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SMERNICA RADY
z 2. apríla 1979
o ochrane voľne žijúceho vtáctva
(79/409/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

v niektorých prípadoch veľmi rýchlo; keďže tento pokles predstavuje vážne ohrozenie zachovania prírodného prostredia predovšetkým tým, že ohrozuje biologickú rovnováhu;

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva, najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie ( ),
1

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia (2),

keďže druhy voľne žijúceho vtáctva, ktoré sa prirodzene vyskytuje na európskom území členských štátov, sú hlavne sťahovavé druhy; keďže takéto druhy tvoria spoločné dedičstvo
a keďže účinná ochrana vtáctva je typickým problémom životného prostredia prekračujúcim hranice, ktorý si vyžaduje spoločnú zodpovednosť;

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (3),

keďže vyhlásenie Rady z 22. novembra 1973 o programe činností
Európskych spoločenstiev v oblasti životného prostredia (4)
vyzýva k špecifickým opatreniam na ochranu vtáctva, doplnená
rezolúciou Rady Európskych spoločenstiev a predstaviteľov vlád
členských štátov, ktorí sa stretli počas zasadnutia Rady
17. mája 1977, na ktorom sa rokovalo o pokračovaní a vykonávaní stratégie Európskych spoločenstiev a akčného programu pre
životné prostredie (5);

keďže veľký počet druhov voľne žijúceho vtáctva, ktoré sa prirodzene vyskytuje na európskom území členských štátov, klesá,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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keďže životné podmienky vtáctva v Grónsku sa značne odlišujú
od podmienok v iných regiónoch európskeho územia členských
štátov z hľadiska všeobecných podmienok a predovšetkým podnebia, nízkej hustoty obyvateľstva a výnimočnej veľkosti a geografickej polohy ostrova;

keďže preto by sa táto smernica nemala vzťahovať na Grónsko;

keďže ochrana druhov voľne žijúceho vtáctva prirodzene sa
vyskytujúceho na európskom území členských štátov je nevyhnutná na to, aby sa v rámci pôsobenia spoločného trhu a cieľov
spoločenstva týkajúcich sa zlepšenia životných podmienok dosiahol harmonický vývoj hospodárskych aktivít v spoločenstve a plynulý a vyrovnaný rozvoj, ale nevyhnutné špecifické právomoci
konať neboli v zmluve stanovené;
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keďže opatrenia, ktoré sa majú prijať, sa musia aplikovať na rôzne
činitele, ktoré môžu ovplyvniť početnosť vtáctva, a to na následky
činnosti človeka a najmä na ničenie a znečisťovanie ich biotopov,
odchyt a usmrcovanie človekom a obchod vyplývajúci z takéhoto
konania; keďže prísnosť takýchto opatrení by mala byť prispôsobená podľa špecifickej situácie rôznych druhov v rámci stratégie
ochrany;

keďže cieľom ochrany je dlhodobá ochrana a manažment prírodných zdrojov ako neoddeliteľnej súčasti dedičstva národov Európy; keďže to umožňuje kontrolovať prírodné zdroje a, pokiaľ je to
možné, riadiť ich využitie na základe opatrení nevyhnutných
na udržanie a zlepšenie prirodzenej rovnováhy medzi druhmi,
pokiaľ je to možné;

keďže ochrana, udržiavanie alebo obnova dostatočnej rozmanitosti a rozlohy biotopov je základom pre ochranu všetkých druhov vtákov; keďže určité druhy vtákov by mali byť predmetom
zvláštnych opatrení na ochranu ich biotopov s cieľom ich prežitia a reprodukcie v areáli ich rozšírenia; keďže takéto opatrenia
musia tiež zohľadňovať sťahovavé druhy a musia byť koordinované so zámerom vytvorenia súvislého celku;

keďže na to, aby sa zabránilo obchodným záujmom vyvinúť
možný škodlivý tlak na stupeň využívania, je nevyhnutné zaviesť
všeobecný zákaz obchodovania a obmedziť všetky výnimky len
na druhy, ktorých biologický stav to umožňuje, berúc do úvahy
špecifické podmienky v rôznych oblastiach;
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udelenia výnimiek za určitých podmienok a mali by byť predmetom monitorovania vakonávaného Komisiou;

keďže ochrana vtáctva a najmä sťahovavých vtákov stále predstavuje problémy, ktoré si vyžadujú vedecký výskum; keďže takýto
výskum tiež umožní vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení;

keďže pri konzultáciách s Komisiou by sa malo starostlivo
dohliadnuť na to, aby introdukcia akýchkoľvek druhov voľne žijúceho vtáctva, ktoré sa prirodzene nevyskytujú na európskom
území členských štátov, nepoškodila miestne rastlinstvo a živočíšstvo;

keďže Komisia bude každé tri roky spracovávať a zasielať členským štátom zloženú správu založenú na informáciách predložených členskými štátmi o uplatňovaní národných ustanovení zavedených v zmysle tejto smernice;

keďže vzhľadom na technický a vedecký pokrok je nevyhnutné
urýchlene upraviť určité prílohy; keďže na uľahčenie vykonávania
opatrení potrebných na dosiahnutie tento účel by malo byť prijaté ustanovenie na postup zavádzajúci úzku spoluprácu medzi
členskými štátmi a Komisiou vo Výbore pre prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1
keďže v spoločenstve ako celku môžu byť určité druhy lovené
vzhľadom na vysokú početnosť svojich populácií, geografické
rozšírenie a rýchlosť rozmnožovania, čo predstavuje ich prijateľné
využívanie; takýto lov musí byť zlučiteľný s udržaním populácie
týchto druhov na uspokojivej úrovni;

1. Táto smernica sa vzťahuje na ochranu všetkých druhov voľne
žijúceho vtáctva prirodzene sa vyskytujúceho na európskom
území členských štátov, pre ktoré platí zmluva. Zahŕňa ochranu,
starostlivosť a kontrolu týchto druhov a stanovuje pravidlá ich
využívania.
2. Uplatní sa na vtáky, ich vajcia, hniezda a ich biotopy.

keďže rôzne prostriedky, zariadenia alebo spôsoby masového
alebo neselektívneho odchytu alebo usmrcovania a lov pomocou
určitých foriem dopravy musia byť zakázané z dôvodu nadmerného tlaku, ktorý vyvolávajú alebo môžu vyvolať na počty jednotlivých druhov, ktorých sa to týka;

keďže z dôvodu dôležitosti, ktorá môže byť pripísaná určitým
špecifickým situáciám, malo by sa prijať ustanovenie pre možnosť

3. Táto smernica sa neuplatní na Grónsko.

Článok 2
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zachovanie populácie druhov uvedených v článku 1 na úrovni, ktorá zodpovedá
najmä ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám, berúc
do úvahy aj hospodárske a rekreačné požiadavky, alebo na prispôsobenie populácie týchto druhov tejto úrovni.
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Článok 3

1. V zmysle požiadaviek uvedených v článku 2, členské štáty
prijmú opatrenia nevyhnutné na ochranu, zachovanie a obnovu
dostatočnej rôznorodosti a rozlohy biotopov pre všetky druhy
vtákov uvedené v článku 1.
2. Ochrana, zachovanie a obnova biotopov a biotopov druhov
zahŕňa najmä nasledujúce opatrenia:
a) vytváranie chránených území;
b) udržiavanie a starostlivosť v súlade s ekologickými potrebami
biotopov vnútri aj mimo chránených území;
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3. Členské štáty zašlú Komisii všetky relevantné informácie, aby
mohla vyvinúť náležitú iniciatívu s cieľom koordinácie nevyhnutnej na zabezpečenie toho, aby oblasti uvedené v odsekoch 1 a 2
tvorili súvislý celok, ktorý spĺňa požiadavky ochrany týchto druhov v geografických oblastiach mora a pevniny, kde platí táto
smernica.

4. Čo sa týka ochrany oblastí uvedených vyššie v odsekoch 1 a 2,
členské štáty podniknú náležité kroky na zabránenie znečistenia
alebo poškodzovania biotopov alebo akýchkoľvek rušivých vplyvov pôsobiacich na vtáctvo, pokiaľ by boli vážne vzhľadom
na ciele tohto článku. Členské štáty sa takisto budú snažiť zabrániť znečisteniu alebo poškodzovaniu biotopov mimo týchto chránených území.

c) obnovu zničených biotopov;
Článok 5
d) vytváranie biotopov.

Článok 4

Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 9, členské štáty prijmú
opatrenia nevyhnutné na vytvorenie i všeobecného systému
ochrany všetkých druhov vtáctva uvedených v článku 1, zakazujúce najmä:
a) úmyselné usmrcovanie alebo odchyt akýmkoľvek spôsobom;

1. Druhy uvedené v prílohe 1 sú predmetom zvláštnych opatrení
týkajúcich sa ochrany ich biotopov, aby sa zabezpečilo ich prežitie a rozmnožovanie v areáli ich rozšírenia.
V tejto súvislosti sa venuje pozornosť:
a) druhom, ktorým hrozí vyhynutie;

b) úmyselné ničenie alebo poškodzovanie ich hniezd a vajec
alebo odstraňovanie ich hniezd;
c) zber vajec vo voľnej prírode a držbu týchto vajec, a to aj
prázdnych;

b) druhom citlivým na špecifické zmeny biotopov;

d) úmyselné rušenie týchto vtákov, hlavne počas obdobia hniezdenia a výchovy mláďat, pokiaľ by rušenie bolo značné vzhľadom na ciele tejto smernice;

c) druhom, ktoré sú považované za vzácne vzhľadom na ich
malú početnosť alebo obmedzené rozšírenie v danej oblasti;

e) držbu a chov tých druhov vtákov, ktorých lov alebo odchyt je
zakázaný.

d) iným druhom, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť z dôvodov
špecifického charakteru ich biotopov.
Článok 6
Ako podklady na vyhodnotenie sa berú do úvahy trendy a kolísanie početnosti populácií.
Členské štáty klasifikujú najmä podľa počtu a veľkosti najvhodnejšie územia ako osobitne chránené územia na zachovanie
týchto druhov, berúc do úvahy požiadavky na ich ochranu v geografických oblastiach mora a pevniny, kde platí táto smernica.
2. Členské štáty urobia podobné opatrenia pre pravidelne sa
vyskytujúce sťahovavé druhy, ktoré nie sú uvedené v prílohe 1,
berúc do úvahy potrebu ich ochrany v geografických oblastiach
mora a pevniny, kde platí táto smernica, čo sa týka oblastí ich
hniezdenia, preperovania a zimovania a miest odpočinku na ich
migračných trasách. na tento účel venujú členské štáty zvláštnu
pozornosť ochrane mokradí a hlavne mokradí medzinárodného
významu.

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 3, členské štáty zakážu pri všetkých druhoch vtákov uvedených
v článku 1 predaj, prepravu s cieľom predaja, držbu a chov s cieľom predaja a ponúkanie na predaj živých alebo mŕtvych vtákov a akýchkoľvek ľahko rozpoznateľných častí alebo derivátov z týchto vtákov.

2. Činnosti uvedené v odseku 1 sa nezakazujú pri druhoch, ktoré
sú predmetom prílohy III/1, ak vtáky boli usmrtené alebo odchytené alebo získané iným legálnych spôsobom.

3. Členské štáty môžu pri druhoch uvedených v prílohe III/2
dovoliť na svojom území činnosti uvedené v článku 1, pri
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ustanovení určitých obmedzení, ak tieto vtáky boli usmrtené
alebo ulovené alebo získané iným legálnym spôsobom.

3. Druhy uvedené v prílohe II/2 môžu byť lovené iba v členských
štátoch, pre ktoré je to uvedené.

Členské štáty, ktoré si želajú poskytovať takéto povolenia, sa najprv obrátia na Komisiu so zámerom spoločného preskúmania, či
by obchodovanie s jedincami týchto druhov nevyústilo, alebo či
nemožno opodstatnene očakávať, že vyústi do ohrozenia početnosti populácií, geografického rozšírenia alebo rýchlosti rozmnožovania týchto druhov na území spoločenstva. Ak prieskum
potvrdí, že zamýšľané povolenia budú mať z pohľadu Komisie za
následok takéto ohrozenie ktoréhokoľvek z uvedených druhov,
alebo ak bude existovať možnosť, že takto budú ohrozené, Komisia postúpi danému členskému štátu odôvodnené odporúčanie
vyjadrujúce nesúhlas s obchodovaním s danými druhmi. Ak
Komisia usúdi, že žiadne takéto riziko neexistuje, bude o tom
informovať daný členský štát.

4. Členské štáty zabezpečia, že lov vrátane sokoliarstva v prípade, že sa loví týmto spôsobom, hoci je vykonávaný v súlade s platnými opatreniami štátu, je v súlade so zásadami rozumného
využívania a ekologicky vyváženej regulácie početnosti daných
druhov vtákov, a zabezpečia tiež, aby táto činnosť bola zlučiteľná,
čo sa týka populácie týchto druhov, predovšetkým sťahovavých
vtákov, s opatreniami vyplývajúcimi z článku 2. Dohliadnu najmä
na to, aby druhy, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy o love,
neboli lovené v období hniezdenia alebo v čase rôznych fáz súvisiacich s rozmnožovaním. V prípade sťahovavých vtákov
dohliadnu najmä na to, aby druhy, na ktoré sa vzťahujú predpisy
upravujúce lov, neboli lovené počas obdobia rozmnožovania
alebo počas návratu na hniezdiská. Členské štáty pošlú Komisii
všetky relevantné informácie týkajúce sa praktického uplatňovania ich predpisov o love.

Odporúčanie Komisie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev.
Článok 8
Členské štáty, ktoré udeľujú povolenia podľa tohto odseku, budú
v pravidelných intervaloch overovať, či aj naďalej spĺňajú podmienky potrebné na poskytovanie takýchto povolení.

4. Komisia vypracuje štúdie biologického stavu druhov uvedených v prílohe III/3 a štúdie vplyvov obchodovania na tento stav.

Najneskôr 4 mesiace pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 18
ods. 1 tejto smernice, predkladá Komisia správu a svoje návrhy
výboru uvedeného v článku 16, s úmyslom rozhodnutia o zaradení takéhoto druhu do prílohy III/2.

1. Vzhľadom na lov, odchyt alebo usmrcovanie vtákov podľa
tejto smernice členské štáty zakážu používanie všetkých prostriedkov, zariadení alebo metód používaných na masový alebo
neselektívny odchyt alebo usmrcovanie vtákov alebo metód, ktoré
by mohli spôsobiť vymiznutie druhov v danej oblasti, hlavne tých,
ktoré sú uvedené v prílohe IV a).

2. Navyše, členské štáty zakážu akýkoľvek lov z dopravných prostriedkov a za podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe IV b).

Článok 9
Až do vykonania tohto rozhodnutia môžu členské štáty uplatňovať národné ustanovenia týkajúce sa týchto druhov bez toho, aby
bol dotknutý odsek 3 tohto článku.

1. Členské štáty udeliť výnimku z ustanovení článkov článkov 5,
6, 7 a 8, ak neexistuje iné uspokojivé riešenie, z nasledujúcich
dôvodov:
a) — v záujme verejného zdravia a bezpečnosti,

Článok 7

1. Druhy uvedené v prílohe II môžu byť vzhľadom na početnosť
populácie, geografické rozšírenie a rýchlosť rozmnožovania
na území spoločenstva lovené v súlade so zákonmi platnými
v jednotlivých štátoch. Členské štáty zabezpečia, že lov týchto
druhov nebude v rozpore s úsilím na ich ochranu v oblasti ich
rozšírenia.

2. Druhy uvedené v prílohe II/1 môžu byť lovené v geografických
oblastiach mora a pevniny, kde platí táto smernica.

— v záujme bezpečnosti vzdušného priestoru,
— aby sa zabránilo závažným škodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb a vodnom hospodárstve,
— na ochranu rastlinstva a živočíšstva;
b) s cieľom výskumu a vzdelávania, obnovy populácie, navrátenia druhov do ich biotopov a na držbu a chov nevyhnutný
na tieto účely;
c) aby sa za prísne kontrolovaných podmienok a na základe
výberu povolil odchyt, držba, chov alebo iné rozumné využívanie určitých vtákov v malom rozsahu.
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2. Výnimky musia špecifikovať:
— druhy, ktoré sú predmetom výnimiek,
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2. Na základe informácií uvedených v odseku1 pripraví Komisia
každé tri roky zloženú správu. Časť návrhu správy, zahŕňajúca
informácie poskytnuté daným členským štátom, sa predloží orgánom daného členského štátu na overenie. Konečná verzia správy
sa predloží členským štátom.

— prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odchyt
alebo usmrcovanie,
— podmienky rizika a okolnosti času a miesta, za ktorých je
možné takéto výnimky udeliť,

Článok 13

— orgán oprávnený vyhlásiť, že sa požadované podmienky
uplatnia, a rozhodovať, aké prostriedky, zariadenia alebo
metódy môžu byť použité, s akými obmedzeniami a kým,

Uplatňovanie týchto opatrení, prijatých v zmysle tejto smernice,
nesmie viesť k zhoršeniu súčasnej situácie vo vzťahu k ochrane
druhov vtákov uvedených v článku 1.

— kontroly, ktoré budú vykonané.
Článok 14
3. Členské štáty zašlú každoročne Komisii správu o vykonávaní
tohto článku.

4. Na základe dostupných informácií, najmä informácií oznámených v zmysle odseku 3, Komisia vždy zaistí, že dôsledky týchto
výnimiek nebudú v rozpore s touto smernicou. Na tento účel
prijme primerané kroky.

Článok 10

1. Členské štáty podporujú výskum a akúkoľvek činnosť nevyhnutnú ako základňu pre ochranu, riadenie a využívanie všetkých
druhov vtákov uvedených v článku 1.

2. Zvláštna pozornosť venuje výskumu a činnostiam zameraným
na subjekty vymenované v prílohe V. Členské štáty dodajú Komisii všetky informácie potrebné na to, aby mohla prijať adekvátne
opatrenia na koordináciu výskumu a činnostiam uvedené v tomto
článku.

Členské štáty môžu zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia, ako sú
uvedené v tejto smernici.

Článok 15

Takéto zmeny a doplnky, ktoré sú nevyhnutné na prispôsobenie
príloh I a V tejto smernice technickému a vedeckému pokroku,
a zmeny a doplnky uvedené v druhej vete článku 6 odsek 4, sa
prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 17.

Článok 16

1. Na účely vypracovania zmien a doplnkov podľa článku 15
tejto smernice sa zakladá Výbor pre prispôsobenie technickému
a vedeckému pokroku (ďalej len „výbor“) pozostávajúci z predstaviteľov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Výbor vypracuje svoj rokovací poriadok.
Článok 11

Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek introdukcia druhu vtákov, ktorý sa prirodzene nevyskytuje vo voľnej prírode na európskom území členských štátov, nemala negatívny vplyv na miestne
rastlinstvo a živočíšstvo. V tejto súvislosti sa radia s Komisiou.

Článok 12

1. Každé tri roky, počnúc dňom uplynutia časovej lehoty uvedenej v článku 18 odsek 1, členské štáty postúpia Komisii správu
o vykonávaní opatrení prijatých v jednotlivých štátoch.

Článok 17

1. Ak sa má uplatniť postup podľa tohto článku, predseda predloží výboru materiály buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť
zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré je
potrebné prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu v rámci
lehoty určenej predsedom s ohľadom na naliehavosť záležitosti. Výbor rozhoduje väčšinou 41 hlasov, pričom hlasy členských štátov majú váhy podľa článku 148 odsek 2 zmluvy.
Predseda nehlasuje.
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3. a) Komisia prijme uvedené opatrenia, pokiaľ budú v súlade so
stanoviskom výboru.

smernicou v priebehu 2 rokov od jej oznámenia. Bezodkladne
o tom informujú Komisiu.

b) Tam, kde uvedené opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom
výboru alebo v prípade, že nie je predložené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne postúpi návrh o opatreniach,
ktoré sa majú prijať, Rade. Rada rozhoduje kvalifikovanou
väčšinou.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

c) Ak do 3 mesiacov od podania návrhu Rade nekonala, navrhované opatrenia prijme Komisia.

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Článok 19

V Luxemburgu 2. apríla 1979
Článok 18

Za Radu

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné predpisy
a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so

predseda
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

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
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Korsenkleiber

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
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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

Pluvier argenté

Pluvier doré

Huîtrier pie

Poule d’eau

Râle d’eau

Dindon/Dinde sauvage

Caille des blés

Perdrix de Barbarie

Grand tétras

Capercaillie
Barbary partridge

Tétras lyre

Gélinotte des bois

Harle bièvre

Harle huppé

Garrot à l’œil d’or

Macreuse brune

Black grouse

Hazel hen

Goosander

Red-breasted merganser

Golden-eye

Velvet scoter

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

Úradný vestník Európskej únie

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

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

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

Chevalier combattant
Barge à queue noir

Piovanello maggiore

Pavoncella

Italiano

Bécasseau maubèche

Vanneau huppé

Français

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
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Misteldrossel

Rotdrossel

Singdrossel

Wacholderdrossel

Amsel

Feldlerche

Turteltaube

Türkentaube

Hohltaube

Mantelmöwe

Silbermöwe

Heringsmöwe

Sturmmöwe

Lachmöwe

Reeve

Black-tailed godwit

Ruff

Knot

Lapwing

English

SK

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

+

26. Anser brachyrhynchus

+

+

27. Anser albifrons

+

+

+

+

+

28. Branta bernicla

+
+

29. Netta rufina
30. Aythya marila

Ireland
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France

Deutschland
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Danmark

SK

Belgique/
Belgie

15/zv. 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

31. Somateria mollissima

+

+

+

32. Clangula hyemalis

+

+

+

+

33. Melanitta nigra

+

+

+

+

+

34. Melanitta fusca

+

+

+

+

+

35. Bucephala clangula

+

+

+

+

36. Mergus serrator

+

+

37. Mergus merganser

+

+

38. Bonasa 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
64. Columba oenas
65. Streptopelia decaocto

+
+

+

+

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

Italia

+

Ireland

+
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Belgique/
Belgie
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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
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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

SK

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

BILAG III/3 — ANHANG III/3 — ANNEX III/3 — ANNEXE III/3 — ALLEGATO III/3 — BIJLAGE III/3

Houtsnip

Watersnip

Bokje

Goudplevier

Korhoen

Zwarte zeeëend

Toppereend

Slobeend

Kolgans

Nederlands
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PRÍLOHA IV

a) — Oká, lepy, háky, živé vtáky, ktoré sú slepé alebo zmrzačené, používané ako návnady, magnetofóny, prístroje
zabíjajúce elektrickým prúdom
— Umelé svetelné zdroje, zrkadlá, prístroje na osvetľovanie cieľov, zameriavacie prístroje pre nočné strieľanie,
pozostávajúce z elektronického zväčšovadla obrazu alebo konvertovača obrazu
— Výbušniny
— Siete, pasce, jedové či anestetické návnady
— Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dve dávky streliva
b) — Lietadlá, motorové vozidlá
— Lode plaviace sa rýchlosťou presahujúcou päť kilometrov za hodinu. Na otvorenom mori môžu členské štáty
z bezpečnostných dôvodov povoliť použitie motorových člnov s maximálnou rýchlosťou 18 kilometrov za
hodinu. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých udelených povoleniach.
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PRÍLOHA V

a) Národné zoznamy druhov, ktorým hrozí vyhynutie alebo obzvlášť ohrozených druhov, s ohľadom na ich
geografické rozšírenie
b) Zoznam a ekologický popis oblastí, ktoré sú osobitne dôležité pre sťahovavé druhy na ich migračnej trase ako
zimoviská a hniezdiská
c) Zoznam údajov o početnosti populácií sťahovavých druhov na základe výsledkov ich krúžkovania
d) Posudzovanie vplyvu metód odchytu voľne žijúcich vtákov na ich početnosť ich populácie
e) Vývoj alebo zdokonalenie ekologických metód pre zabránenie škôd spôsobených vtákmi
f) Určenie niektorých druhov ako indikátorov znečistenia
g) Štúdium nepriaznivých účinkov chemického znečistenia na početnosť populácií druhov vtákov
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