich stanovišti;
c) druhy pokládané za vzácné s ohledem na málo početné populace nebo prostorově omezené místní rozšíření;
d) ostatní druhy vyžadující zvláštní pozornost z důvodů specifického charakteru jejich stanoviště.
Trendy a kolísání početnosti populací musí být zohledněny jako
podklady pro hodnocení.
Členské státy především označí území nejvhodnější z hlediska
počtu druhů a rozlohy jako zvláště chráněné oblasti určené pro
ochranu těchto druhů, přičemž vezmou v úvahu jejich požadavky
na ochranu na pevnině a na moři v zeměpisné oblasti, na niž se
tato směrnice vztahuje.
2. Členské státy přijmou obdobná opatření pro pravidelně se
vyskytující stěhovavé druhy, které nejsou uvedeny v příloze I,
přičemž vezmou v úvahu potřebu jejich ochrany na moři a na
pevnině v zeměpisné oblasti, na niž se tato směrnice vztahuje,
pokud jde o zimoviště, místa zastávek na jejich tahových cestách,
místa, kde se tažné druhy rozmnožují a pelichají. V této souvislosti věnují členské státy zvláštní pozornost ochraně mokřadů,
a zejména mokřadů mezinárodního významu.

c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných;

d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné
z hlediska cílů této směrnice;

e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

Článek 6

1. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 2 a 3, zakážou členské
státy u všech druhů ptáků uvedených v článku 1 prodej, přepravu
za účelem prodeje, držení za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoli snadno
rozpoznatelných částí těchto ptáků nebo odvozenin.

2. Činnosti uvedené v odstavci 1 nejsou zakázány, týkají-li se
druhů uvedených v příloze III/1, za předpokladu, že ptáci byli
legálně usmrceni či odchyceni nebo získáni jiným zákonným způsobem.

3. Členské státy mohou u druhů uvedených v příloze III/2 povolit na svém území činnosti uvedené v odstavci 1 a stanovit při tom
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určitá omezení za předpokladu, že ptáci byli legálně usmrceni
nebo odchyceni nebo získáni jiným zákonným způsobem.

Členské státy, které chtějí udělit takové povolení, musí věc nejprve projednat s Komisí, s níž společně posoudí, zda by uvádění
jedinců příslušného druhu na trh ohrozilo nebo mohlo ohrozit
početnost populace, zeměpisné rozšíření nebo úspěšnost rozmnožování v celém Společenství. Pokud by toto posouzení prokázalo, že zamýšlené povolení povede z pohledu Komise k ohrožení či možnému ohrožení kteréhokoli z dotčených druhů,
předloží Komise příslušnému členskému státu zdůvodněné doporučení, v němž uvede své nesouhlasné stanovisko k uvádění
příslušných druhů na trh. Pokud podle názoru Komise takové
riziko neexistuje, uvědomí o tom příslušný členských stát.
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4. Členské státy zajistí, aby lov včetně případného sokolnictví byl
prováděn v souladu s platnými vnitrostátními předpisy a v souladu se zásadami rozumného využívání a ekologicky vyvážené
regulace příslušných ptačích druhů a že tento lov je u populací
těchto druhů, zejména stěhovavých, slučitelný s opatřeními vyplývajícími z článku 2. Postarají se zejména o to, aby druhy, na které
se předpisy o lovu vztahují, nebyly loveny během období odchovu
mláďat ani v jednotlivých stádiích rozmnožování. V případě stěhovavých druhů se zejména postarají o to, aby druhy, na něž se
předpisy o lovu vztahují, nebyly loveny během období rozmnožování nebo během období jejich návratu na hnízdiště. Členské
státy zašlou Komisi veškeré příslušné informace o praktickém
uplatňování svých loveckých předpisů.

Článek 8
Doporučení Komise bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropských
společenství.

Členské státy, které vydají povolení podle tohoto odstavce, budou
pravidelně ověřovat, zda jsou podmínky pro udělení takového
povolení plněny.

4. U druhů uvedených v příloze III/3 zajistí Komise vypracování
studií o jejich biologickém stavu a o tom, jaké dopady má na
tento stav jejich uvádění na trh.

1. Pokud jde o lov, odchyt nebo usmrcování ptáků v souladu
s touto směrnicí, zakážou členské státy užití všech prostředků,
zařízení nebo metod, jimiž jsou ptáci ve velkém měřítku nebo
nevýběrovým způsobem chytáni nebo usmrcováni nebo jejichž
použití by mohlo způsobit vymizení druhů v určitých územích,
a to zejména druhů, které jsou uvedeny v příloze IV a).

2. Členské státy navíc zakážou jakýkoli lov z dopravních
prostředků uvedených v příloze IV b) a za podmínek uvedených
tamtéž.

Nejpozději čtyři měsíce před uplynutím lhůty podle čl. 18 odst. 1
této směrnice předloží Komise výboru uvedenému v článku 16
zprávu a své návrhy na zařazení těchto druhů do přílohy III/2.
Článek 9
Až do tohoto rozhodnutí mohou členské státy na tyto druhy
uplatňovat stávající vnitrostátní předpisy, aniž je dotčeno ustanovení odstavce 3.
1. Pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, mohou se členské
státy odchýlit od ustanovení článků 5, 6, 7 a 8 z následujících
důvodů:
Článek 7
a) — v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti,
— v zájmu bezpečnosti leteckého provozu,
1. S ohledem na početnost populace, zeměpisné rozšíření
a úspěšnost rozmnožování ve Společenství mohou být druhy uvedené v příloze II loveny podle vnitrostátních právních předpisů
daného státu. Členské státy zajistí, aby lov těchto druhů nenarušil
úsilí o jejich zachování v oblasti jejich rozšíření.

— pro předcházení závažných škod na úrodě, dobytku,
lesích, rybářství a vodním hospodářství,
— za účelem ochrany rostlin a živočichů;

2. Druhy uvedené v příloze II/1 mohou být loveny na moři i na
pevnině v zeměpisné oblasti, na niž se vztahuje tato směrnice.

b) pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého
území populací druhu nebo vysazení v původním areálu
výskytu druhu a pro chov v zajetí pro tyto účely;

3. Druhy uvedené v příloze II/2 mohou být loveny pouze v členských státech, které jsou u jejich jmen uvedeny.

c) aby v malém množství za přísně kontrolovaných podmínek
a na základě výběru umožnily odchyt, držení nebo jiné
rozumné využívání některých druhů ptáků.
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2. Odchylky musí upřesnit:
— druhy, na něž se vztahují,
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2. Na základě informací uvedených v odstavci 1 vypracuje
Komise každé tři roky souhrnnou zprávu. Část návrhu zprávy
týkající se informací poskytnutých určitým členským státem bude
předložena orgánům tohoto členského státu k ověření. Konečná
verze zprávy bude předložena členským státům.

— prostředky, zařízení nebo metody povolené pro odchyt nebo
usmrcování,
Článek 13
— charakter rizika a časové a místní okolnosti, kdy lze takové
odchylky povolit,
— orgán, který je oprávněn vyhlásit, že požadované podmínky
nastaly, a rozhodnout, jaké prostředky, zařízení nebo metody
mohou být použity, za jakých omezení a kým,
— kontroly, které budou prováděny.

3. Členské státy zašlou každoročně Komisi zprávu o provádění
tohoto článku.

4. Na základě poskytnutých informací, a zejména na základě
informací sdělených Komisi podle odstavce 3 musí Komise vždy
dbát, aby důsledky těchto odchylek nebyly v rozporu s touto
směrnicí. Za tímto účelem přijme odpovídající opatření.

Článek 10

1. Členské státy podpoří výzkum a jakékoli činnosti nezbytné
pro ochranu, využívání populací všech druhů ptáků uvedených
v článku 1 a pro péči o ně.

2. Zvláštní pozornost musí být věnována výzkumu a činnostem
zaměřeným na jednotlivé body přílohy V. Členské státy zašlou
Komisi veškeré informace nezbytné pro přijetí odpovídajících
opatření ke koordinaci výzkumu a dalších činností uvedených
v tomto článku.

Uplatnění opatření přijatých na základě této směrnice nesmí,
pokud jde o ochranu druhů ptáků uvedených v článku 1, vést ke
zhoršení současné situace.

Článek 14

Členské státy mohou zavést přísnější ochranná opatření, než stanoví tato směrnice.

Článek 15

Změny, které jsou nezbytné pro úpravu příloh I a V této směrnice v souladu s technickým a vědeckým pokrokem, a změny uvedené v druhém pododstavci čl. 6 odst. 4 budou přijaty postupem
podle článku 17.

Článek 16

1. Pro účely změn uvedených v článku 15 této směrnice se zřizuje
Výbor pro přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku (dále
jen „výbor“) složený ze zástupců členských států, kterému
předsedá zástupce Komise.

2. Výbor přijme svůj jednací řád.
Článek 11
Členské státy dbají, aby vysazování druhů ptáků, jež se ve volné
přírodě na evropském území členských států nevyskytují,
nepříznivě neovlivnilo místní rostliny a živočichy. V této souvislosti jednají s Komisí.

Článek 17

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc
výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na
žádost zástupce členského státu.

Článek 12

1. Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 18 odst. 1 předloží členské
státy Komisi každé tři roky zprávu o provádění vnitrostátních
předpisů vydaných na základě této směrnice.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají
být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou
stanoví předseda podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá
většinou 41 hlasů, přičemž hlasům členských států je přidělena
váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

15/sv. 1
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3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.
b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem
výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme,
předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která
mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.
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2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátního práva, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice

Článek 19
Tato směrnice je určena členským státům.

c) Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl
návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.
V Lucemburku dne 2. dubna 1979.
Článek 18

Za Radu

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s touto směrnicí do dvou let ode dne jejího
oznámení. Uvědomí o nich Komisi.

předseda
J. FRANÇOIS-PONCET

Sort ibis

Skestork

Flamingo

Pibesvane

Sangsvane

Blisgås
(grønlandsk race)

Bramgås

Hvidøjet and

Hvidhovedet and

14. Plegadis falcinellus

15. Platalea leucorodia

16. Phoenicopterus ruber

17. Cygnus colombianus bewickii
(Cygnus bewickii)

18. Cygnus cygnus

19. Anser albifrons flavirostris

20. Branta leucopsis

21. Aythya nycroca

22. Oxyura leucicephala

Silkehejre

9. Egretta garzetta

Hvid stork

Tophejre

8. Ardeols ralloides

13. Ciconia ciconia

Nathejre

7. Nycticorax nycticorax

Sort stork

Rørdrum

6. Botaurus stellaris

12. Ciconia nigra

Skarv
(kontinental race)

5. Phalacrocorax carbo sinensis

Purpurhejre

Stor stormsvale

4. Oceanodroma leucorrhoa

11. Ardea purpurea

Lille stormsvale

3. Hydrobates pelagicus

Sølvhejre

Kuhls skråpe

2. Calonectris diomedea

White-headed duck

White-eyed pochard

Barnacle goose

White-fronted goose
(Greenland race)

Whooper swan

Bewick’s swan

Greater flamingo

Spoonbill

Glossy ibis

White stork

Black stork

Purple heron

Great white heron

Little egret

Squacco heron

Night heron

Bittern

Cormorant
(continental race)

Leach’s petrel

Storm petrel

Cory’s shearwater

Great northern diver

English

Erismature à tête blanche

Canard nyocra

Bernache nonnette

Oie rieuse
(race de Groenland)

Cygne sauvage

Cygne de Bewick

Flamant rose

Spatule blanche

Ibis falcinelle

Cigogne blanche

Cigogne noire

Héron pourpré

Grande aigrette

Aigrette garzette

Héron crabier

Héron bihoreau

Butor étoilé

Grand cormoran
(race continentale)

Pétrel cul-blanc

Pétrel tempête

Puffin cendré

Plongeon imbrin

Français

Gobbo rugginoso

Moretta tabacata

Oca facciabianca

Oca lombardella
(razza di Groenlandia)

Cigno selvatico

Cigno minore

Fenicottero

Spatola

Mignattaio

Cicogna bianca

Cicogna nera

Airone rosso

Airone bianco maggiore

Garzetta

Sgarza ciuffetto

Nitticora

Tarabuso

Cormorano
(razza continentale)

Uccello delle tempeste
codaforcuta

Uccello delle tempeste

Berta maggiore

Strolaga maggiore

Italiano

Witkopeend

Witoogeend

Brandgans

Kolgans
(Groenland-ras)

Wilde zwaan

Kleine zwaan

Flamingo

Lepelaar

Zwarte ibis

Ooievaar

Zwarte ooievaar

Purperreiger

Grote zilverreiger

Kleine zilverreiger

Ralreiger

Kwak

Roerdomp

Aalscholver
(continentaal ras)

Vaal stormvogeltje

Stormvogeltje

Kuhls pijlstormvogel

IJsduiker

Nederlands
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Weißkopf-Ruderente

Moorente

Nonnengans

Bläßgans
(Grönlandrasse)

Singschwan

Zwergschwan

Flamingo

Löffler

Sichler

Weißstorch

Schwarzstorch

Purpurreiher

Silberreiher

Seidenreiher

Rallenreiher

Nachtreiher

Rohrdommel

Kormoran
(kontinentale Rasse)

Wellenläufer

Sturmschwalbe

Gelbschnabelsturmtaucher

Eistaucher

Deutsch
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10. Egretta alba

Islom

1. Gavia immer

Dansk
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Hvepsevåge

Sort glente

Rød glente

Havørn

Lammegrib

Ådselgrib

Gåsegrip

Munkegrib

Slangeørn

Rørhøg

Blå kærhøg

Hedehøg

Kongeørn

Dværgørn

Høgeørn

Fiskeørn

Eleonorafalk

Lannerfalk

Vandrefalk

Sultanhøne

Trane

Dværgtrappe

Stortrappe

Stylteløber

Klyde

Triel

23. Pernis apivorus

24. Milvus migrans

25. Milvus milvus

26. Haliaaetus albicilla

27. Gypaetus barbatus

28. Neophron percnopterus

29. Gyps fulvus

30. Aegypius monachus

31. Circaetus gallicus

32. Circus aeroginosus

33. Circus cyaneus

34. Circus pygargus

35. Aquila chrysaetus

36. Hieraaetus pennatus

37. Hieraaetus fasciatus

38. Pandion haliaaetus

39. Falco eleonorae

40. Falco biarmicus

41. Falco peregrinus

42. Porphyrio porphyrio

43. Grus grus

44. Tetrax tetrax (Otis tetrax)

45. Otis tarda

46. Himantopus himantopus

47. Recurvirostra avosetta

48. Burhinus oedicnemus

Dansk

Stone curlew

Avocet

Black-winged stilt

Great bustard

Little bustard

Crane

Purple gallinule

Peregrine

Lanner falcon

Eleonora’s falcon

Osprey

Bonelli’s eagle

Booted eagle

Golden eagle

Montagu’s harrier

Hen harrier

Œdicnème criard

Avocette

Échasse blanche

Outarde barbue

Outarde canepetière

Grue cendrée

Poule sultane

Faucon pèlerin

Faucon lanier

Faucon d’Éléonore

Balbuzard pêcheur

Aigle de Bonelli

Aigle botté

Aigle royal

Busard cendré

Busard saint-martin

Busard des roseaux

Circaète jean-le-blanc

Vautour moine

Vautour fauve

Percnoptère d’Égypte

Gypaète barbu

Pygargue à queue blanche

Milan royal

Milan noir

Bondrée apivore

Français

Occhione

Avocetta

Cavaliere d’Italia

Otarda

Gallina prataiola

Gru

Pollo sultano

Falco pellegrino

Lanario

Falco della regina

Falco pescatore

Aquila del Bonelli

Aquila minore

Aquila reale

Albanella minore

Albanella reale

Falco di palude

Biancone

Avvoltoio

Grifone

Capovaccaio

Avvoltoio degli agnelli

Aquila di mare

Nibbio reale

Nibbio bruno

Falco pecchiaiolo

Italiano

Grief

Kluut

Steltkluut

Grote trap

Kleine trap

Kraanvogel

Purperkoet

Slechtvalk

Lannervalk

Eleonora’s valk

Visarend

Havikarend

Dwergarend

Steenarend

Grauwe kiekendief

Blauwe kiekendief

Bruine kiekendief

Slangenarend

Monniksgier

Vale gier

Aasgier

Lammergier

Zeearend

Rode wouw

Zwarte wouw

Wespendief

Nederlands
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Triel

Säbelschnäbler

Stelzenläufer

Großtrappe

Zwergtrappe

Kranich

Purpurhuhn

Wanderfalke

Lanner

Eleonorenfalke

Fischadler

Habichtsadler

Zwergadler

Steinadler

Wiesenweihe

Kornweihe

Marsh harrier

Short-toed eagle

Black vulture

Griffon vulture

Egyptian vulture

Bearded vulture

White-tailed eagle

Kite

Black kite

Honey buzzard

English
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Rohrweihe

Schlangenadler

Mönchsgeier

Gänsegeier

Schmutzgeier

Bartgeier

Seeadler

Rotmilan

Schwarzmilan

Wespenbussard

Deutsch
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Braksvale

Pomeransfugl

Hjejle

Tredækker

Tinksmed

Odinshane

Tyndnæbbet måge

Adouinsmåge

Sandterne

Splitterne

Dougallsterne

Fjordterne

Havterne

Dværgterne

Sortterne

Spidshalet sandhøne

Stor hornugle

Sneugle

Mosehornugle

Isfugl

Sortspætte

Hvidrygget spætte

Blåhals

Provencesanger

Høgesanger

Korsikansk spætmejse

49. Glareola pratincola

50. Charadrius morinellus
(Endromias morinellus)

51. Pluvialis apricaria

52. Gallinago media

53. Tringa glareola

54. Phalaropus lobatus

55. Larus genei

56. Larus audouinii

57. Gelochelidon nilotica

58. Sterna sandvicensis

59. Sterna dougallii

60. Sterna hirundo

61. Sterna paradisaea

62. Sterna albifrons

63. Chelidonias niger

64. Pterocles alchata

65. Bubo bubo

66. Nyctea scandiaca

67. Asio flammeus

68. Alcedo atthis

69. Dryocopus martius

70. Dendrocopus leucotus

71. Luscinia svecica

72. Sylvia undata

73. Sylvia nisoria

74. Sitta whiteheadi

Dansk

Korsenkleiber

Corsican nuthatch

Barred warbler

Dartford warbler

Blue-throat

White-backed
woodpecker

Black woodpecker

Kingfisher

Short-eared owl

Snowy owl

Eagle owl

Pin-tailed sandgrouse

Black tern

Little tern

Arctic tern

Common tern

Roseate tern

Sittelle corse

Fauvette épervière

Fauvette pitchou

Gorge-bleue à miroir

Pie à dos blanc

Pic noir

Martin pêcheur d’Europe

Hibou brachyote

Chouette harfang

Hibou grand-duc

Ganga cata

Guifette noire

Sterne naine

Sterne arctique

Sterne Pierregarin

Sterne de Dougall

Sterne caugek

Sterne hansel

Goéland d’Audouin

Goéland railleur

Phalarope à bec étroit

Chevalier sylvain

Bécassine double

Pluvier doré

Pluvier guignard

Glaréole à collier

Français

Picchio muratore corso

Bigia padovana

Magnanina

Pettazzurro

Picchio dorsobianco

Picchio nero

Martin pescatore

Gufo di palude

Gufo delle nevi

Gufo reale

Grandule

Mignattino

Fraticello

Sterna codalunga

Sterna comune

Sterna del Dougall

Beccapesci

Sterna zampenere

Gabbiano corso

Gabbiano roseo

Falarope becco sottile

Piro-piro boschereccio

Croccolone

Piviere dorato

Piviere tortolino

Pernice di mare

Italiano

Zwartkopboomklever

Gestreepte grasmus

Provence-grasmus

Blauwborst

Witrugspecht

Zwarte specht

IJsvogel

Velduil

Sneeuwuil

Oehoe

Witbuikzandhoen

Zwarte stern

Dwergstern

Noordse stern

Visdief

Dougalls stern

Grote stern

Lachstern

Audouins meeuw

Dunbekmeeuw

Grauwe franjepoot

Bosruiter

Poelsnip

Goudplevier

Morinelplevier

Vorkstaartplevier

Nederlands

Úřední věstník Evropské unie

Sperbergrasmücke

Provencegrasmücke

Blaukehlchen

Weißrückenspecht

Schwarzspecht

Eisvogel

Sumpfohreule

Schnee-Eule

Uhu

Spießflughuhn

Trauerseeschwalbe

Zwergseeschwalbe

Küstenseeschwalbe

Flußseeschwalbe

Rosenseeschwalbe

Sandwich tern

Gull-billed tern

Audouin’s gull

Slender-billed gull

Red-necked phalarope

Wood-sandpiper

Great snipe

Golden plover

Dotterel

Pratincole

English

CS

Brandseeschwalbe

Lachseeschwalbe

Korallenmöwe

Dünnschnabelmöwe

Odinshühnchen

Bruchwasserläufer

Doppelschnepfe

Goldregenpfeifer

Mornellregenpfeifer

Brachschwalbe

Deutsch
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Gråand

Spidsand

Atlingand

7. Anas platyrhynchus

8. Anas acuta

9. Anas querquedula

Stenhøne

Rødhøne

Agerhøne

Fasan

15. Alectoris graeca

16. Alectoris rufa

17. Perdix perdix

18. Phasianus colchicus

Bläßhuhn

Fasan

Rebhuhn

Rothuhn

Steinhuhn

Alpenschneehuhn

Schottisches
Moorschneehuhn

Reiherente

Tafelente

Löffelente

Knäkente

Spießente

Stockente

Krickente

Schnatterente

Pfeifente

Kanadagans

Graugans

Coot

Pheasant

Partridge

Red-legged partridge

Rock partridge

Ptarmigan

Red grouse

Tufted duck

Pochard

Shoveler

Garganey

Pintail

Mallard

Teal

Gadwall

Wigeon

Canada goose

Greylag goose

Bean goose

English

Foulque macroule

Faisan de chasse

Perdrix grise

Perdrix rouge

Perdrix bartavelle

Lagopède des Alpes

Lagopède des saules

Fuligule morillon

Fuligule milouin

Canard souchet

Sarcelle d’été

Canard pilet

Canard colvert

Sarcelle d’hiver

Canard chipeau

Canard siffleur

Bernache du Canada

Oie cendrée

Oie des moissons

Français

Folaga

Fagiano

Starna

Pernice rossa

Coturnice

Pernice bianca

Pernice bianca di Scozia

Moretta

Moriglione

Mestolone

Marzaiola

Codone

Germano reale

Alzavola

Canapiglia

Fischione

Oca del Canada

Oca selvatica

Oca granaiola

Italiano

Meerkoet

Fazant

Patrijs

Rode patrijs

Europese steenpatrijs

Alpensneeuwhoen

Moerassneeuwhoen

Kuifeend

Tafeleend

Slobeend

Zomertaling

Pijlstaart

Wilde eend

Wintertaling

Krakeend

Smient

Canadese gans

Grauwe gans

Rietgans

Nederlands
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19. Fulica atra

Blishøne

Fjeldrype

14. Lagopus mutus

GRUIFORMES

Grouse

13. Lagopus lagopus
scoticus et
hibernicus

GALLIFORMES

Troldand

Krikand

6. Anas crecca

12. Aythya fuligula

Knarand

5. Anas strepera

Taffeland

Pibeand

4. Anas penelope

11. Aythya ferina

Kanadagås

3. Branta canadensis

Skeand

Grågås

2. Anser anser

Saatgans

Deutsch
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10. Anas clypeata

Sædgås

1. Anser fabalis

ANSERIFORMES

Dansk
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Dobbeltbekkasin

Skovsneppe

21. Gallinago gallinago

22. Scolopax rusticola

Klippedue

Ringdue

23. Columba livia

24. Columba palumbus

COLUMBIFORMES

Enkeltbekkasin

20. Lymnocryptes
minimus

CHARADRIIFORMES

Dansk

Ringeltaube

Felsentaube

Waldschnepfe

Bekassine

Zwergschnepfe

Deutsch

Wood pigeon

Rock dove

Woodcock

Snipe

Jack snipe

English

Pigeon ramier

Pigeon biset

Bécasse des bois

Bécassine des marais

Bécassine sourde

Français

Colombaccio

Piccione selvatico

Beccaccia

Beccaccino

Frullino

Italiano

Houtduif

Rotsduif

Houtsnip

Watersnip

Bokje

Nederlands
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Knopsvane

Kortnæbbet gås

Blisgås

Knortegås

Rødhovedet and

Bjergand

Ederfugl

Havlit

Sortand

Fløjlsand

Hvinand

Toppet skallesluger

Stor skallesluger

Hjerpe

Urfugl

Tjur

Berberhøne

Vagtel

Vildkalkun

Vandrikse

Grønbenet rørhøne

Strandskade

Hjejle

Strandhjejle

25. Cygnus olor

26. Anser brachyrhynchus

27. Anser albifrons

28. Branta bernicla

29. Netta rufina

30. Aythya marila

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasia bonasia
(Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix
(Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

41. Alectoris barbara

42. Coturnix coturnix

43. Meleagris gallopavo

44. Rallus aquaticus

45. Gallinula chloropus

46. Haematopus ostralegus

47. Pluvialis apricaria

48. Pluvialis squatarola

Dansk

♂
♂

Grey plover

Golden plover

Oystercatcher

Moorhen

Water rail

Wild turkey

Quail

Barbary partridge

Capercaillie

Black grouse

Hazel hen

Goosander

Red-breasted merganser

Golden-eye

Velvet scoter

♂
♂

Pluvier argenté

Pluvier doré

Huîtrier pie

Poule d’eau

Râle d’eau

Dindon/Dinde sauvage

Caille des blés

Perdrix de Barbarie

Grand tétras

Tétras lyre

Gélinotte des bois

Harle bièvre

Harle huppé

Garrot à l’œil d’or

Macreuse brune

Macreuse noire

Harelde de Miquelon

Eider à duvet

Fuligule milouinin

Nette rousse

Bernache cravant

Oie rieuse

Oie à bec court

Cygne muet

Français

Pivieressa

Piviere dorato

Beccaccia di mare

Gallinella d’acqua

Porciglione

Tacchino selvatico

Quaglia

Pernice di Sardegna

Gallo cedrone

Fagiano di monte

Francolino di monte

Smergo maggiore

Smergo minore

Quattrocchi

Orco marino

Orchetto marino

Moretta codona

Edredone

Moretta grigia

Fistione turco

Oca colombaccio

Oca lombardella

Oca zamperose

Cigno reale

Italiano

Zilverplevier

Goudplevier

Scholekster

Waterhoen

Waterral

Wilde kalkoen

Kwartel

Barbarijse patrijs

Auerhoen

Korhoen

Hazelhoen

Grote zaagbek

Middelste zaagbek

Brilduiker

Grote zeeëend

Zwarte zeeëend

IJseend

Eidereend

Toppereend

Krooneend

Rotgans

Kolgans

Kleine rietgans

Knobbelzwaan

Nederlands
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Kiebitzregenpfeifer

Goldregenpfeifer

Austernfischer

Teichhuhn

Wasserralle

Wildtruthuhn

Wachtel

Felsenhuhn

Auerhuhn

Birkhuhn

Haselhuhn

Gänsesäger

Mittelsäger

Schellente

Samtente

Common scoter

Long-tailed duck

Eider

Scaup

Red-crested pochard

Brent goose

White-fronted goose

Pink-footed goose

Mute swan

English
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Trauerente

Eisente

Eiderente

Bergente

Kolbenente

Ringelgans

Bläßgans

Kurzschnabelgans

Höckerschwan

Deutsch
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Vibe

Islandsk ryle

Brushane

Stor kobbersneppe

Lille kobbersneppe

Lille regnspove

Stor regnspove

Sortklire

Rødben

Hvidklire

Hættemåge

Stormmåge

Slidemåge

Sølvmåge

Svartbag

Huldue

Tyrkerdue

Turteldue

Sanglærke

Solsort

Sjagger

Sangdrossel

Vindrossel

Misteldrossel

49. Vanellus vanellus

50. Calidris canutus

51. Philomachus pugnax

52. Limosa limosa

53. Limosa lapponica

54. Numenius phaeopus

55. Numenius arquata

56. Tringa erythropus

57. Tringa totanus

58. Tringa nebularia

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

61. Larus fuscus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

64. Columba oenas

65. Streptopelia decaoctoa

66. Streptopelia turtur

67. Alauda arvensis

68. Turdus merula

69. Turdus pilaris

70. Turdus philomelos

71. Turdus iliacus

72. Turdus viscivorus

Dansk

Misteldrossel

Reeve

♀

Mistle-thrush

Redwing

Song-thrush

Fieldfare

Blackbird

Skylark

Turtle dove

Collared turtle dove

Stock dove

Greater black-backed gull

Herring gull

Lesser black-backed gull

Common gull

Black-headed gull

Greenshank

Redshank

Spotted redshank

Curlew

Whimbrel

Bar-tailed godwit

Grive draine

Grive mauvis

Grive musicienne

Grive litorne

Merle noir

Alouette des champs

Tourterelle des bois

Tourterelle turque

Pigeon columbien

Goéland marin

Goéland argenté

Goéland brun

Goéland cendré

Mouette rieuse

Chevalier aboyeur

Chevalier gambette

Chevalier arlequin

Courlis cendré

Courlis corlieu

Barge rousse

Barge à queue noir

Chevalier combattant

Bécasseau maubèche

Vanneau huppé

Français

Tordela

Tordo sassello

Tordo

Cesena

Merlo

Lodola

Tortora

Tortora dal collare orientale

Colombella

Mugnaiaccio

Gabbiano reale

Gabbiano zafferano

Gavina

Gabbiano comune

Pantana

Pettegola

Totano moro

Chiurlo

Chiurlo piccolo

Pittima minore

Pittima reale

Combattente

Piovanello maggiore

Pavoncella

Italiano

Grote lijster

Koperwiek

Zanglijster

Kramsvogel

Merel

Veldleeuwerik

Tortelduif

Turkse tortel

Holenduif

Mantelmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Stormmeeuw

Kokmeeuw

Groenpootruiter

Tureluur

Zwarte ruiter

Wulp

Regenwulp

Rosse grutto

Grutto

Kemphaan

Kanoetstrandloper

Kievit

Nederlands

Úřední věstník Evropské unie

Rotdrossel

Singdrossel

Wacholderdrossel

Amsel

Feldlerche

Turteltaube

Türkentaube

Hohltaube

Mantelmöwe

Silbermöwe

Heringsmöwe

Sturmmöwe

Lachmöwe

♂

Black-tailed godwit

Ruff

Knot

Lapwing

English

CS

Grünschenkel

Rotschenkel

Dunkler Wasserläufer

Großer Brachvogel

Regenbrachvogel

Pfuhlschnepfe

Uferschnepfe

Kampfläufer

Knutt

Kiebitz

Deutsch
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25. Cynus olor

United
Kingdom

Nederland

Luxembourg

Italia

Ireland

+

26. Anser brachyrhynchus

+

+

27. Anser albifrons

+

+

+

+

+

28. Branta bernicla

+
+

29. Netta rufina
30. Aythya marila
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France

Deutschland

Úřední věstník Evropské unie

Danmark

CS

Belgique
België
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+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

31. Somateria mollissima

+

+

+

32. Clangula hyemalis

+

+

+

+

33. Melanitta nigra

+

+

+

+

+

34. Melanitta fusca

+

+

+

+

+

35. Bucephala clangula

+

+

+

+

36. Mergus serrator

+

+

37. Mergus merganser

+

+

38. Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia)
39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

+
+

+

40. Tetrao urogallus

+

♂
♂

+
+

♂
♂

41. Alectoris barbara

43. Meleagris gallopavo

+

46. Haematopus ostralegus
+

48. Pluvialis squatarola
49. Vanellus vanellus
50. Calidris canutus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

44. Rallus aquaticus

47. Pluvialis apricaria

+

+

42. Coturnix coturnix

45. Gallinula chloropus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

51. Philomachus pugnax

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

52. Limosa limosa

+

+

+

53. Limosa lapponica

+

+

+

54. Numenius phaeopus

+

+

55. Numenius arquata

+

+

56. Tringa erythropus

+

+

57. Tringa totanus

+

+

58. Tringa nebularia

+

+

59. Larus ridibundus

+

+

60. Larus canus

+

+

61. Larus fuscus

+

+

62. Larus argentatus

+

+

+
+

+

+

+

+

+

63. Larus marinus
65. Streptopelia decaoctoa

+
+

66. Streptopelia turtur

+

+

67. Alauda arvensis

+

+

68. Turdus merula

+

+

69. Turdus pilaris

+

+

70. Turdus philomelos

+

+

71. Turdus iliacus

+

+

72. Turdus viscivorus

+

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.
+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.
+ = Member States which under Article 7 (3) may authorize hunting of the species listed.
+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l’article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

United
Kingdom

Nederland

+

Luxembourg

+

64. Columba oenas

Italia

+

Ireland

+
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France

Deutschland
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Danmark

CS

Belgique
België
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Anas platyrhynchus

Lagopus lagopus scoticus et
hibernicus

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

Columba palumbus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ringdue

Fasan

Agerhøne

Berberhøne

Rødhøne

Grouse

Gråand

Dansk

Ringeltaube

Fasan

Rebhuhn

Felsenhuhn

Rothuhn

Schottisches
Moorschneehuhn

Stockente

Deutsch

Wood pigeon

Pheasant

Partridge

Barbary partridge

Red-legged partridge

Red grouse

Mallard

English

Pigeon ramier

Faisan de chasse

Perdrix grise

Perdrix de Barbarie

Perdrix rouge

Lagopède des saules

Canard colvert

Français

Italiano

Colombaccio

Fagiano

Starna

Pernice di Sardegna

Pernice rossa

Pernice bianca di Scozia

Germano reale

BILAG III/1 — ANHANG III/1 — ANNEX III/1 — ANNEXE III/1 — ALLEGATO III/1— BIJLAGE III/1

Houtduif

Fazant

Patrijs

Barbarijse patrijs

Rode patrijs

Moerassneeuwhoen

Wilde eend

Nederlands
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Krikand

Spidsand

Taffeland

Troldand

Ederfugl

Fjeldrype

Tjur

Blishøne

11. Anas acuta

12. Aythya ferina

13. Aythya fuligula

14. Somateria mollissima

15. Lagopus mutus

16. Tetrao urogallus

17. Fulica atra

Pibeand

9. Anas penelope

10. Anas crecca

Grågås

8. Anser anser

Dansk

Bläßhuhn

Coot

Capercaillie

Ptarmigan

Eider

Tufted duck

Pochard

Pintail

Teal

Wigeon

Greylag goose

English

Foulque macroule

Grand tétras

Lagopède des Alpes

Eider à duvet

Fuligule morillon

Fuligule milouin

Canard pilet

Sarcelle d’hiver

Canard siffleur

Oie cendrée

Français

Folaga

Gallo cedrone

Pernice bianca

Edredone

Moretta

Moriglione

Codone

Alzavola

Fischione

Oca selvatica

Italiano

Meerkoet

Auerhoen

Alpensneeuwhoen

Eidereend

Kuifeend

Tafeleend

Pijlstaart

Wintertaling

Smient

Grauwe gans

Nederlands

CS

Auerhuhn

Alpenschneehuhn

Eiderente

Reiherente

Tafelente

Spießente

Krickente

Pfeifenente

Graugans

Deutsch
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Blisgås

Skeand

Bjergand

Sortand

Urfugl

Hjejle

Enkeltbekkasin

Dobbeltbekkasin

Skovsneppe

18. Anser albifrons

19. Anas clypeata

20. Aythya marila

21. Melanitta nigra

22. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

23. Pluvialis apricaria

24. Lymnocryptes minimus

25. Gallinago gallinago

26. Scolopax rusticola

Dansk

Waldschnepfe

Bekassine

Zwergschnepfe

Goldregenpfeifer

Birkhuhn

Trauerente

Bergente

Löffelente

Bläßgans

Deutsch

Woodcock

Snipe

Jack snipe

Golden plover

Black grouse

Common scoter

Scaup

Shoveler

White-fronted goose

English

Bécasse des bois

Bécassinne de marais

Bécassine sourde

Pluvier doré

Tétras lyre

Macreuse noire

Fuligule milouinin

Canard souchet

Oie rieuse

Français

Italiano

Beccaccia

Beccaccino

Frullino

Piviere dorato

Fagiano di monte

Orchetto marino

Moretta grigia

Mestolone

Oca lombardella
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Houtsnip

Watersnip

Bokje

Goudplevier

Korhoen

Zwarte zeeëend

Toppereend

Slobeend

Kolgans

Nederlands
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116
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PŘÍLOHA IV

a) — Smyčky (pytlácká oka), lepidla, háčky, slepá nebo zmrzačená živá zvířata použitá jako návnada, magnetofony,
elektrická zařízení schopná usmrtit nebo omráčit
— Zdroje umělého světla, zrcadla, zařízení na osvětlení cílů, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zařízením
na zvětšení nebo konverzi obrazu
— Výbušniny
— Sítě, pasti, jed a návnady s jedem nebo s anestetickým prostředkem
— Poloautomatické a automatické zbraně se zásobníkem schopným pojmout více než dva náboje
b) — Letadlo, motorová vozidla
— Lodi jedoucí rychlostí vyšší než pět km/h. Na otevřeném moři mohou členské státy z bezpečnostních důvodů
povolit použití motorových lodí s maximální rychlostí 18 km/h. O jakémkoli uděleném povolení uvědomí
členské státy Komisi.
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PŘÍLOHA V

a) Vnitrostátní seznamy druhů ohrožených vyhynutím nebo zvláště ohrožených druhů s ohledem na jejich
zeměpisné rozšíření
b) Seznam a ekologický popis oblastí obzvláště významných pro stěhovavé druhy na tažných trasách, zimovištích
a hnízdištích
c) Seznam údajů o populačních stavech stěhovavých druhů na základě kroužkování
d) Posuzování vlivu metod odebírání z volné přírody na populační stavy
e) Vývoj a zdokonalování metod předcházení škod způsobených ptáky
f) Stanovení role určitých druhů jako ukazatelů znečištění
g) Studium nepříznivých účinků chemického znečištění na populační stavy druhů ptáků.
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