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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 70/2010
z dnia 25 stycznia 2010 r.
zmieniające po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom
związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami
prawnej z wykazu osób, grup i podmiotów,
w odniesieniu do których powinno się stosować zamro
żenie funduszy i zasobów gospodarczych.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wpro
wadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane
przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym
z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu
niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające
zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych
środków
finansowych
w
odniesieniu
do
talibów
w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret
pierwsze i art. 7a ust. 1 (2),

(3)

Należy w związku z tym wprowadzić odpowiednie
zmiany w załączniku I.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia
nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść
w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002
zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których
fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu
zgodnie z tym rozporządzeniem.
Dnia 19 stycznia 2010 r. Komitet ds. Sankcji zdecydował
o wykreśleniu dwóch osób fizycznych i jednej osoby

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr
881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą
dzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2010 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego
João Vale DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.
(2) Art. 7a został wprowadzony rozporządzeniem (WE) nr 1286/2009
(Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:
1) W tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujący wpis:
„Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias (a) AQAP, (b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, (c)
Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, (e) Al-Kaida
w południowej części Półwyspu Arabskiego, (f) Al-Kaida w Jemenie, (g) AQY). Dodatkowe informacje: Lokalizacja:
Jemen lub Arabia Saudyjska. Powstała w styczniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b):
19.1.2010 r.”
2) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy:
„(a) Said Ali Al-Shihri (alias a) Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, b) Said Ali Al Shahri, c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al
Shahri, d) Said Ali Jaber Al Khassam, e) Abu-Sayyaf, f) Abu-Sufyan al-Azidi, g) Abu-Sayyaf al-Shihri, h) Abu Sufian
Kadhdhaab Matrook, i) Salahm, j) Salah Abu Sufyan, k) Salah al-Din, l) Abu Osama, m) Abu Sulaiman, n) Nur alDin Afghani Azibk, o) Alahhaddm, p) Akhdam, q) Abu Sufian Al Azadi, r) Abu Asmaa). Data urodzenia:
12.9.1973 r. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: C102432
(saudyjski paszport wydany dnia 22.4.2000 r., utracił ważność dnia 26.2.2005 r. Data wydania w kalendarzu
hidżri: 17.1.1421 r.; data utraty ważności w kalendarzu hidżri: 17.1.1426 r.). Krajowy numer identyfikacyjny:
1008168450 (Arabia Saudyjska). Dodatkowe informacje: od 2001 r. do 2007 r. przebywał w areszcie w Stanach
Zjednoczonych. W styczniu 2010 r. przebywał w Jemenie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit.
b): 19.1.2010 r.
(b) Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser
Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdulkarim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem
Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir) Data urodzenia:
a) 1.10.1976 r., b) 8.10.1396 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer
paszportu: 40483 (numer paszportu został przydzielony w dniu 5.1.1997 r.). Dodatkowe informacje: Przebywał
w więzieniu w Jemienie w latach 2003-2006. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b):
19.1.2010 r.”

26.1.2010
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 71/2010
z dnia 25 stycznia 2010 r.
ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych
owoców i warzyw
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007
z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze
do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96
i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2),
w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:
Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych
Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję stan
dardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich,
w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części
A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia
2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2010 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Standardowa stawka celna
w przywozie

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

73,2
65,3
114,0
101,3
88,5

0707 00 05

MA
TR
ZZ

78,1
110,9
94,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

132,0
128,7
130,4

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

52,8
58,8
54,9
50,8
53,9
54,2

0805 20 10

IL
MA
ZZ

166,5
85,9
126,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
EG
IL
JM
MA
PK
TR
ZZ

54,2
74,4
71,9
106,6
114,0
46,5
89,0
79,5

0805 50 10

EG
IL
TR
ZZ

63,3
88,7
69,5
73,8

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZZ

75,7
60,1
90,3
40,0
129,7
79,2

0808 20 50

CN
US
ZZ

78,3
108,3
93,3

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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DECYZJE
DECYZJA RADY
podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji,
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji,
uchylająca i zastępująca decyzję 2009/903/UE
(2010/41/UE, Euratom)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(6)

Za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodni
czącym Komisji decyzja 2009/903/UE powinna zostać
uchylona zanim zawarta w niej lista zostanie przed
łożona Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia
w drodze głosowania, oraz zastąpiona niniejszą decyzją.

(7)

Zgodnie z art. 17 ust. 7 akapit trzeci Traktatu o Unii
Europejskiej, Przewodniczący, Wysoki Przedstawiciel Unii
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
i pozostali członkowie Komisji podlegają kolegialnie
zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament
Europejski,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 17 ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 7 akapit drugi,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Okoliczności związane z procesem ratyfikacji traktatu
z Lizbony spowodowały, że Komisja mianowana
w dniu 22 listopada 2004 r. pozostała na stanowisku
po dniu 31 października 2009 r., w oczekiwaniu na
zakończenie procesu mianowania nowej Komisji zgodnie
z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej, zmie
nionymi przez traktat z Lizbony.
Nowa Komisja, w skład której wchodzi jeden obywatel
każdego państwa członkowskiego, w tym Przewodni
czący Komisji i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, musi zostać
mianowana na okres do dnia 31 października 2014 r.
Rada Europejska wyznaczyła José Manuela DURÃO
BARROSO jako osobę proponowaną Parlamentowi Euro
pejskiemu na stanowisko Przewodniczącego Komisji,
a Parlament Europejski wybrał tak wyznaczonego kandy
data.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Za wspólnym porozumieniem z José Manuelem DURÃO
BARROSO, wybranym Przewodniczącym Komisji, Rada propo
nuje, by następujące osoby zostały mianowane członkami
Komisji na okres do dnia 31 października 2014 r.:
Pan Joaquín ALMUNIA AMANN
Pan László ANDOR
Pan Michel BARNIER
Pan Dacian CIOLOȘ
Pan John DALLI

(4)

(5)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej,
Rada Europejska, za zgodą Przewodniczącego Komisji,
mianuje Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagra
nicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Decyzją 2009/903/UE z dnia 4 grudnia 2009 r. (1) Rada
przyjęła, za wspólnym porozumieniem z wybranym
Przewodniczącym Komisji, listę pozostałych osób, które
proponuje mianować członkami Komisji na okres do
dnia 31 października 2014 r.

(1) Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 51.

Pani Maria DAMANAKI
Pan Karel DE GUCHT
Pan Štefan FÜLE
Pani Máire GEOGHEGAN-QUINN
Pani Kristalina GEORGIEVA
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Pan Johannes HAHN

Pan Antonio TAJANI

Pani Connie HEDEGAARD

Pani Androulla VASSILIOU

Pan Siim KALLAS
Pani Neelie KROES
Pan Janusz LEWANDOWSKI
Pani Cecilia MALMSTRÖM

26.1.2010

Artykuł 2
Decyzja 2009/903/UE zostaje uchylona.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja zostaje przekazana Parlamentowi Europej
skiemu.

Pan Günther H. OETTINGER
Pan Andris PIEBALGS
Pan Janez POTOČNIK

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Pani Viviane REDING

Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2010 r.

Pan Olli REHN
Pan Maroš ŠEFČOVIČ
Pan Algirdas Gediminas ŠEMETA

W imieniu Rady
M. Á. MORATINOS

Przewodniczący

26.1.2010
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IV
(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(wersja ujednolicona)

głównie gatunki wędrowne. Gatunki te stanowią wspólne
dziedzictwo, a skuteczna ochrona ptactwa jest zwykle
transgranicznym problemem dotyczącym środowiska,
który wymaga wspólnej odpowiedzialności.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 175 ust. 1,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(5)

Ochrona gatunków dzikiego ptactwa, występujących
naturalnie na europejskim terytorium państw członkow
skich, jest konieczna do osiągnięcia celów Wspólnoty
w
zakresie
poprawy
warunków
życia
i zrównoważonego rozwoju.

(6)

Środki, jakie należy podjąć, muszą mieć zastosowanie do
różnych czynników, które mogą wpływać na liczebność
ptactwa, mianowicie skutków działalności człowieka,
w szczególności niszczenia i zanieczyszczania ich natu
ralnych siedlisk, chwytania i zabijania ptactwa przez
człowieka oraz handlu będącego rezultatem takich
praktyk, a restrykcyjność tych środków powinna być
dostosowana do warunków, w jakich znajdują się różne
gatunki w ramach polityki ich ochrony.

(7)

Ochrona ma na celu długoterminowe gospodarowanie
i ochronę zasobów naturalnych, będącymi integralną
częścią dziedzictwa narodów Europy. Umożliwia to
kontrolowanie zasobów naturalnych i reguluje ich wyko
rzystanie na podstawie środków niezbędnych do zacho
wania oraz dostosowania naturalnej równowagi między
gatunkami, na tyle, na ile jest to racjonalnie możliwe.

(8)

Ochrona, zachowanie lub odtworzenie wystarczającej
różnorodności i obszaru naturalnych siedlisk ma istotne
znaczenie dla ochrony wszystkich gatunków ptactwa.
Niektóre gatunki ptactwa powinny podlegać szczególnym
środkom ochrony dotyczącym ich naturalnych siedlisk
w celu zapewnienia ich przetrwania i reprodukcji na
obszarze ich występowania. Środki te powinny uwzględ
niać również gatunki wędrowne oraz być skoordyno
wane w celu zapewnienia spójnej całości.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak
tatu (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa 79/409/EWG Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (3) została kilkakrotnie znacząco zmie
niona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości
powinna zostać ujednolicona.

(2)

Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty
wspólnotowy program działań w zakresie środowiska
naturalnego (5) wzywa do podjęcia szczególnych działań
na rzecz różnorodności biologicznej, w tym ochrony
ptactwa i jego siedlisk naturalnych.

(3)

Liczebność populacji wielu gatunków dzikiego ptactwa,
występujących naturalnie na europejskim terytorium
państw członkowskich, zmniejsza się w niektórych przy
padkach w bardzo szybkim tempie, co stanowi poważne
zagrożenie dla ochrony środowiska naturalnego,
w szczególności dla jego równowagi biologicznej.

(4)

Gatunki dzikiego ptactwa występujące naturalnie na
europejskim terytorium państw członkowskich to

(1) Opinia z dnia 10 czerwca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 26 listopada 2009 r.
(3) Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
(4) Zob. załącznik VI część A.
(5) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.
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Aby interesy handlowe nie wywierały ewentualnego
szkodliwego wpływu na poziomy eksploatacji, konieczne
jest wprowadzenie powszechnego zakazu obrotu oraz
ograniczenie wszelkich odstępstw od tego zakazu tylko
do gatunków, których status biologiczny na to pozwala,
mając na uwadze specyficzne warunki panujące
w różnych regionach.
Uwzględniając wysoki poziom populacji, rozmieszczenie
geograficzne oraz wskaźnik reprodukcji w całej Wspól
nocie, dopuszczalne jest polowanie na niektóre gatunki,
co stanowi dopuszczalną ich eksploatację, o ile określone
i przestrzegane są pewne ograniczenia i polowania takie
nie zagrażają zachowaniu populacji tych gatunków na
zadowalającym poziomie.
Należy zakazać różnych środków, urządzeń lub metod
nieselektywnego lub prowadzonego na dużą skalę chwy
tania lub zabijania oraz zakazać polowania
z wykorzystaniem pewnych rodzajów transportu,
z uwagi na nadmierny wpływ, jaki one wywierają lub
mogą wywierać na liczebność gatunków, o których
mowa.
Z uwagi na znaczenie niektórych szczególnych sytuacji
należy wprowadzić możliwość odstępstw na określonych
warunkach oraz z zastrzeżeniem ich monitorowania
przez Komisję.

(13)

Ochrona ptactwa, w szczególności gatunków wędrow
nych, nadal stanowi problem, który wymaga przeprowa
dzenia badań naukowych. Badania te umożliwią doko
nanie oceny efektywności podejmowanych środków.

(14)

Należy dołożyć starań, po konsultacji z Komisją, aby
ocenić, czy ewentualne wprowadzanie gatunków
dzikiego ptactwa niewystępujących naturalnie na europej
skim terytorium państw członkowskich nie spowoduje
szkód dla miejscowej flory i fauny.

(15)

(16)

(17)

Co trzy lata Komisja będzie opracowywać i przekazywać
państwom członkowskim zbiorcze sprawozdanie oparte
na informacjach dostarczanych przez państwa członkow
skie na temat stosowania przepisów krajowych wprowa
dzonych na mocy niniejszej dyrektywy.
Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy
powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy
znanych Komisji (1).
Komisja powinna zostać w szczególności upoważniona
do zmiany niektórych załączników w związku
z postępem naukowo-technicznym. Ponieważ środki te
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
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innych niż istotne niniejszej dyrektywy, muszą one
zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połą
czoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji
1999/468/WE.
(18)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań
państw członkowskich odnoszących się do terminów
transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych
w załączniku VI część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
1.
Niniejsza dyrektywa odnosi się do ochrony wszystkich
gatunków ptactwa występujących naturalnie w stanie dzikim
na europejskim terytorium państw członkowskich, do którego
stosuje się Traktat. Ma ona na celu ochronę tych gatunków,
gospodarowanie nimi oraz ich kontrolę i ustanawia reguły ich
eksploatacji.
2.
Niniejszą dyrektywę stosuje się do ptactwa, jego jaj, gniazd
i naturalnych siedlisk.
Artykuł 2
Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki
w celu zachowania populacji gatunków określonych w art. 1
na poziomie, który odpowiada w szczególności wymogom
ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze
wymogi ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania
populacji tych gatunków do tego poziomu.
Artykuł 3
1.
W świetle wymogów określonych w art. 2, państwa człon
kowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu ochrony,
zachowania lub przywrócenia wystarczającej różnorodności
i obszaru naturalnych siedlisk wszystkich gatunków ptactwa,
określonych w art. 1.
2.
Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów
i naturalnych siedlisk obejmuje przede wszystkim następujące
środki:
a) stworzenie obszarów ochrony;
b) utrzymanie i gospodarowanie, zgodnie z potrzebami ekolo
gicznymi naturalnych siedlisk w ramach stref ochronnych
i poza nimi;
c) przywracanie zniszczonych biotopów;
d) tworzenie biotopów.
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Artykuł 4

Artykuł 5

1.
Gatunki wymienione w załączniku I podlegają specjalnym
środkom ochrony dotyczącym ich naturalnego siedliska w celu
zapewnienia im przetrwania oraz reprodukcji na obszarze ich
występowania.

Bez uszczerbku dla art. 7 i 9, państwa członkowskie podejmują
niezbędne środki w celu ustanowienia powszechnego systemu
ochrony dla wszystkich gatunków ptactwa, określonych w art.
1, zabraniającego w szczególności:

W związku z powyższym uwzględnia się:

a) umyślnego zabijania lub chwytania jakimikolwiek metodami;

a) gatunki zagrożone wyginięciem;

b) umyślnego niszczenia lub uszkadzania ich gniazd i jaj lub
usuwania ich gniazd;

b) gatunki podatne na szczególne zmiany w ich naturalnym
siedlisku;
c) gatunki uznane za rzadkie z uwagi na niewielkie populacje
lub ograniczone lokalne występowanie;
d) inne gatunki wymagające szczególnej uwagi ze względu na
specyficzny charakter ich naturalnego siedliska.
Tendencje i wahania w poziomach populacji są uwzględniane
przy dokonywaniu oceny.

c) wybierania ich jaj dziko występujących oraz zatrzymania
tych jaj, nawet gdy są puste;
d) umyślnego płoszenia tych ptaków, szczególnie w okresie
lęgowym i wychowu młodych, jeśli mogłoby to mieć
znaczenie w odniesieniu do celów niniejszej dyrektywy;
e) przetrzymywania ptactwa należącego do gatunków, na które
polowanie i których chwytanie jest zabronione.
Artykuł 6

Państwa członkowskie dokonują klasyfikacji przede wszystkim
najbardziej odpowiednich obszarów pod względem liczby
i powierzchni jako obszarów specjalnej ochrony dla zachowania
tych gatunków, z uwzględnieniem wymogów ich ochrony
w ramach morskiego i lądowego obszaru geograficznego, do
którego niniejsza dyrektywa ma zastosowanie.
2.
Państwa członkowskie podejmują podobne środki
w odniesieniu do regularnie występujących gatunków wędrow
nych niewymienionych w załączniku I, mając na uwadze
potrzebę ich ochrony w ramach morskiego i lądowego obszaru
geograficznego, do którego niniejsza dyrektywa ma zastoso
wanie, w odniesieniu do obszarów ich wylęgu, pierzenia
i zimowania oraz miejsc postoju wzdłuż ich tras migracji.
W tym celu państwa członkowskie zwracają szczególną
uwagę na ochronę terenów podmokłych, w szczególności
tych o znaczeniu międzynarodowym.
3.
Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie
stosowne informacje, tak aby mogła ona podjąć odpowiednie
inicjatywy w celu koordynacji koniecznej dla zapewnienia, aby
obszary określone w ust. 1 i 2 stanowiły spójną całość, która
spełnia wymogi ochrony tych gatunków w ramach morskiego
i lądowego obszaru geograficznego, do którego niniejsza dyrek
tywa ma zastosowanie.
4.
W odniesieniu do obszarów ochrony, określonych w ust.
1 i 2, państwa członkowskie podejmują właściwe kroki w celu
uniknięcia powstawania zanieczyszczenia lub pogorszenia
warunków naturalnych siedlisk lub jakichkolwiek zakłóceń
wpływających na ptactwo, o ile mają one znaczenie
w odniesieniu do celów niniejszego artykułu. Państwa człon
kowskie dążą również do uniknięcia powstawania zanieczysz
czenia lub pogorszenia warunków naturalnych siedlisk poza
tymi obszarami ochrony.

1.
Bez uszczerbku dla ust. 2 i 3, państwa członkowskie
zakazują w przypadku wszystkich gatunków ptactwa, określo
nych w art. 1, sprzedaży, transportu w celu sprzedaży, prze
trzymywania w celu sprzedaży oraz oferowania do sprzedaży
żywych lub martwych ptaków, jak również wszelkich łatwo
rozpoznawalnych części lub produktów uzyskanych z tych
ptaków.
2.
Działalność określona w ust. 1 nie jest zabroniona
w odniesieniu do gatunków wymienionych w załączniku III
część A, pod warunkiem że ptaki zostały legalnie zabite lub
schwytane, lub nabyte w inny legalny sposób.
3.
Państwa członkowskie mogą w przypadku gatunków
wymienionych w załączniku III część B zezwolić na swoich
terytoriach na prowadzenie działalności określonej w ust. 1,
wprowadzając pewne ograniczenia, pod warunkiem że ptaki
zostały legalnie zabite lub schwytane, lub nabyte w inny legalny
sposób.
Państwa członkowskie zamierzające udzielić takiego zezwolenia
najpierw konsultują się z Komisją w celu dokonania wspólnej
oceny, czy obrót okazami tych gatunków spowoduje lub czy
można się spodziewać, że spowoduje zagrożenie dla poziomów
populacji, rozmieszczenia geograficznego lub wskaźnika repro
dukcji gatunków zagrożonych w całej Wspólnocie. Jeśli ocena
taka wykaże, iż planowane zezwolenie, zdaniem Komisji,
doprowadzi do zagrożenia któregokolwiek z wymienionych
wyżej gatunków lub spowoduje możliwość wystąpienia takiego
zagrożenia, Komisja przekazuje uzasadnione zalecenie zaintere
sowanemu państwu członkowskiemu, zawierające jej sprzeciw
w odniesieniu do obrotu danymi gatunkami. W przypadku
kiedy Komisja uzna, że takie ryzyko nie istnieje, stosownie
poinformuje o tym zainteresowane państwo członkowskie.
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Zalecenie Komisji zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

cych spowodować lokalne zanikanie gatunków, w szczególności
tych wymienionych w załączniku IV lit. a).

Państwa członkowskie udzielające zezwolenia zgodnie
z niniejszym ustępem przeprowadzają kontrolę w regularnych
odstępach czasu odnośnie do przestrzegania warunków przy
znania takich zezwoleń.

2.
Ponadto państwa członkowskie zabraniają wszelkiego
polowania ze środków transportu oraz w warunkach określo
nych w załączniku IV lit. b).
Artykuł 9

Artykuł 7
1.
Z uwagi na ich poziom populacji, rozmieszczenie geogra
ficzne oraz wskaźnik reprodukcji w całej Wspólnocie można
polować, w ramach określonych w ustawodawstwie krajowym,
na gatunki wymienione w załączniku II. Państwa członkowskie
zapewniają, aby polowanie na te gatunki nie zagrażało
wysiłkom podejmowanym w celu ich ochrony na obszarze
ich występowania.

1.
Państwa członkowskie mogą odstąpić od art. 5–8, jeśli nie
ma innego zadowalającego rozwiązania, z następujących przy
czyn:
a) — w interesie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego,
— w interesie bezpieczeństwa lotniczego,

2.
Można polować w morskim i lądowym obszarze geogra
ficznym, do którego niniejsza dyrektywa ma zastosowanie, na
gatunki określone w załączniku II część A.
3.
Na gatunki określone w załączniku II część B można
polować jedynie w państwach członkowskich, w przypadku
których są one wskazane.
4.
Państwa członkowskie zapewniają, aby praktyka łowiecka,
w tym sokolnictwo, o ile jest ono praktykowane, prowadzona
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, była zgodna
z zasadami rozsądnego wykorzystywania i ekologicznie zrów
noważonej kontroli gatunków danego ptactwa oraz aby ta prak
tyka była zgodna, gdy chodzi o populację tych gatunków,
w szczególności gatunków wędrownych, ze środkami wynika
jącymi z art. 2.

— w celu zapobiegania poważnym szkodom w odniesieniu
do zbóż, inwentarza żywego, lasów, rybołówstwa i wód,
— w celu ochrony flory i fauny;
b) do celów badań i nauczania, repopulacji lub ponownego
wprowadzania oraz dla wylęgu niezbędnego do powyższych
celów;
c) w celu zezwolenia, przy zachowaniu ściśle nadzorowanych
warunków oraz na zasadach selektywnych, na chwytanie,
przetrzymywanie lub inne legalne wykorzystywanie niektó
rych ptaków w małych ilościach.
2.

Państwa członkowskie zapewniają w szczególności, by na
gatunki, do których stosuje się prawo łowieckie, nie były orga
nizowane polowania w okresie wychowu młodych ani w czasie
trwania poszczególnych faz reprodukcji.
W przypadku gatunków wędrownych zapewniają one
w szczególności, by na gatunki, do których mają zastosowanie
przepisy łowieckie, nie były organizowane polowania w okresie
ich reprodukcji lub ich powrotu do swoich miejsc wylęgu.
Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie stosowne
informacje na temat praktycznego stosowania swoich przepisów
łowieckich.

Odstępstwa, o których mowa w ust. 1, muszą określać:

a) gatunki, do których odstępstwa mają zastosowanie;
b) dozwolone środki, sposoby lub metody chwytania lub zabi
jania;
c) warunki ryzyka oraz okoliczności czasu i miejsca, w których
przypadku takie odstępstwa mogą być przyznane;
d) organ uprawniony do stwierdzania, że wymagane warunki
zostały spełnione, oraz do decydowania, jakie środki,
sposoby lub metody mogą być wykorzystywane, w ramach
jakich limitów i przez kogo;

Artykuł 8
1.
W odniesieniu do polowania, chwytania lub zabijania
ptactwa na mocy niniejszej dyrektywy państwa członkowskie
zabraniają wykorzystywania wszelkich środków, sposobów lub
metod wykorzystywanych do nieselektywnego lub prowadzo
nego na dużą skalę chwytania lub zabijania ptactwa, lub mogą

e) kontrole, jakie będą przeprowadzone.
3.
Corocznie państwa członkowskie przekazują Komisji spra
wozdanie dotyczące stosowania ust. 1 i 2.
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4.
Na podstawie dostępnych informacji oraz w szczególności
informacji przekazanych zgodnie z ust. 3 Komisja zapewnia,
aby skutki odstępstw określonych w ust. 1 nie były niezgodne
z niniejszą dyrektywą. Komisja podejmuje właściwe kroki
w tym celu.
Artykuł 10
1.
Państwa członkowskie zachęcają do prowadzenia badań
oraz wszelkich prac wymaganych jako podstawa ochrony,
gospodarowania i wykorzystywania populacji wszystkich
gatunków ptactwa, określonych w art. 1. Zwraca się szczególną
uwagę na badania i prace na tematy wymienione w załączniku
V.
2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie
niezbędne informacje, aby umożliwić jej podjęcie właściwych
środków w celu koordynacji badań i prac, określonych w ust. 1.
Artykuł 11
Państwa członkowskie zapewniają, aby wprowadzenie
gatunków ptactwa, które nie występują naturalnie w stanie
dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich, nie
naruszało miejscowej flory i fauny. W tym celu konsultują się
z Komisją.
Artykuł 12
1.
Co trzy lata, poczynając od dnia 7 kwietnia 1981 r.,
państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie na
temat stosowania przepisów krajowych przyjętych na podstawie
niniejszej dyrektywy.
2.
Co trzy lata Komisja opracowuje zbiorcze sprawozdanie
na podstawie informacji określonych w ust. 1. Ta część projektu
sprawozdania, która obejmuje informacje dostarczone przez
dane państwo członkowskie, zostaje przekazana władzom
danego państwa członkowskiego w celu weryfikacji. Ostateczna
wersja sprawozdania zostaje przekazana państwom członkow
skim.
Artykuł 13
Stosowanie środków podjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą
nie może prowadzić do pogorszenia obecnego stanu w zakresie
ochrony gatunków ptactwa, określonych w art. 1.
Artykuł 14
Państwa członkowskie mogą wprowadzić bardziej rygory
styczne środki ochronne niż przewidziane w niniejszej dyrek
tywie.
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Artykuł 15
Przyjmowane są wszelkie zmiany, jakie są niezbędne do dosto
sowania załączników I i V do postępu naukowo-technicznego.
Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regula
cyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 2.
Artykuł 16
1.
Komisję wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Postępu
Naukowo-Technicznego.
2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastoso
wanie mają art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem jej art. 8
Artykuł 17
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych
przepisów prawa krajowego, które przyjęły w dziedzinach obję
tych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 18
Dyrektywa 79/409/EWG, zmieniona aktami wymienionymi
w załączniku VI część A, zostaje uchylona, bez naruszenia
zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do
terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określo
nych w załączniku VI część B.
Odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do
niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku
VII.
Artykuł 19
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 20
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

J. BUZEK

B. ASK

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
GAVIIFORMES

PHOENICOPTERIFORMES

Gaviidae

Phoenicopteridae

Gavia stellata

Phoenicopterus ruber

Gavia arctica

ANSERIFORMES

Gavia immer

Anatidae

PODICIPEDIFORMES

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Podicipedidae

Cygnus cygnus

Podiceps auritus

Anser albifrons flavirostris

PROCELLARIIFORMES

Anser erythropus

Procellariidae

Branta leucopsis

Pterodroma madeira

Branta ruficollis

Pterodroma feae

Tadorna ferruginea

Bulweria bulwerii

Marmaronetta angustirostris

Calonectris diomedea

Aythya nyroca

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis
Hydrobatidae
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Phalacrocorax pygmeus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax

Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus

Ardeola ralloides

Circus macrourus

Egretta garzetta

Circus pygargus

Egretta alba (Ardea alba)

Accipiter gentilis arrigonii

Ardea purpurea

Accipiter nisus granti

Ciconiidae

Accipiter brevipes

Ciconia nigra

Buteo rufinus

Ciconia ciconia

Aquila pomarina

Threskiornithidae

Aquila clanga

Plegadis falcinellus

Aquila heliaca

Platalea leucorodia

Aquila adalberti
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Glareolidae

Hieraaetus pennatus

Cursorius cursor

Hieraaetus fasciatus

Glareola pratincola

Falconidae

Charadriidae

Falco naumanni

Charadrius alexandrinus

Falco vespertinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus

Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola

Lagopus mutus helveticus

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Tetrao tetrix tetrix

Phalaropus lobatus

Tetrao urogallus
Phasianidae

Laridae
Larus melanocephalus

Alectoris graeca

Larus genei

Alectoris barbara

Larus audouinii

Perdix perdix italica

Larus minutus

Perdix perdix hispaniensis

Sternidae

GRUIFORMES

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Turnicidae

Sterna caspia

Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax

Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae

Chlamydotis undulata

Pterocles orientalis

Otis tarda

Pterocles alchata

CHARADRIIFORMES

COLUMBIFORMES

Recurvirostridae

Columbidae

Himantopus himantopus

Columba palumbus azorica

Recurvirostra avosetta

Columba trocaz

Burhinidae
Burhinus oedicnemus

Columba bollii
Columba junoniae
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Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia svecica

Bubo bubo

Saxicola dacotiae

Nyctea scandiaca

Oenanthe leucura

Surnia ulula

Oenanthe cypriaca

Glaucidium passerinum

Oenanthe pleschanka

Strix nebulosa

Muscicapidae (Sylviinae)

Strix uralensis

Acrocephalus melanopogon

Asio flammeus

Acrocephalus paludicola

Aegolius funereus

Hippolais olivetorum

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri

Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio

Dendrocopos syriacus

Lanius minor

Dendrocopos medius

Lanius nubicus

Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra

Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae)

Calandrella brachydactyla

Loxia scotica

Galerida theklae

Bucanetes githagineus

Lullula arborea

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Motacillidae
Anthus campestris
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis

Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia

26.1.2010

26.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II
CZĘŚĆ A
ANSERIFORMES

Phasianidae

Anatidae

Alectoris graeca

Anser fabalis

Alectoris rufa

Anser anser

Perdix perdix

Branta canadensis

Phasianus colchicus

Anas penelope
Anas strepera

GRUIFORMES
Rallidae

Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula

Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus

Anas clypeata
Aythya ferina

Gallinago gallinago

Aythya fuligula

Scolopax rusticola

GALLIFORMES

COLUMBIFORMES

Tetraonidae

Columbidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Columba livia

Lagopus mutus

Columba palumbus

CZĘŚĆ B
ANSERIFORMES
Anatidae

Tetraonidae
Bonasa bonasia

Cygnus olor

Lagopus lagopus lagopus

Anser brachyrhynchus

Tetrao tetrix

Anser albifrons

Tetrao urogallus

Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula

Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae

Mergus serrator

Rallus aquaticus

Mergus merganser

Gallinula chloropus

GALLIFORMES

CHARADRIIFORMES

Meleagridae

Haematopodidae

Meleagris gallopavo

Haematopus ostralegus

L 20/15
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COLUMBIFORMES
Columbidae

Pluvialis squatarola

Columba oenas

Vanellus vanellus

Streptopelia decaocto

Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus

Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica

Larus argentatus

Corvus monedula

Larus cachinnans

Corvus frugilegus

Larus marinus

Corvus corone
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AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT =
Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom.
+ = państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.
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ZAŁĄCZNIK III
CZĘŚĆ A
ANSERIFORMES

Alectoris barbara

Anatidae

Perdix perdix

Anas platyrhynchos
GALLIFORMES

Phasianus colchicus

Tetraonidae
Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus
Phasianidae

COLUMBIFORMES
Columbidae

Alectoris rufa

Columba palumbus

CZĘŚĆ B
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser albifrons albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas crecca

Tetrao tetrix britannicus
Tetrao urogallus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra

Anas acuta
Anas clypeata

CHARADRIIFORMES

Aythya ferina

Charadriidae

Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus mutus

Pluvialis apricaria
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
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ZAŁĄCZNIK IV
a) — Sidła (z wyjątkiem Finlandii i Szwecji do łapania Lagopus lagopus lagopus i Lagopus mutus na północ od równo
leżnika 58° N), lepy, wnyki, żywe ptaki, które są ślepe lub okaleczone, używane jako wabiki, urządzenia do
rejestracji na taśmach magnetycznych, urządzenia służące do porażenia prądem elektrycznym,
— źródła sztucznego światła, lustra, urządzenia do oświetlania celów, noktowizyjne urządzenia strzeleckie, zawiera
jące elektroniczne urządzenia do powiększania lub przetwarzania obrazu,
— materiały wybuchowe,
— sieci, sidła, przynęty zatrute lub usypiające,
— broń automatyczna i półautomatyczna z magazynkiem mieszczącym więcej niż dwie sztuki amunicji.
b) — Samoloty, pojazdy silnikowe,
— łodzie poruszające się z prędkością przekraczającą 5 km/h. Na otwartym morzu państwa członkowskie mogą ze
względów bezpieczeństwa zezwolić na korzystanie z łodzi motorowych o maksymalnej prędkości 18 km/h.
Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich udzielonych zezwoleniach.

ZAŁĄCZNIK V
a) Krajowe wykazy gatunków zagrożonych wyginięciem lub szczególnie zagrożonych, biorąc pod uwagę rozmieszczenie
geograficzne.
b) Wykaz i opis ekologiczny obszarów szczególnie istotnych dla gatunków wędrownych na trasach ich migracji oraz
terenach zimowania i zakładania gniazd.
c) Wykaz danych o poziomach populacji gatunków wędrujących na podstawie obrączkowania.
d) Ocena wpływu metod pozyskiwania dzikiego ptactwa na poziomy populacji.
e) Rozwój lub doskonalenie ekologicznych metod zapobiegania szkodom wyrządzanym przez ptaki.
f) Określenie roli niektórych gatunków jako wskaźników zanieczyszczenia środowiska.
g) Badanie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń chemicznych na poziomy populacji gatunków ptactwa.
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ZAŁĄCZNIK VI
CZĘŚĆ A
UCHYLONA DYREKTYWA I WYKAZ JEJ KOLEJNYCH ZMIAN
(o których mowa w art. 18)
Dyrektywa Rady 79/409/EWG
(Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1)
Akt przystąpienia z 1979 r., załącznik I pkt XIII 1
lit. F
(Dz.U. L 291 z 19.11.1979, s. 111)
Dyrektywa Rady 81/854/EWG
(Dz.U. L 319 z 7.11.1981, s. 3)
Dyrektywa Komisji 85/411/EWG
(Dz.U. L 233 z 30.8.1985, s. 33)
Akt przystąpienia z 1985 r., załącznik I pkt X 1 lit.
h) i pkt X 6
(Dz.U. L 302 z 15.11.1985, s. 218)
Dyrektywa Rady 86/122/EWG
(Dz.U. L 100 z 16.4.1986, s. 22)
Dyrektywa Komisji 91/244/EWG
(Dz.U. L 115 z 8.5.1991, s. 41)
Dyrektywa Rady 94/24/WE
(Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 9)
Akt przystąpienia z 1994 r., załącznik I pkt VIII lit.
E pkt 1
(Dz.U. C 241 z 29.8.1994, s. 175)
Dyrektywa Komisji 97/49/WE
(Dz.U. L 223 z 13.8.1997, s. 9)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 807/2003
(Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 36)

Jedynie jego załącznik III pkt 29

Akt przystąpienia z 2003 r., załącznik II pkt 16 lit.
C pkt 1
(Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 667)
Dyrektywa Rady 2006/105/WE
(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 368)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/102/WE
(Dz.U. L 323 z 3.12.2008, s. 31)

Jedynie w zakresie, w jakim jego art. 1 i załącznik lit. A)
pkt 1 odnosi się do przepisów dyrektywy 79/409/EWG
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L 20/23

CZĘŚĆ B
LISTA TERMINÓW TRANSPOZYCJI DO PRAWA KRAJOWEGO
(o których mowa w art. 18)
Dyrektywa

Termin transpozycji

79/409/EWG

7 kwietnia 1981 r.

81/854/EWG

—

85/411/EWG

31 lipca 1986 r.

86/122/EWG

—

91/244/EWG

31 lipca 1992 r.

94/24/WE

29 września 1995 r.

97/49/WE

30 września 1998 r.

2006/105/WE

1 stycznia 2007 r.

2008/102/WE

—
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ZAŁĄCZNIK VII
TABELA KORELACJI

Dyrektywa 79/409/EWG

Niniejsza dyrektywa

art. 1 ust. 1 i 2

art. 1 ust. 1 i 2

art. 1 ust. 3

—

art. 2–5

art. 2–5

art. 6 ust. 1, 2 i 3

art. 6 ust. 1, 2 i 3

art. 6 ust. 4

—

art. 7 ust. 1, 2 i 3

art. 7 ust. 1, 2 i 3

art. 7 ust. 4 zdanie pierwsze

art. 7 ust. 4 akapit pierwszy

art. 7 ust. 4 zdanie drugie

art. 7 ust. 4 akapit drugi

art. 7 ust. 4 zdanie trzecie

art. 7 ust. 4 akapit trzeci

art. 7 ust. 4 zdanie czwarte

art. 7 ust. 4 akapit czwarty

art. 8

art. 8

art. 9 ust. 1

art. 9 ust. 1

art. 9 ust. 2 wyrażenie wprowadzające

art. 9 ust. 2 wyrażenie wprowadzające

art. 9 ust. 2 tiret pierwsze

art. 9 ust. 2 lit. a)

art. 9 ust. 2 tiret drugie

art. 9 ust. 2 lit. b)

art. 9 ust. 2 tiret trzecie

art. 9 ust. 2 lit. c)

art. 9 ust. 2 tiret czwarte

art. 9 ust. 2 lit. d)

art. 9 ust. 2 tiret piąte

art. 9 ust. 2 lit. e)

art. 9 ust. 3

art. 9 ust. 3

art. 9 ust. 4

art. 9 ust. 4

art. 10 ust. 1

art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze

art. 10 ust. 2 zdanie pierwsze

art. 10 ust. 1 zdanie drugie

art. 10 ust. 2 zdanie drugie

art. 10 ust. 2

art. 11–15

art. 11–15

art. 16 ust. 1

—

art. 17

art. 16

art. 18 ust. 1

—

art. 18 ust. 2

art. 17
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Dyrektywa 79/409/EWG

L 20/25

Niniejsza dyrektywa

—

art. 18

—

art. 19

art. 19

art. 20

załącznik I

załącznik I

załącznik II/1

załącznik II część A

załącznik II/2

załącznik II część B

załącznik III/1

załącznik III część A

załącznik III/2

załącznik III część B

załącznik IV

załącznik IV

załącznik V

załącznik V

—

załącznik VI

—

załącznik VII

CENY PRENUMERATY w 2010 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)
Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa
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1 100 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie CD-ROM

w 22 językach urzędowych UE

1 200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

770 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie CD-ROM
(komplet)

w 22 językach urzędowych UE

400 EUR/rok

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia
o przetargach, CD-ROM dwa razy w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

300 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

50 EUR/rok

Prenumerata Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który jest wydawany w językach urzędowych Unii,
dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz
C (Informacje i zawiadomienia).
Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia
18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w
języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego
sprzedawane są osobno.
Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie
23 wersje językowe na pojedynczym CD-ROM-ie.
Na żądanie prenumeratorzy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika
Urzędowego. Prenumeratorzy informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Format CD-ROM zostanie w ciągu roku 2010 zastąpiony formatem DVD.

Sprzedaż i prenumerata
Prenumeratę różnych odpłatnych publikacji wydawanych okresowo, na przykład prenumeratę Dziennika
Urzędowego Uni Europejskiej, można zamówić u naszych dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów
handlowych znajduje się na stronie internetowej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa
Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa oraz aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu
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