РЕГЛАМЕНТ № 338/97 НА СЪВЕТА
от 9 декември 1996 година
относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на
търговията с тях
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член
130s, параграф 1 от него,
като взе предвид предложението на Комисията(1),
като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет(2),
в съответствие с процедурата, предвидена в член 189с от Договора(3)
(1) като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 3626/82(4) прилага Конвенцията за
международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна в Общността,
считано от 1 януари 1984 г.; като има предвид, че целта на Конвенцията е защитата на
застрашените видове от флората и фауната чрез контрол на международната търговия с
екземпляри от тези видове;
(2) като има предвид, че за да се подобри защитата на видовете от дивата флора и
фауна, които са застрашени или е възможно да бъдат застрашени от търговията,
Регламент (ЕИО) № 3626/82 трябва да бъде заменен с регламент, съобразен с
натрупаните научни познания след приемането на Регламент № 3626/82 и с актуалната
структура на търговията; като има предвид, че премахването на контрола по
вътрешните граници в резултат на въвеждането на Единния пазар прави необходимо
приемането на по-строги мерки за контрол на търговията през външните граници на
Общността, като документите и стоките се проверяват в митническото управление на
границата, през която те се внасят;
(3) като има предвид, че разпоредбите на настоящия регламент не накърняват
въвеждането или поддържането на всякакви по-строги мерки от страна на държавитечленки в съответсвие с Договора и по-специално по отношение на притежаването на
екземпляри от видовете, обхванати с настоящия регламент;
(4) като има предвид, че е необходимо да се определят обективни критерии за
включването на видове от дивата флора и фауна в приложенията към настоящия
регламент;
(5) като има предвид, че за изпълнението на настоящия регламент е необходимо да се
прилагат общи условия за издаване, използване и представяне на документите,
(1)

ОВ С 26, 3.2.1992 г., стр. 1 и ОВ С 131, 12.5.1994 г., стр. 1.
ОВ С 223, 31.8.1992 г., стр. 19.
(3)
Становище на Европейския парламент от 15 декември 1995 г. (ОВ С 17, 22.1.1996 г., стр. 430). Обща
позиция на Съвета от 26 февруари 1996 г. (ОВ С 196, 6.7.1996 г., стр. 58) и Решение на Европейския
парламент от 18 септември 1996 г. (ОВ С 320, 28.10.1996 г.)
(4)
ОВ С 384, 31.12.1982 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 558/95 на Комисията
(ОВ L 57, 51.3.1995 г., стр. 1).
(2)
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отнасящи се до разрешението за внос в Общността и износа или реекспорта от
Общността на екземпляри от видовете, обхванати от настоящия регламент; като има
предвид, че е необходимо да се предвидят специфични условия за транзита на
екземпляри през Общността;
(6) като има предвид, че е в правомощията на управителния орган на държавата-членка
по местоназначение, подпомаган от научния орган на тази държава-членка и където е
подходящо, като се вземе предвид всяко становище на Групата за научен преглед, да
взема решения по заявките за внос на екземпляри в Общността;
(7) като има предвид, че е необходимо разпоредбите за реекспорт да се допълнят с
процедура за консултации, за да се намали рискът от нарушения;
(8) като има предвид, че за да се гарантира ефективната защита на видовете от дивата
флора и фауна, могат да бъдат наложени допълнителни ограничения върху вноса на
екземпляри в Общността и износа им от нея; като има предвид, че по отношение на
живите екземпляри тези ограничения могат да бъдат допълвани с ограничения на
общностно равнище относно притежаването и движението на такива екземпляри в
рамките на Общността;
(9) като има предвид, че е необходимо да се определят специфични разпоредби,
приложими за екземплярите, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени, за
екземплярите, които са лично или домашно имущество и за нетърговските заемания,
дарения или обмен между регистрирани учени и научни институции;
(10) като има предвид, че за да се осигури възможно най-широка защита на видовете,
обхванати от настоящия регламент, е необходимо да се предвидят разпоредби за
контролиране на търговията и движението на екземплярите в рамките на Общността и
условията за подслон на екземплярите; като има предвид, че сертификатите, издавани
съгласно настоящия регламент, които спомагат за контрола върху тези дейности,
трябва да се уреждат с общи правила за тяхното издаване, валидност и използване;
(11) като има предвид, че следва да се вземат мерки, които да сведат до минимум
отрицателното въздействие върху живите екземпляри при превоза до тяхното
местоназначение от или в рамките на Общността;
(12) като има предвид, че за да се осигури ефективен контрол и да се улеснят
митническите процедури, следва да бъдат определени митници с обучен персонал,
който да отговаря за извършването на необходимите формалности и за съответните
проверки при внасянето на екземпляри в Общността, с цел насочването им към
третиране чрез митническо одобрение или използване по смисъла на Регламент (ЕИО)
№ 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс
на Общността(5), или когато те се изнасят или реекспортират от Общността; като има
предвид, че следва да има съоръжения, които да гарантират адекватно настаняване и
грижи за живите екземпляри;
(13) като има предвид, че изпълнението на настоящия регламент изисква също така
определянето на управителен и научен орган от държавите-членки;
(5)

ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.
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(14) като има предвид, че информирането на обществеността и запознаването й с
разпоредбите на настоящия регламент, особено на граничните пунктове, може да
насърчи спазването на тези разпоредби;
(15) като има предвид, че за да осигурят ефективното прилагане на настоящия
регламент, държавите-членки следва отблизо да наблюдават спазването на неговите
разпоредби и за тази цел да си сътрудничат тясно помежду си и с Комисията; като има
предвид, че за това се изисква предоставяне на информация относно приложението на
настоящия регламент;
(16) като има предвид, че наблюдението на обема на търговията с видове от дивата
флора и фауна, обхванати от настоящия регламент, е от решаващо значение за оценката
на въздействието на търговията върху консервационния статус на видовете; като има
предвид, че следва да се изготвят подробни годишни отчети в общ формат;
(17) като има предвид, че за да се гарантира спазването на настоящия регламент, е
важно държавите-членки да налагат санкции за нарушения по начин, който е както
достатъчен, така и подходящ с оглед на характера и сериозността на нарушението;
(18) като има предвид, че е от съществено значение да се предвиди процедура на
равнище Общност, даваща възможност за изпълнение на разпоредбите и за изменения
на приложенията към настоящия регламент в подходящ срок; като има предвид, че
трябва да се създаде комитет, чрез който да позволява тясно и ефективно
сътрудничество между държавите-членки и Комисията в тази област;
(19) като има предвид, че за отчитането на множеството биологични и екологични
аспекти при изпълнението на настоящия регламент се изисква създаване на група за
научен преглед, чиито становища ще се препращат от Комисията на комитета и
управителните органи в държавите-членки с цел подпомагане при вземането на
решения,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Предмет
Предмет на настоящия регламент е защитата на видовете от дивата флора и фауна и
гарантирането на тяхното опазване чрез регулиране на търговията с тях в съответствие
със следващите разпоредби.
Настоящият регламент се прилага в съответствие с целите, принципите и разпоредбите
на конвенцията, дефинирана в член 2.
Член 2
Дефиниции
За целите на настоящия Регламент:
а) „комитет” означава Комитета по търговия с дивата флора и фауна, създаден
съгласно член 18;
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б) „Конвенция” означава Конвенцията по международна търговия със застрашени
видове от дивата флора и фауна (Cites);
в) „държава на произход” означава държавата, в която екземплярът е взет от дивата
природа, развъден в плен или изкуствено размножен”;
г) „нотификация за внос” означава нотификацията, дадена от вносителя или от негов
посредник или представител по време на вноса в Общността на екземпляр от
видовете, включени в приложения В или Г, на формуляр, предписан от Комисията в
съответствие с процедурата, предвидена в член 18;
д) „въвеждане по море” означава въвеждането в Общността на екземпляр, който е
взет или внесен пряко от морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя
държава, включително въздушното пространство над морето, морското дъно или
почвата под морското дъно;
е) „издаване” означава приключването на всички процедури, свързани с
подготовката и валидирането на разрешение или сертификат и неговото
предоставяне на заявителя;
ж) „управителен орган” означава националния административен орган, определен в
случай на държава-членка, съгласно член 13, параграф 1, буква а) или в случай на
трета държава, която е страна по Конвенцията - съгласно член IX от Конвенцията;
з) „държава-членка по местоназначение” означава държавата-членка по
местоназначение, отбелязана в документа, който се използва при износ или
реекспорт на екземпляр; при въвеждането по море означава държавата-членка, в
рамките на чиято юрисдикция се намира местоназначението на екземпляра;
и) „предлагане за продажба” означава предлагане за продажба и всяко действие,
което основателно може да се тълкува като такова предлагане, включително
рекламата или възлагането на реклама за продажба или покана за преговори;
й) „лично или домашно имущество” означава мъртви екземпляри, части или
производни от тях, които принадлежат на частно лице и които образуват или се
предполага, че образуват част от обичайните му лични вещи и движимо имущество;
к) „местоназначение” означава мястото, в което по време на въвеждането в
Общността се смята, че екземплярите ще се държат; при живите екземпляри, това е
първото място, в което ще се отглеждат екземплярите след карантинния период или
друго задържане с цел санитарни проверки и контрол;
л) „популация” означава биологически или географски обособен общ брой
индивиди;
м) „предимно търговски цели” означава всички цели, чиито нетърговски аспекти не
доминират ясно;
н) „реекспорт от Общността” означава експорт от Общността на екземпляр, който
преди това е бил внесен в нея;
о) „повторно въвеждане в Общността” означава въвеждането в Общността на
екземпляр, които преди това е бил изнесен или реекспортиран от нея;
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п) „продажба” означава всяка форма на продажба. За целите на настоящия
регламент, наемането, бартера или размяната се считат за продажба; сродните
изрази се тълкуват по същия начин.
р) „научен орган” е научният орган, определен за държавите-членки в съответствие с
член 13,параграф 1, буква б), а за трети държави, страни по Конвенцията, съгласно
член IX от Конвенцията;
с) „група за научен преглед” означава консултативният орган, създаден съгласно
член 17;
т) „вид” означава вид, подвие или популация от тях;
у) „екземпляр” означава всяко животно или растение, живо или мъртво, от видовете,
изброени в приложения от А до Г, част или производно от него, което се съдържа
или не в други стоки, както и всяка друга стока, за която от придружаващите
документи, опаковката, маркировката, етикета или от други обстоятелства е видно,
че се състои от животно или растение от тези видове, или от част или производно от
тях, освен ако тези части или производни са изрично изключени от разпоредбите на
настоящия регламент, или от разпоредбите, свързани с приложението, в което
даденият вид е включен чрез индикация за целта.
Даден екземпляр се счита за екземпляр от видовете, изброени в приложения А - Г, ако е
животно или растение, поне един от родителите на което е включен в списъка на
видовете, или е част или производно от такова животно или растение. В случаите, в
които „родителите” на животното или растението произлизат от видове, вписани в
различни приложения, или от видове, от които само един е включен в списъка, се
прилагат разпоредбите на по-рестриктивното приложение. В случаите на екземпляри от
хибридни растения обаче, ако един от „родителите” е от видовете, изброени в
приложение А, се прилагат разпоредбите на по-рестриктивното приложение, само ако
видът е анотиран с такава цел в приложението;
ф) „търговия” означава въвеждането в Общността, включително въвеждането от
морето, износът и реекспортът от Общността, както и използването, движението и
прехвърлянето на собственост в рамките на Общността, включително в рамките на
държава-членка, на екземпляри, които са предмет на разпоредбите на настоящия
Регламент;
х) „транзит” означава транспортирането на екземпляри между две точки извън
Общността през територията на Общността, които са изпратени до назован
получател на стоката, при което прекъсването на движението се допуска само
поради характера на организацията на превоза с дадения вид транспорт;
ц) „обработени екземпляри, които се придобити преди повече от 50 години”
означава екземпляри, които са съществено изменени в сравнение с техния естествен
суров вид за бижутерия, украса, изкуство, употреба или музикални инструменти
повече от 50 години преди влизането в сила на настоящия регламент и за които
управителният орган на засегнатата държава е надлежно уверен, че са придобити при
такива обстоятелства. Такива екземпляри се считат за обработени, само ако ясно
попадат в една от посочените категории и не се налага по-нататъшно резбоване,

31997R0338 - ЦПР - редактиран

занаятчийска обработка,
предназначението им;

или

промишлена

обработка

за

постигане

на

ч) „проверки по време на въвеждане, износ, реекспорт и транзит” означава
документална проверка на сертификатите, разрешенията и нотификациите,
предвидени в настоящия регламент, и когато това е предвидено от разпоредбите на
Общността или в други случаи, чрез представителни проби от пратките - преглед на
екземплярите и когато е необходимо, придружено от вземане на проби с цел анализ
или по-щателна проверка.
Член 3
Обхват
1.

Приложение А съдържа:
а) видовете, вписани в приложение I към Конвенцията, за които държавите-членки
не са направили уговорки;
б) който и да е вид:
(i) за който има или може да възникне търсене, свързано с употреба в Общността
или за международна търговия и който е или застрашен от изчезване, или е
толкова рядък, че всякакъв обем на търговия с него би застрашил оцеляването на
вида;
или
(ii) който принадлежи към род, от който повечето от видовете, или към вид, от
който повечето от подвидовете са вписани в приложение А, съгласно критериите
в буква а) или буква б), (ii) и чието вписване в приложението е от съществено
значение за ефективната защита на тези таксони.

2. Приложение Б съдържа:
а) видовете, вписани в приложение II към Конвенцията, без включените в
приложение А, за които държавите-членки не са направили уговорка;
б) видовете, вписани в приложение I към Конвенцията, за които е направена
уговорка;
в) друг вид, който не е вписан в приложения I или II към Конвенцията:
(i) представляващ предмет на обеми на международна търговия, които може да са
несъвместими:
- с оцеляването на вида или с оцеляването на популации в определени страни,
или
- с подържането на общата популация на равнище, което отговаря на ролята на
вида в екосистемата, в която живее:
или
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(ii) чието вписване в приложението поради сходство с външния вид на друг вид,
вписан в приложение А или в приложение Б, е от съществено значение за
осигуряването на ефективен контрол върху търговията с екземпляри от този вид;
г) видове, за които е установено, че въвеждането на живи екземпляри в природно
местообитание в Общността би представлявало екологична заплаха за дивите видове
флора и фауна, които са характерни за Общността.
3. Приложение В съдържа:
а) видовете, които са вписани в приложение III към Конвенцията, освен тези,
вписани в приложения А и Б, за които държавите-членки не са направили уговорки;
б) видовете, вписани в приложение II на Конвенцията, за които е направена
уговорка.
4. Приложение Г съдържа:
а) видове, които не са вписани в приложения А - В, но се внасят в Общността в брой
и количества, които изискват наблюдение;
б) видове, вписани в приложение IIІ към Конвенцията, за които е направена
уговорка.
5. Когато консервационния статус на видовете, обхванати от настоящия регламент,
изисква тяхното включване в едно от приложенията към Конвенцията, държавитечленки правят необходимите предложения за изменение.
Член 4
Въвеждане в Общността
1. Въвеждането в Общността на екземпляр от видовете, вписани в приложение А,
подлежи на извършване на необходимите проверки и на предварително представяне в
митницата на граничния пункт на внасяне на разрешение за износ, издадено от
управителния орган в държавата-членка на местоназначението.
Разрешението за внос може да се издаде само в съответствие с ограниченията,
определени в параграф 6 и при изпълнение на следните условия:
а) компетентният научен орган, след разглеждане на становище, дадено от групата за
научен преглед, е съобщил че въвеждането в Общността:
(i) не би могло да има вредно въздействие върху консервационния статус на
видовете или върху размера на територията, заета от съответната популация от този
вид;
(ii) се извършва:
- с една от целите, посочени в член 8, параграф 3, буква д), е), или ж), или
- с други цели, които не са вредни за оцеляването на въпросния вид;
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б) (i) заявителят представи документални доказателства, че екземплярите са
придобити в съответствие със законодателството за защита на въпросния вид, което
- в случай на внос от трета държава на екземпляри от видовете, вписани в
приложенията към Конвенцията, са разрешение за износ или сертификат за
реекспорт, или копия от тях, издадени в съответствие с Конвенцията от
компетентния орган на държавата на износ или реекспорт.
(ii) въпреки това, при издаването на разрешение за внос за видовете, вписани в
приложение А съгласно член 3, параграф 1, буква а), не се изискват такива
документални доказателства, но оригиналът на разрешението за внос се задържа
и не се представя на заявителя до представянето на разрешение за износ или
сертификат за реекспорт;
в) компетентният научен орган се е уверил, че предвиденото настаняване на жив
екземпляр в местоназначението ще се извърши в съоръжение, което е адекватно
оборудвано с цел опазване и подходящи грижи;
г) управителният орган се e уверил, че екземплярът няма да се използва предимно за
търговски цели;
д) управителният орган, след консултация с компетентния научен орган, се е уверил,
че не съществуват други фактори, свързани със запазването на вида, които не
допускат издаване на разрешение за внос; и
е) в случаите на въвеждане от морето управителният орган се е уверил, че живият
екземпляр ще бъде подготвен и доставен по начин, който свежда до минимум риска
от нараняване, щети, увреждане на здравето или жестоко отношение.
2. Въвеждането в Общността на екземпляри от видовете, вписани в приложение Б,
подлежи на извършване на необходимите проверки и предварителното представяне в
митницата на пункта на внасяне на разрешение за внос, издадено от управителния
орган на държавата-членка по местоназначение.
Разрешението за внос може да се издаде само в съответствие с ограниченията
определени в параграф 6, и когато:
а) компетентният научен орган, след преглед на наличните данни и след отчитане на
становището на групата за научен преглед счита, че въвеждането в Общността не би
имало вредно въздействие върху консервационния статус на вида или върху размера
на територията, населявана от съответната популация от този вид, като се имат
предвид актуалният и прогнозният обем на търговия. Това становище е валидно и за
следващия внос, доколкото горните аспекти не са се променили съществено;
б) заявителят представи документални доказателства, че предвиденото съоръжение
за настаняване на живия екземпляр в местоназначението е подходящо оборудвано за
опазване и добри грижи;
в) са изпълнени условията на параграф 1, буква б), точка (i), букви д) и е).
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3. Въвеждането в Общността на екземпляри от видовете, вписани в приложение В
подлежи на извършване на необходимите проверки и предварителното представяне в
митницата в пункта на внасяне на известие за внос и:
а) в случай на износ от страна, посочена във връзка с въпросния вид в приложение В,
заявителят представя документални доказателства чрез разрешение за износ,
издадено в съответствие с Конвенцията от компетентен орган в тази страна, че
екземплярите са придобити в съответствие с националното законодателство относно
опазването на въпросния вид; или
б) в случай на износ от страна, която не е посочена във връзка с въпросния вид в
приложение В или реекспорт от която и да e страна, заявителят представя
разрешение за износ, сертификат за реекспорт или сертификат за произход, издадени
в съответствие с Конвенцията от компетентен орган в държавата на износ или
реекспорт.
4. Въвеждането в Общността на екземпляри от видовете, вписани в приложение Г,
подлежи на извършването на необходимите проверки и предварителното представяне
на известие за внос в граничната митница в пункта на въвеждане.
5. Условията за издаване на разрешение за внос, посочени в параграф 1, букви а) и г) и
в параграф 2, букви а), б) и в) не се отнасят за екземпляри, за които заявителят
представи документални доказателства :
а) че преди са били законно внесени или придобити в Общността и модифицирани
или не, последните се въвеждат обратно в Общността; или
б) че са обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години.
6. След консултации със съответните държави на произход, съгласно процедурата,
предвидена в член 18 и след отчитане на становището на групата за научен преглед,
Комисията може да установи общи ограничения или ограничения за определени
държави на произход с оглед на въвеждането в Общността:
a) на базата на условията, посочени в параграф 1, буква а), (i) или буква д), за
екземпляри от видовете, вписани в приложение А;
б) на базата на условията, посочени в параграф 1, буква д) или параграф 2, буква а),
за екземпляри от видовете, вписани в приложение Б; и
в) за живи екземпляри от видовете, вписани в приложение Б, които имат висока
смъртност при превоз или за които е установено, че не е възможно да оцелеят в плен
в продължение на значителен период от потенциалната им продължителност на
живот; или
г) за живи екземпляри от видове, за които е установено, че въвеждането им в
естествената среда на Общността представлява екологична заплаха за дивите видове
от местната флора и фауна на Общността.
Всяко тримесечие Комисията публикува списък с тези ограничения, ако има такива, в
Официален вестник на Европейските общности.
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7. В специални случай на трансбордиране, прехвърляне с въздушен или при
железопътен транспорт след въвеждане в Общността, могат да се предоставят
дерогации с оглед на извършването на проверки и представянето на документи за внос
в граничната митница в пункта на въвеждане, посочени в параграфи 1 - 4. Тези
дерогации се предоставят съгласно процедурата, предвидена в член 18, за да могат
проверките и представянията да се извършат в друга митница, определена съгласно
член 12, параграф 1.
Член 5
Износ и реекспорт от Общността
1. Износът или реекспортът от Общността на екземпляри от видовете, вписани в
приложение А, подлежи на извършване на необходимите проверки и предварително
представяне в митницата, в която се извършват формалностите по износа, на
разрешение за износ или сертификат за реекспорт, издаден от управителния орган в
държавата-членка, в която се намират екземплярите.
2. Разрешение за износ за екземпляри от видовете, вписани в приложение А, може да
бъде издадено само след като бъдат изпълнени следните условия:
а) компетентният научен орган е съобщил в писмен вид, че залавянето или
събирането на екземпляри от дивата природа и техният износ няма да доведат до
вредно въздействие върху консервационния статус на вида или върху размера на
територията, населявана от съответната популация на вида;
б) заявителят представя документални доказателства, че екземплярите са били
придобити в съответствие с действащото законодателство за защита на съответния
вид; когато заявката се прави пред държава-членка, която е различна от държавата
на произход, такова документално доказателство се представя чрез сертификат,
който потвърждава, че екземплярът е взет от дивата природа в съответствие с
действащото законодателство на територията му;
в) управителният орган се е уверил, че:
(i) всеки жив екземпляр ще бъде подготвен и транспортиран по начин, който
свежда до минимум риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко
отношение; и
(ii) - екземплярите от вид, който не е вписан в приложение I на Конвенцията, няма
да бъдат използвани за предимно търговски цели, или
- в случай на износ в държава, която е страна по Конвенцията, на екземпляри от
видовете, посочени в член 3, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, е
издадено разрешение за внос;
и
г) управителният орган на държавата-членка се е уверил след консултация с
компетентния научен орган, че няма други фактори, свързани с опазването на вида,
които да не допускат издаването на разрешение за износ.
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3. Сертификат за реекспорт може де се издаде само когато са изпълнени условията по
параграф 2, букви в) и г) и когато заявителят представи документално доказателство, че
екземплярите:
а) са били внесени в Общността в съответствие с
регламент;

разпоредбите на настоящия

б) ако са внесени в Общността преди влизането в сила на настоящия регламент, че са
били внесени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 3626/82; или
в) ако са внесени в Общността преди 1984 г., че са били обект на международна
търговия съгласно разпоредбите на Конвенцията; или
г) че са били внесени законно на територията на държава-членка преди разпоредбите
на регламентите, посочени в букви а) и б), или на Конвенцията да са станали
приложими за тях или за държавата-членка.
4. Износът или реекспортът от Общността на екземпляри от видовете, включени в
приложения Б и В, подлежи на извършване на необходимите проверки и
предварителното представяне
в митницата, където се извършват експортните
формалности, на разрешение за износ или сертификат за реекспорт, издаден от
управителния орган в държавата-членка, на чиято територия се намират екземплярите.
Разрешение за износ се издава само след изпълнение на условията, посочени в параграф
2, букви а), б), буква в), (i) и буква г).
Сертификат за реекспорт се издава само след изпълнение на условията, посочени в
параграф 2, буква в), (i) и буква г) и параграф 3 букви а) - г).
5. Когато заявлението за сертификат за реекспорт се отнася за екземпляр, който е
внесен в Общността с разрешение за внос, издадено от друга държава-членка,
управителният орган трябва първо да се консултира с управителния орган, който е
издал разрешението. Процедурите за консултации и случаите, в които е необходима
консултация, се установяват в съответствие с процедурата, предвидена в член 18.
6. Условията за издаване на разрешение за износ или сертификат за ре-експорт,
посочени в параграф 2, буква а) и буква в), (i) не са приложими за:
(i) обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години; или
(ii) мъртви екземпляри, части или производни от тях, за които заявителят
представи документално доказателство, че са законно придобити, преди за тях да
станат приложими разпоредбите на настоящия регламент, Регламент (ЕИО) №
3626/82, или Конвенцията.
7. a) Компетентният научен орган на всяка държава-членка наблюдава издаването на
разрешения за износ от тази държава-членка за екземпляри от видовете, вписани в
приложение Б и действителния износ на такива екземпляри. Когато научният орган
определи, че износът на екземпляри от тези видове следва да бъде ограничен с оглед
поддържането на вида в целия обхват на разпространението му, на равнище, което да
отговаря на неговата роля в екосистемата, която населява, и над нивото, от което нагоре
видът отговаря на условията за включване по приложение А в съответствие с член 3,
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параграф 1, буква а) или буква б), (i), научният орган препоръчва в писмен вид на
управителния орган подходящи мерки за ограничаване на издаването на разрешения за
износ за екземпляри от тези видове.
б) Когато управителният орган e уведомен за мерките по буква а), последният
информира Комисията и изпраща коментар, като Комисията, когато това е
необходимо, препоръчва ограничения в износа на въпросните видове съгласно
процедурата, предвидена в член 18.

Член 6
Отхвърляне на заявления за разрешения и сертификати, посочени в членове 4, 5 и
10
1. Когато държава-членка отхвърли заявление за разрешение или сертификат по случай,
съществен от гледна точка на целите на настоящия регламент, тя незабавно уведомява
Комисията за отхвърлянето и за причините за това.
2. Комисията съобщава информацията, получена съгласно параграф 1, на другите
държави-членки с оглед на еднообразното приложение на настоящия регламент.
3. Когато се представя заявление за разрешение или сертификат за екземпляри,
заявлението за които е било отхвърляно преди, заявителят трябва да информира
компетентния орган за предишния отказ.
4. а) Държавите-членки признават отхвърлянето на заявления от компетентните органи
на друга държава-членка, когато този отказ се основава на разпоредбите на настоящия
регламент.
5. Това обаче не се отнася за случаите на съществена промяна в обстоятелствата, или
когато се представят нови доказателства в подкрепа на заявлението. Ако в такъв случай
управителният орган издаде разрешение или сертификат, той информира за това
Комисията, като посочва причините за издаване.

Член 7
Дерогации
1. Екземпляри, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени
а) С изключение на случаите на приложение на член 8, екземплярите от видовете,
вписани в приложение А, които са родени и отгледани в плен, или изкуствено
размножени се третират в съответствие с разпоредбите, които са приложими за
екземплярите от видовете, вписани в приложение Б.
б) В случаите на изкуствено размножени растения, може да има отказ от
разпоредбите на члeн 4 и 5, в съответствие със специалните условия, предвидени от
Комисията и свързани с:
(i) използването на фитосанитарни сертификати;
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(ii) търговия от страна на регистрирани търговци и научните институции,
посочени в посочени 4 от настоящия член; и
(iii) търговия с хибриди.
в) Критериите за определяне дали един екземпляр е роден и отгледан в плен, или
изкуствено размножен, или дали това е направено с търговски цели, както и
специалните условия, посочени в буква б), се уточняват от Комисията в съответствие
с процедурата, предвидена в член 18.
2. Транзит
а) Чрез дерогация от член 4, когато един екземпляр преминава транзит през
Общността, не се изискват проверки и представяния на предвидените разрешения в
митницата на границата при внасяне;
б) В случаите на видове, вписани в приложенията съгласно член 3, параграф 1 и член
3, параграф 2 букви а) и б), дерогацията по буква а) е приложима само когато
компетентните власти от изнасящата или реекспортиращата трета страна са издали
валидни документи за износ или реекспорт, така както е предвидено от Конвенцията
за екземплярите, които се придружават с тези документи и с уточнено
местоназначение на екземплярите.
в) Ако документът, предвиден по буква б) не е издаден преди износа или реекспорта,
екземплярът трябва да бъде иззет и където е приложимо, може да бъде конфискуван,
освен ако с обратна дата не се представи документът в съответствие с условията,
посочени от Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 18.
3. Лично и домашно имущество
Чрез дерогация от член 4 и 5, разпоредбите в тях не се прилагат за мъртви екземпляри,
части и производни от видовете, вписани в приложения А - Г, които се внасят в
Общността като лично или домашно имущество, или се изнасят или реекспортират от
нея в съответствие с разпоредбите, които се посочват от Комисията съгласно
процедурата, предвидена в член 18.
4. Научни институции
Документите, посочени в членове 4, 5, 8 и 9, не се изискват в случай на нетърговски
заемания, дарения или обмен между учени и научни институции, регистрирани от
управителния орган в страната, в която се намират, или хербарийни екземпляри и други
консервирани, изсушени или вградени музейни екземпляри, или жив растителен
материал, който е етикетиран по образец, определен съгласно процедурата, предвидена
в член 18 или подобни етикети, издадени или одобрени от управителния орган на трета
държава.
Член 8
Разпоредби, отнасящи се до контрола на търговски дейности
1. Забранява се закупуването, предложението за закупуване, придобиването за
търговски цели, излагането пред публика с търговска цел, използването за търговски
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приходи и продажба, съхранението с цел продажба, предлагането за продажба и
транспорта с цел продажба на екземпляри от видовете, вписани в приложение А.
2. Държавите-членки имат право да забранят притежаването на екземпляри, поспециално живи животни от видовете, вписани в приложение А.
3. В съответствие с изискванията на друго законодателство на Общността относно
защитата на дивата флора и фауна, освобождаване от забраните по параграф 1 може да
се даде чрез издаване на сертификат с тази цел от управителния орган в държаватачленка, в която се намират екземплярите, за всеки екземпляр по отделно, когато
екземплярите:
а) са придобити или въведени в Общността, преди за тях да са станали приложими
разпоредбите, отнасящи се до видовете, вписани в приложение I към Конвенцията
или приложение В1 към Регламент (ЕИО) 3626/82 или в приложение А; или
б) са обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години; или
в) са въведени в Общността в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и
се предвижда да се използват за цели, които не са вредни за оцеляването на
въпросния вид; или
г) са екземпляри от животински видове, родени и отгледани в плен, или изкуствено
размножени растителни видове, или части и производни от тях; или
д) са необходими при изключителни обстоятелства за развитието на науката или за
важни биомедицински цели съгласно Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24
ноември 1986 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите-членки относно защитата на
животните, използвани за опитни и други научни цели (6), когато въпросните видове
са доказано единствено подходящи за такива цели и не съществуват екземпляри от
видове, родени и отгледани в плен, или
е) са предназначени за развъждане или размножаване, с което ще се постигнат ползи
с оглед на съхранението на въпросните видове; или
ж) са предназначени за научни изследвания или образование с цел запазване или
защита на вида; или
з) произлизат от държава-членка и са взети от дивата природа в съответствие със
действащото законодателство в тази държава.
4. Общоприложими дерогации от забраните в параграф 1 на основата на условията в
параграф 3, както и общоприложими частични изключения по отношение на видовете,
вписани в приложение А съгласно член 3, параграф 1, буква б), (ii) могат да бъдат
дефинирани от Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 18. Всяко такова
частично изключение трябва да бъде в съответствие с останалото законодателство на
Общността за защита на дивата флора и фауна.
5. Забраните по параграф 1 се прилагат също по отношение на екземплярите от
видовете, вписани в приложение Б, с изключение на случаите, когато компетентният
(6)
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орган във въпросната държава-членка се увери, че тези екземпляри са били придобити
или въведени (ако произлизат извън от Общността) в съответствие с действащото
законодателство за защита на дивата флора и фауна.
6. Компетентните органи в държавите-членки имат правото по свое усмотрение да
продават екземпляри от видовете, вписани в приложения А - Г, които те са
конфискували съгласно настоящия регламент, при условие че екземплярът не се връща
директно на същото лице или организация, от които е конфискуван или които са
участвали в нарушението. Тези екземпляри в последствие се считат за законно
придобити за всички цели.
Член 9
Движение на живи екземпляри
1. За всяко движение вътре в Общността на живи екземпляри от видовете, вписани в
приложение А от местонахождението, посочено в разрешението за внос или в
сертификата, издаден съгласно настоящия регламент, се изисква предварително
разрешение от управителния орган на държавата-членка, в която се намира
екземплярът. При други случаи на движение, лицето, което отговаря за придвижването
на екземпляра, трябва да е в състояние, когато е необходимо, да представи
доказателство за законния произход на екземпляра.
2. Такова разрешение:
а) се дава само когато компетентният научен орган в държавата-членка или когато
движението е до друга държава-членка, компетентният научен орган в последната, се
уверят, че предвиденото настаняване на живия екземпляр в местоназначението ще
бъде в съоръжение, което е подходящо оборудвано за съхранение и добри грижи;
б) се потвърждава чрез издаването на сертификат; и
в) къдeто е приложимо, за него веднага се съобщава на управителния орган в
държавата-членка, в която се намира екземплярът.
3. Такова разрешение не се изисква обаче, когато живо животно трябва да се придвижи
с цел спешно ветеринарно лечение и се върне директно в разрешеното
местонахождение.
4. Когато жив екземпляр от видовете, вписани в приложение Б, се премества в рамките
на Общността, притежателят на екземпляра може да го остави на получателя само след
като се увери, че последният е точно запознат с необходимостта за настаняването,
оборудването и установената практика, за да се гарантират подходящи грижи за
животното.
5. Когато се транспортират живи екземпляри до, от и в рамките на Общността или се
държат на едно място, във всеки момент от транзита или прехвърлянето, те се
подготвят, придвижват и за тях се полагат грижи по начин, който да сведе до минимум
риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение и в случай на
животни, в съответствие със законодателството на Общността за защита на животните
при транспортиране.
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6. Съгласно процедурата, предвидена в член 18, Комисията може да налага ограничения
по отношение на държането или придвижването на живи екземпляри от видове, за
които са наложени ограничения за въвеждането им в Общността съгласно член 4,
параграф 6.
Член 10
Издаване на сертификати
При получаване на заявление, заедно с всички изискващи се придружаващи документи
от дадено лице и при условие, че са спазени всички условия, уреждащи издаването,
управителният орган на държава-членка има право да издаде сертификат за целите,
посочени в член 5, параграф 2, буква б), член 5, параграфи 3) и 4), член 8, параграф 3) и
член 9, параграф 2), буква б).
Член 11
Валидност на разрешения и сертификати и специалните условия
1. Без да се накърняват по-строгите мерки, които държавите-членки имат право да
приемат или поддържат, разрешенията и сертификатите, издадени от компетентните
власти в държавите членки в съответствие с настоящия Регламент, са валидни в цялата
Общност.
2. а) Всяко разрешение или сертификат обаче, както и разрешенията или
сертификатите, издадени на негова основа, се считат за недействителни, ако
компетентните органи или Комисията, след консултация с компетентните органи,
които са издали разрешението или сертификата, установят, че то е било издадено
на базата на невярно допускане, че условията за неговото издаване са изпълнени.
б) Екземплярите, разположени на територията на държава-членка и обхванати от
такива документи, се изземват от компетентните органи на тази държава-членка и
могат да бъдат конфискувани.
3. Всяко разрешение или сертификат, издадени в съответствие с настоящия регламент,
могат да предвиждат условия и изисквания, наложени от органа, който издава
документа, с цел гарантиране на спазването на разпоредбите на регламента. Когато е
необходимо такива условия или изисквания да бъдат включени под формата на
разрешения или сертификати, държавите-членки следва да информират за това
Комисията.
3. Всяко разрешение за внос, издадено на основата на копие от съответно разрешение за
износ и сертификат за реекспорт, е валидно за въвеждането на екземпляра в
Общността само когато е придружено от оригинала на валидното разрешение за внос
или сертификат за реекспорт.
4. Комисията определя срокове за издаването на разрешения и сертификати съгласно
процедурата, предвидена в член 18.
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Член 12
Места за въвеждане и износ
1. Държавите-членки определят кои митнически управления ще извършват проверките
и формалностите за въвеждане и износ от Общността, за да им се възложи третиране
или употреба с митническо одобрение по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на
екземплярите от видовете, обхванати от настоящия регламент и обявяват кои служби
конкретно ще се занимават със живи екземпляри.
2. Всички служби, определени съгласно параграф 1, се попълват с достатъчен и
подходящо подготвен персонал. Държавите-членки осигуряват съоръжения за
настаняване според съответното законодателство на Общността по отношение на
транспорта и настаняването на живи животни и, където е необходимо, се предприемат
подходящи мерки за съхраняването на живи растения.
3. Комисията се уведомява за всички служби, които са определени съгласно параграф 1,
и публикува списък с тези служби в Официален вестник на Европейските общности.
4. В изключителни случаи и съгласно критериите, определени с процедурата в член 18,
управителният орган има правото да разреши внасянето в Общността или износа, или
реекспорта от нея през митници, които са различни от определените съгласно параграф
1.
5. Държавите-членки осигуряват информация за гражданите за разпоредбите от
настоящия регламент на граничните пунктове.

Член 13
Управителни и научни органи и други компетентни органи
1. а) Всяка държава-членка определя управителен орган, който носи основната
отговорност за приложението на настоящия регламент и за връзките с Комисията.
б) Всяка държава-членка има правото също да определи спомагателни управителни
органи и други компетентни органи, които съдействат за приложението, като в
такъв случай основният управителен орган отговаря за предоставяне на
спомагателните органи на информацията, необходима за правилното приложение
на настоящия регламент.
2. Всяка държава-членка определя един или повече научни органи с подходяща
квалификация, чиито задължения са отделни от задълженията на управителния орган.
3. a) Не по-късно от три месеца преди датата на приложение на настоящия регламент,
държавите-членки представят на Комисията имената и адресите на определените
управителни органи и други органи, които са компетентни да издават разрешения
и сертификати, както и на научните органи, и Комисията публикува тази
информация в Официален вестник на Европейските общности до един месец след
получаването й.
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б) Всеки управителен орган, посочен в параграф 1, буква а), при поискване от
Комисията, й представя до два месеца имената и спесимен от подписите на лицата,
оправомощени да подписват разрешения или сертификати, и образец от печат, или
други средства, които се използват за легализиране на разрешенията или
сертификатите.
в) Държавите-членки съобщават на Комисията за всички промени във вече
предоставената информация не по-късно от два месеца след настъпването на
промените.

Член 14
Мониторинг на спазването и разследване на нарушенията
1. а) Мониторингът на спазването на разпоредбите на настоящия регламент се
извършва от компетентните органи на държавите-членки.
б) Във всеки момент, когато компетентните органи имат основания да смятат, че
тези разпоредби се нарушават, те вземат съответните мерки за гарантиране на
спазването или завеждат съдебни дела.
в) Държавите-членки информират Комисията и в случаите на видове, вписани в
приложенията към Конвенцията, секретариата на Конвенцията за мерките,
предприети от компетентните органи по отношение на сериозни нарушения на
настоящия регламент, включително за изземванията и конфискациите.
2. Комисията насочва вниманието на компетентните органи в държавите-членки към
въпросите, чието разследване тя смята за необходимо съгласно настоящия регламент.
Държавите-членки информират Комисията и в случай на вид, вписан в приложенията
към Конвенцията - секретариата на Конвенцията за резултатите от последващото
разследване.
2. a) Създава се група за налагане на изпълнението, която се състои от представители
на органите във всяка държава-членка, които отговарят за осигуряване на
приложението на разпоредбите на настоящия регламент. Тази група се
председателства от представител на Комисията.
б) Групата за налагане на изпълнението разглежда техническите въпроси, свързани
с изпълнението на настоящия регламент, поставени от председателя или по негова
инициатива, или по искане на членовете на групата или Комитета.
в) Комисията предава на Комитета становищата, изразени в групата за налагане на
изпълнението.

Член 15
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Съобщаване на информация
Държавите-членки и Комисията съобщават помежду си информацията, необходима
за прилагане на настоящия регламент.
1.

Държавите-членки и Комисията предприемат необходимите мерки за информиране на
обществеността за разпоредбите, свързани с приложението на Конвенцията и
настоящия регламент, и за мерките за приложение на регламента.
2. Комисията подържа връзка със секретариата на Конвенцията, за да осигури
ефективното приложение на Конвенцията на цялата територия, за която е приложим
настоящият регламент.
3. Комисията незабавно съобщава препоръките на групата за научен преглед на
управителните органи в засегнатите държави-членки.
4. а) Управителните органи на държавите-членки предават на Комисията всяка година
преди 15 юни цялата информация, свързана с предходната година, която се изисква
за изготвяне на отчетите по член VIII, параграф 7, буква а) от Конвенцията и
еквивалентна информация относно международната търговия с всички екземпляри
от видовете, вписани в приложения А, Б и В и за въвеждането в Общността на
екземпляри от видовете, вписани в приложение Г. Информацията, която трябва да се
представи, и нейната формата се уточняват от Комисията съгласно процедурата,
предвидена в член 18.
б) Въз основа на информацията, посочена в буква а), Комисията публикува всяка
година преди 31 октомври статистически отчет за внасянето, износа и реекспорта от
Общността на екземпляри от видовете, за които е приложим настоящият регламент и
предава на секретариата на Конвенцията информацията за видовете, за които е
приложима Конвенцията.
в) Без да се нарушава член 20, управителните органи на държавите-членки преди 15
юни от всяка втора година и за първи път през 1999 г. представят на Комисията
цялата информация, отнасяща се за предходните две години, която е необходима за
изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от Конвенцията и
еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които
попадат извън обхвата на Конвенцията. Информацията, която трябва да се представи
и видът й се уточняват от Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 18.
г) Въз основа на информацията, посочена в буква в), Комисията изготвя преди 31
октомври всяка втора година и за първи път през 1999 година доклад за
приложението и налагането на изпълнението на настоящия регламент.
5. С оглед на подготовката на измененията на приложенията компетентните органи на
държавите-членки предоставят на Комисията цялата релевантна информация.
Комисията уточнява каква информация се изисква съгласно процедурата, предвидена в
член 18.
6. В съответствие с Директива 90/313/ЕИО на Съвета от 7 юни 1990 г. относно
свободния достъп до информация за околната среда(7) Комисията предприема
(7)

ОВ L 158, 23.8.1990 г., стр. 56.
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необходимите мерки за запазване поверителността на информацията, получена при
приложението на настоящия регламент.

Член 16
Санкции
1. Държавите.членки вземат необходимите мерки за осигуряване налагането на санкции
най-малко за следните нарушения на настоящия регламент:
а) внасяне в Общността или износ, или реекспорт от Общността на екземпляри без
подходящо разрешение или сертификат, или с фалшиво, подправено или невалидно
разрешение или сертификат, или разрешение или сертификат, които са изменени без
разрешението на органа, издал документа;
б) неспазване на указанията, посочени в разрешението или сертификати, издадени
съгласно настоящия регламент;
в) деклариране на неверни данни или съзнателно предоставяне на невярна
информация с цел получаване на разрешение или сертификат;
г) използване на невярно, подправено или невалидно разрешение или сертификат,
или такъв документ, който е изменен без разрешение, като основание за получаване
на разрешение или сертификат за Общността или за друга служебна цел във връзка с
настоящия регламент;
д) неподаване на нотификация за внос или използване на фалшива нотификация за
внос;
е) изпращане на живи екземпляри без надлежна подготовка за свеждане до минимум
на риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение;
ж) използване на екземпляри от видовете, вписани в приложение А, по начин,
различен от разрешения при издаване на разрешението за внос или по-късно;
з) търговия с изкуствено размножени растения, която противоречи на разпоредбите в
член 7, параграф 1, буква б);
и) изпращане на екземпляри до, от и транзитно през територията на Общността без
надлежно разрешение или сертификат, издадени в съответствие с настоящия
регламент, а в случай на износ или реекспорт от трета държава, която е страна по
Конвенцията - в съответствие с Конвенцията, или без задоволителни доказателства
за съществуването на такива документи;
й) закупуване, предлагане за закупуване, придобиване за търговски цели, използване
за търговски приходи, излагане пред публика с търговска цел, продажба, отглеждане
за продажба, предлагане за продажба и транспорт с цел продажба в нарушение на
член 8;
к) използване на разрешение или сертификат за екземпляр, който е различен от този,
за който са издадени;
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л) фалшифициране или промяна на съдържанието на разрешение или сертификат,
издадени в съответствие с настоящия регламент;
м) неразкриване на отказ на заявление за износ, внос или реекспорт от и до
Общността или за сертификат съгласно член 6, параграф 3.
2. Мерките по параграф 1 са съразмерни на характера и сериозността на нарушението и
включват разпоредби, свързани с изземване и където е необходимо, конфискация на
екземплярите.
3. При конфискация на екземпляр той се поверява на компетентия орган в държаватачленка, където е извършена конфискацията, който:
а) след съгласуване с научния орган в тази държава-членка, той обявява за продажба
или се разпорежда по друг начин с екземпляра при условия, които счита, че
отговарят на целите и разпоредбите на Конвенцията и на настоящия регламент; и
б) в случай на жив екземпляр, въведен в Общността, той има право, след
консултация с държавата-износител, да върне екземпляра в тази държава на разноски
на санкционираното лице.
4. Когато жив екземпляр от видовете, вписани в приложения Б или В, пристигне на
пункта на въвеждане в Общността без надлежно валидно разрешение или сертификат,
екземплярът трябва да се изземе и може да се конфискува, или ако получателят откаже
да признае назначението на екземпляра, компетентните органи на държавата-членка,
които отговарят за пункта на въвеждане, имат право, ако това е подходящо, да откажат
да приемат пратката и да изискат от превозвача да върне екземпляра до мястото на
изпращане на пратката.

Член 17
Група за научен преглед
1. С настоящото се създава група за научен преглед, която се състои от представители
на властите и научния орган на всяка държава-членка и се председателства от
представител на Комисията.
2. а) Групата за научен преглед разглежда всички научни въпроси, свързани с
приложението на настоящия регламент, по-специално въпросите по член 4, параграф
1, буква а), параграф 2, буква а) и параграф 6, внесени от председателя или по негова
инициатива, или по искане на членовете на Групата или Комитета.
б) Комисията предава становищата на групата за научен преглед на Комитета.

Член 18
Комитет
1. Комисията се подпомага от комитет, съставен от представители на държавите-членки
и председателстван от представител на Комисията.
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Представителят на Комисията внася в комитета проект за мерките, които следва да се
предприемат. Комитетът изработва становище по проекта в срок, който може да бъде
определен от председателя съгласно спешността на въпроса. Становището се приема с
мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора в случай на решения,
които Съветът взема по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на
държавите-членки в Комитета се претеглят по схемата, предвидена в същия член.
Председателят няма право на глас.
Комисията приема предложените мерки, ако са в съответствие със становището на
комитета.
Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на комитета или ако не
е представено становище, Комисията незабавно внася в Съвета предложение за
мерките, които следва да се вземат. Съветът взема решение с квалифицирано
мнозинство.
2. По отношение на задачите на Комитета, по параграфи 1 и 2 от член 19, ако при
изтичане на срока от три месеца от датата на внасяне на предложение в Съвета Съветът
не е взел решение, предложените мерки се приемат от Комисията.
3. По отношение на задачите на Комитета по параграф 3 и 4 от член 19, ако при
изтичане на срока от три месеца от датата на внасяне на предложението в Съвета,
Съветът не е взел решение, предложените мерки се приемат от Комисията, с
изключение на случаите, когато Съветът е гласувал с просто мнозинство против
въпросните мерки.

Член 19
В съответствие с процедурата по член 18, Комисията:
1. определя еднакви условия и критерии за:
(i) издаването, валидността и използването на документите, посочени в члeнове 4,
5, член 7, параграф 4 и член 10, включително и формата на документите;
(ii) използването на фитосанитарни сертификати; и
(iii) установяването на процедури, когато това е необходимо, за маркиране на
екземплярите за по-добра идентификация и за налагане на изпълнението на
разпоредбите;
2. приема мерките, посочени в член 4, параграфи 6 и 7, член 5, параграф 5 и параграф 7,
буква б), член 7, параграф 1, буква в), параграф 2, буква в) и параграф 3, член 8,
параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 15, параграф 4, букви а) и в)
и параграф 5 и член 21, параграф 3;
3. изменя приложения А - Г с изключение на измененията в приложение А, които не са
резултат от решения на Конференцията на страните по Конвенцията;
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4. приема, когато е необходимо, допълнителни мерки за прилагане на резолюциите на
Конференцията на страните по Конвенцията, решения или препоръки на Постоянния
комитет на Конвенцията и препоръките на секретариата на Конвенцията.

Член 20
Заключителни разпоредби
Всяка държава-членка уведомява Комисията и секретариата на Конвенцията за
разпоредбите, които приема конкретно за приложение на настоящия регламент и за
всички използвани правни инструменти и предприети мерки за приложение и налагане
на изпълнението на регламента.
Комисията съобщава тази информация на останалите държави-членки.

Член 21
1. С настоящото се отменя Регламент (ЕИО) № 3626/82.
2. До приемането на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2 от член 19, държавитечленки имат право да поддържат или да продължат да прилагат мерките, приети в
съответствие с Регламент (ЕИО) № 3626/82 и Регламент (ЕИО) № 3418/83 на
Комисията от 28 ноември 1983 г. относно определяне на разпоредбите за
еднообразното издаване и използване на документите, изискващи се за приложение в
Общността на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от
дивата флора и фауна(8).
3. Два месеца преди приложението на настоящия регламент Комисията, в
съответствие с процедурата, предвидена в член 18 и след консултация с групата за
научен преглед:
а) трябва да провери дали няма основания за ограничения за въвеждането в
Общността на видове, вписани в приложение В1 към Регламент (ЕИО) № 3626/82,
които не са включени в приложение А към настоящия регламент.
б) приема регламент, който да измени приложение Г в представителен списък от
видове, които отговарят на критериите, предвидени в члeн 3, параграф 4, буква а).

Член 22
Настоящият регламент влиза в сила от датата на публикуване в Официален вестник на
Европейските общности.
Прилага се от 1 юни 1997 година.

(8)

ОВ L 344, 7.12.1983 г., стр. 1.
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Членове 12, 13, член 14, параграф 3, членове 16, 17, 18, 19 и член 21, параграф 3, се
прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.
Съставено в Брюксел на 9 декември 1996 година.

За Съвета:
Председател
B. HOWLIN
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бележки по тълкуването на приложения A, Б, В и Г

1. Видовете, включени в Приложения А, Б, В и Г се посочват с:
а) името на вида; или
б) като всички видове, включени в по-висок таксон или посочена част от него.
2. Съкращението „spp.” отбелязва всички видове от по-висок таксон.
3. Другите означения за таксони, по-високи от вид, са само за целите на информация
или класификация.
4. Видовете с подчертан шрифт в приложение А са включени в съответствие със
защитата, предвидена в Директива 79/409/ЕИО(9) („Директивата за птиците”) или
Директива 92/43/ЕИО10 („Директивата за местообитанията”).
5. Съкращението „ p.e.” означава видове, които вероятно са изчезнали.
6. Една звездичка „*” след името на вид или по-висок таксон означава, че една или
повече географски изолирани популации, под-видове или видове от този вид или
таксон са включени в приложение А и са изключени от приложение Б.
7. Две звездички „**” след името на вид или по-висок таксон означават, че една или
повече географски изолирани популации, подвидове или видове от този вид или таксон
са включени в приложение Б и са изключени от приложение А.
8. Символите „(I)”, „(II)” и „(III)” и символа „х”, следвани от номер след името на вид
или по-висок таксон посочват приложенията към Конвенцията, в които е включен
даденият вид, както е посочено в бележки от 9 до 12. При липса на тези анотации,
даденият вид не е включен в Приложенията към Конвенцията.
9. (I) след името на вид или по-висок таксон означава, че даденият вид или по-висок
таксон е включен в приложение I към Конвенцията
10. (II) след името на вид или по-висок таксон означава, че даденият вид или по-висок
тасон е включен в приложение II към Конвенцията.
11. (III) след името на вид или по-висок таксон означава, че даденият вид или по-висок
таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай държавата, по
отношение на която видът или по-високия таксон са включени в приложение III, е
посочена с двубуквен код, както следва: BW (Ботсуана), CA (Канада), CO (Колумбия),

(9)

ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 94/24/ЕО (ОВ L 164,
30.6.1994 г., стр. 9).
(10)
ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.
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CR (Коста Рика), GH (Гана), GT (Гватемала), HN (Хондурас), IN (Индия),
(Малайзия), MU (Мавриций), NP (Непал), TN (Тунис), UY (Уругвай).

MY

12. Символът „х”, следван от номер след името на вид или по-висок таксон в
приложение А или Б означава, че някои географски изолирани популации, видове,
групи видове и семейства от този вид или таксон са включени в приложения I, II и III на
Конвенцията, както следва:
х701 Видът е включен в приложение II, но подвид Cercocebus galeritus galeritus е
включен в приложение I.
х702 Видът е включен в приложение II, но подвид kirkii (наричан също Colobus bodius
kirkii) е включен в приложение I.
х703 Всички видове са включени в приложение II, с изключение на Lipotes vexillifer,
Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., Physter catadon (включва синонимът
Physter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena
sinus, Eschrichtius robustus (включва синонимът Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp.,
( с изключение популацията в Западна Гренландия от Balaenoptera acutorostrata),
Megaptera novaengliae, Eubalaena spp., (включена преди в род Balaena) и Capеrеа
marginata, които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, включени в
приложение II към Конвенцията, включително продуктите и производните от тях, с
изключение на месни продукти за търговски цели, взети от населението на Гренландия
по лиценз, предоставен от въпросният компетентен орган, се считат за принадлежащи
към приложение Б.
х704 Популациите от Бутан, Индия, Непал и Пакистан са вписани в приложение I.
Другите популации са вписани в приложение II.
х705 Популациите от Бутан, Китай, Мексико и Монголия и isabellinus, вписани в
приложение I, други популации и подвидове, вписани в приложение II.
х706 Видовете са вписани в приложение I, с изключение на популациите от Австралия,
които са вписани в приложение II.
х707 Trichechus inunquis и Trichechus manatus са вписани в приложение I. Trichechus
senegalensis е вписан в приложение II.
х708 Видът е вписан в приложение II, докато подвидът Equus hemionus hemionus е
вписан в приложение I.
х709 Halaetus albicilla и H. leucocephalus са вписани в приложение I, другите видове - в
приложение II.
х710 Следните видове са вписани в приложение III: Crax daubentoni и Crax globulosa за
Колумбия и Crax rubra за Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас.
х711 Pauxi pauxi е вписан в приложение III за Колумбия.
х712 Видът е включен в приложение I, докато подвидовете Grus canadensis nesiotes и
Grus canadensis pulla са вписани в приложение I.
х713 Mantella aurantiaca е вписан в приложение II.
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13. Символът „-” пред номера след името на вида или по-високия таксон означава
определени географски изолирани популации, видове, групи видове или семейства от
от този вид или таксон, които са изключени от даденото приложение както следва:
-101 Популации от Испания на север от река Duero, гръцки популации на север от 39-ия
паралел
-102 Популации от САЩ
-103 - Чили: част от популацията от Parinacota, регион Tarapacá;
- Перу: цялата популация
- 104 Популациите от Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан
- 105 Catharidae
- 106 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus и Psittacula krameri
- 107 Популации от Еквадор, които подлежат на нулева експортна квота през 1995 г. и
1996 г. и след това на годишни експортни квоти, одобрявани от секретариата на
Конвенцията и Специализираната група за крокодили при IUCN/SSC.
- 108 Популации от Ботсуана, Етиопия, Кения, Малави, Мозамбик, Южна Африка,
Обединена република Танзания, Замбия и Зимбабве и популации от следните страни,
които подлежат на определени годишни експортни квоти:

- Мадагаскар
(-

екземпляри,
ферми

отглеждани

във

1995

1996

1997

4700

5200

5200

4500

5000

5000

200

200

200)

2500

2500

2500

- екземпляри - диви вредители
- Уганда

Освен от дейности по отглеждане във ферми, Обединена република Танзания ще
разреши износа на не повече от 1100 диви екземпляри (включително 100 ловни трофеи)
през 1995 г. и 1996 г. и през 1997 г. брой, който следва да бъде одобрен от секретариата
на Конвенцията и от Специализираната група за крокодили при IUCN/SSC
-109 Популации от Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея
-110 Популацията от Чили
-111 Всички видове, които не са сукулентни
-112 Aloe vera, наричано още Aloe barbadensis.
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14. Символът „+”, следван от номера след името на вида или по-висок таксон означава,
че определена географски изолирана популация, подвид или вид от този вид или таксон
са вписани в даденото приложение, както следва:
+201 Популации от Испания на север от река Duero, гръцки популации на север от 39тия паралел
+202 Популация от Камерун и Нигерия
+203 Популация от Азия
+ 204 Популация от Централна и Северна Америка
+205 Популации от Бангладеш, Индия и Тайланд
+206 Популации от Индия
+ 207 - Чили: част от популацията от Parinacota, регион Tarapacá;
- Перу: цялата популация
+208 Популации от Афганистан, Бутан, Мианмар, Непал и Пакистан
+209 Популации от Мексико
+210 Популации от Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централно-африканска република,
Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан
+211 Популации от Сейшелските острови
+212 Популации от Европа, с изключение на районите, които преди са били в СССР
+213 Всички видове от Нова Зеландия
+214 Популация от Чили
+215 Всички популации от видовете в Северна и Южна Америка
15. Символът „=„следван от номера след името на вид или по-висок таксон означава, че
името на този вид или таксон се тълкува както следва:
=301 Известно също като Phalanger maculatus
=302 Известно също като Vampirops lineatus
=303 Включва семейство Tupaiidae
=304 Преди включено в семейство Lemuridae
=305 Преди включено като подвид на Callithrix jacchus
=306 Включва родовия синоним Leontideus
=307 Преди включено във вид Saguinus oedipus
= 308 Преди включено като Alouatta palliata (villosa)
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= 309 Включва синонима Cercopithecus roloway
=310 Преди включен в род Papio
=311 Включва родовия синоним Simias
=312 Включва синонима Colobus badius rufomitratus
=313 Включва родовия синоним Rhinopithecus
=314 Известен също като Presbiytis entellus
=315 Известен също като Presbytis geei и Semnopithecus geei
=316 Известен също като Presbytis pileata и Semnopithecus pileatus
=317 Преди включен като Tamandua tetradactyla (частично)
=318 Включва синонима Bradypus boliviensis и Bradypus griseus
=319 Включва синонима Cabassous gymnurus
=320 Включва синонима Priodontes giganteus
=321 Включва родовия синоним Coendou
=322 Включва родовия синоним Cuniculus
=323 Преди включен в род Dusicyon
=324 Включва синонима Dusicyon fulvipes
=325 Включва родовия синоним Fennecus
=326 Известен също като Selenarctos thibetanus
=327 Преди включен в Nasua nasua
=328 Известен също като Aonyx micrdon от Paraonysx microdon
=329 Включва синонима Galictis allamandi
=330 Преди включен в рода Lutra
=331 Преди включен в рода Lutra; включва синонимите Lutra annectens, Lutra enudris,
Lutra incarum, и Lutra platensis
=332 Включва родовия синоним Viverra
=333 Включва синонима Eupleres major
=334 Преди включен като Viverra megaspila
=335 Преди включен като Herpestes fuscus
=336 Преди включен като Herpestes auropunctatus
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=337 Известен също като Hyaena brunnea
=338 Известен също като Felis caracal и Lynx caracal
=339 Преди включен в род Felis
=340 Известен също като Felis pardina или Felis lynx pardina
=341 Преди включен в род Panthera
=342 Известен също като Equus asinus
=343 Преди включен във вид Equus hemionus
=344 Известен също като Equus callabus przewalski
=345 Известен също като Choeropsis liberiensis
=346 Известен също като Cervus porcinus annamaticus
=347 Известен също като Cervus porcinus calamianensis
=348 Известен също като Cervus porcinus kuhlii
=349 Известен също като Cervus dama mesopotamicus
=350 Включва синонима Bos frontalis
=351 Включва синонима Bos grunniens
=352 Включва родовия синоним Novibos
=353 Преди включен като Bubalus bubalis (домашният вид)
=354 Включва родовия синоним Anoa
= 355 Известен също като Damaliscus dorcas dorcas
=356 Преди включен във вида Naemorhedus goral
=357 Известен също като Capricornis sumatraensis
=358 Включва синонима Oryx tao
=359 Включва синонима Ovis aries ophion
=360 Известен също като Rurpicapra rupicapra ornata
= 361 Известен също като Boocercus eurycerus; включва родовия синоним Taurotragus
= 362 Известен също като Pterocnemia pennata
=363 Известен също като Sula abbotti
= 364 Известен също като Ardeola ibis
=365 Известен също като Egretta alba
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=366 Известен също като Ciconia ciconia boyciana
=367 Известен също като Hagedashia hagedash
=368 Известен също като Lampribis rara
=369 Включва синонимите Anas chlorotis и Anas nesiotis
=370 Известен също като Spatula clypeata
=371 Известен също като Anas platyrhynchos и Anas superciliosa
=372 Вероятно хибрид между Anas platyrhyncus и Anas superciliosa
=373 Известен също като Nyroca nyroca
=374 Включва синонима Denrocygnа fulva
= 375 Известен също като Cairina hartlaubii
=376 Известен също като Aquila heliaca adalberti
=377 Известен също като Chondrohierax wilsonii
=378 Известен също като Falco peregrinus babylonicus и Falco peregrinus pelegrinoides
=379 Известен също като Crax mitu mitu
=380 По-рано включен в рода Crax
=381 По-рано включен в рода Aburria
=382 По-рано включен като Arborophila brunneopectus (частично)
=383 По-рано включен във вида Crossoptilon crossoptilon
=384 По-рано включен във вида Polyplectron malacense
=385 Включва синонима Rheinardia nigrescens
=386 Известен също като Tricholimnas sylvestris
=387 Известен също като Choriotis nigriceps
=388 Известен също като Houbaropsis bengalensis
=389 Известен също като Turturoena iriditorques; по-рано включен като Columba
malherbii (частично)
=390 Известен също като Nesoenas mayeri
=391 По-рано включен като Treron australis (частично)
=392 Известен също като Calopelia brehmeri; включва синонима Calopelia puella
=393 Известен също като Tympanistria tympanistria
=394 Известен също като Amazona dufresniana rhodocorytha
=395 Често търгуван под неправилното наименование Ara caninde
=396 Известен също като Cyanoramphus novaezelandiae cookii
=397 Известен също като Opopsitta diophtalma coxeni
=398 Известен също като Pezoporus occidentalis
=399 По-рано включен като Psephotus chrysopterygius
=400 Известен също като Psittacula krameri echo
=401 По-рано включен в рода Gallirex; също известен като Tauraco porphyreolophus
=402 Известен също катo Otus gurneyi
=403 Известен също като Ninox novaeseelandiae royana
=404 Известен също като Strix ulula
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=405 По-рано включен в рода Glaucis
=406 Включва родовия синоним Ptilolaemus
=407 По-рано включен в рода Rhinoplax
=408 Известен също катo Pitta brachyura nympha
=409 Известен също катo Musicapa ruecki или Niltava ruecki
=410 Известен също катo Dasyornis brachypterus longirostris
=411 Известен също катo Tchitrea bourbonnensis
=412 Известен също катo Meliphaga cassidix
=413 По-рано включен в рода Spinus
=414 По-рано включен като Serinus gularis (частично)
=415 Известен също катo Estrilda subflava или Sporaeginthus subflavus
=416 По-рано включен като Lagonosticta larvata (частично)
=417 Включва родовия синоним Spermestes
=418 Известен също катo Euodice cantans; по-рано включен като Lonchura malabarica
(частично)
=419 Известен също катo Hypargos nitidulus
=420 По-рано включен като Parmoptila woodhousei (частично)
=421 Включва синонимите Pyrenestes frommi и Pyrenestes rothschildi
=422 Известен също като Estrilda bengala
=423 Известен също като o Malimbus rubriceps или Anaplectes melanotis
=424 Известен също като Coliuspasser ardens
=425 По-рано включен като Euplectes orix (частично)
=426 Известен също катo Coliuspasser macrourus
=427 Известен също катo Ploceus superciliosus
=428 Включва синонима Ploceus nigriceps
=429 Известен също като Sitagra luteola
=430 Известен също като Sitagra melanocephala
=431 По-рано включен като Ploceus velatus
=432 Известен също като Hypochera chalybeata; включва синонимите Vidua
amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis и Vidua ultramarina
=433 По-рано включен като Vidua paradisea (частично)
=434 Включва синонима Cuora criskarannarum
=435 По-рано включен като Kachuga tecta tecta
=436 Включва родовия синоним Nicoria a Geoemyda (частично)
=437 Известен също като Chrysemys scripta elegans
=438 Известен също като Geochelone elephantopus; също включен в рода Testudo
=439 Включен също в рода Testudo
=440 Включен също в рода Aspideretes
=441 По-рано включен в Podocnemis spp.
=442 Известен също като Pelusios subniger
=443 Включва Alligatoridae, Crocodylidae и Gavialidae
=444 Известен също като Crocodylus mindorensis
=445 По-рано включен в Chamaeleo spp.
=446 Известен също като Constrictor constrictor occidentalis
=447 Включва синонима Python molurus pimbura
=448 Включва синонима Pseudoboa cloelia
=449 Известен също като Hydrodynastes gigas
=450 Известен също като Alsophis chamissonis
=451 По-рано включен в рода Natrix
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=452 Включва родовия синоним Megalobatrachus
=453 Sensu D'Abrera
=454 Известен също като Conchodromus dromas
=455 Включен също в рода Dysnomia a Plagiola
=456 Включва родовия синоним Proptera
=457 Включен също в рода Carunculina
=458 Известен също като Megalonaias nickliniana
=459 Известен също като Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis и Lampsilis tampicoensis
tecomatensis
=460 Включва родовия синоним Micromya
=461 Включва родовия синоним Papuina
=462 Включва само семейство Helioporidae с един вид Heliopora coerulea
=463 Известен също като Podophyllum emodi и Sinopodophyllum hexandrum
=464 Включен също в рода Echinocactus
=465 Известен също като Lobeira macdougallii или Nopalxochia macdougallii
=466 Известен също като Echinocereus lindsayi
=467 Известен също като Wilcoxia schmollii
=468 Включен също в рода Coryphantha
=469 Известен също като Solisia pectinata
=470 Известен също като Backebergia militaris
=471 Включен също в рода Toumeya
=472 Включва синонима Ancistrocactus tobuschii
=473 Включен също в рода Neolloydia или в рода Echinomastus
=474 Включен също в рода Toumeya или в рода Pediocactus
=475 Включен също в рода Neolloydia
=476 Известен също като Saussurea lappa
=477 Включва Euphorbia cylindrifolia tuberifera
=478 Известен също като Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis
=479 Известен също като Engelhardia pterocarpa
=480 Включва Aloe compressa var. rugosquamosa и Aloe compressa var. schistophila
=481 Включва Aloe haworthioides var. aurantiaca
=482 Включва Aloe laeta var. maniaensis
=483 Включва семейства Apostasiaceae и Cypripediaceae като под-семейства
Apostasioideae и Cypripedioideae
=484 Известен също като Sarracenia rubra alabamensis
=485 Известен също като Sarracenia rubra jonesii
=486 Включва синонима Stangeria paradoxa
=487 Известен също като Taxus baccata wallichiana
=488 Включва синонима Welwitschia bainesii
=489 Включва синонима Vulpes vulpes leucopus.
16. Смиволът „„, следван от номер след наименованието на вид или по-висок таксон се
тълкува, както следва:
501 Екземплярите от домашни форми не са обект на разпоредбите на регламента.
502 Годишни експартни квоти за живи екзампляри и ловни трофеи се предоставят
както следва:
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Ботсуана: 5
Намибия: 150
Зимбабве: 50
Търговията с такива екземпляри е обект на разпоредбите на член 4, параграф 1 от
регламента.
503 За изключителната цел на разрешаването на международната търговия с живи
животни за подходящи и приемливи дестинации и ловни трофеи.
504 За изключителната цел на разрешаването на международната търговия с вълна,
стригана от живи викуни от популациите, включени в приложение б (виж V207), и
наличния запас в Перу от 3249 килограма вълна, и в плат и артикули, изработени от
плат. Обратната страна на плата трябва да носи логотипа на страните от ареала на вида,
които са подписали Convenio para lа conservacion y manejo de la vicuna (Конвенция за
защитата и управлението на виунята) и на кенарната ивица или думите „Vicunandes –
Chile”, или думите „Vicunandes – Peru” според държавата на произход.
505 Вкаменелостите не са обект на разпоредбите на регламента.
506 Не е разрешен никакъв износ на възрастни растения от Pachpodium brevicaule от
Мадагаскар до 10-та среща на Конференцията на страните.
507 Кълнове или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда,
транспортирани в стерилни контейнери не са обект на разпоредбите на Регламента.
16. В съответствие с член 2, буква у) от Регламента, символът „#” последван от номер
след наименованието на вид или по-висок таксон, включени в приложение Б означава
части или деривати, които са специфицирани по отношение на последните за целите на
регламента, както следва:
#1 означава всички части или деривати, освен:
а) семена, спори и прашец (включително полиния); и
б) кълнове или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда,
транспортирани в стерилни контейнери

#2 означава всички части или деривати, освен:
а) семена и прашец;
б) кълнове или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда,
транспортирани в стерилни контейнери; и
в) химически производни;

#3 означава корени и лесно различими части от корени;
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#4 означава всички части или деривати, освен:
а) семена и прашец;
б) кълнове или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда,
транспортирани в стерилни контейнери;
в) плодове и части и деривати
размножени растения; и

от плодове на натурализирани или изкуствено

г) отделни стъблени колена (подложки) и части и деривати от стъблени колена
(подложки) от рода Opuntia, под-род Opuntia spp.
#5 означава отрязани пънове, отрязана дървесина и фурнири;
#6 означава пънове, дървесни трески и непреработен натрошен материал;
#7 означава всички части и деривати, освен:
а) семена и прашец (включително полиния);
б) кълнове или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда,
транспортирани в стерилни контейнери;
в) рязани цветове от изкуствено рзмножени растения; и
г) плодове и части и деривати от плодове от изкуствено размножени растения от
рода Vanilla.
#8 означава всички части и деривати, освен:
а) семена и прашец (вкл. полиния);
б) кълнове или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда,
транспортирани в стерилни контейнери;
в) завършени фармацевтични продукти.
18. Тъй като никой от видовете, или по-висши таксони от флората, включен в
приложение А, не е анотиран за целта, техните хибриди следва да се третират в
съответствие с разпоредбите на член 4.1 от регламента. Това означава, че изкуствено
развъждани хибриди, произведени от един или повече от тези видове или таксони
могат да бъдат търгувани със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и
прашецът (вкл. полиния), рязаните цветове, кълнове или тъканни култури, получени in
vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери от тези хибриди
не са обект на разпоредбите на регламента.
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Приложение А

Приложение Б
FAUNA
MAMMALIA

MONOTREMATA
Tachyglossidae

Zaglossus spp. (II)

DASYUROMORPHIA
Dasyuridae

Sminthopsis longicaudata (І)
(Дългоопашат дунарт)
Sminthopsis psammophila (І)
(Дюнен дунарт)

Thylacinidae

Thylacinus cynocephalus,р.е.(І)
(Тилацин)

PERAMELEMORPHIA
Peramelidae

Chaeropus ecaudatus, р.е.(І)

(Свинекрак бандикут (едър
индийски двуутробен плъх))
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Приложение В

Macrotis lagotis (I)
(Голям плъх билби)
Macrotis leucura (I)
(Малък плъх билби
Perameles bougainville (I)
(Западен раиран едър индийски
двуутробен плъх)

DIPROTODONTIA
Phalangeridae

Phalanger orientalis (II)
(Сив кускус )
Spilocuscus maculatus
(II)=301
( Обикновен петнист
кускус)

Burramydae

Vombatidae

Burramys bennettianus (II)
(Планински опосум-пигмей)
Lasiorhinus krefftii (I)
(Северен космато-нос уомбат
(австралийско двуутробно)

Macropodidae

Dendrolagus bennettianus (II)
(Дървесно кенгуру на Бенет)
Dendrolagus dorianus
(Едноцветно дървестно
кенгуру)
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Dendrolagus goodfellowi
(Дървесно кенгуру на
Гудфелоу )
Dendrolagus inustus (II)
(Къдраво дървесно кенгуру)
Dendrolagus lumholtzi (II)
(Дървесно кенгуру на
Лумхолц)
Dendrolagus matschiei
(Дървесно кенгуру на
Матши)
Dendrolagus ursinus (II)
(Дървесно кенгуру на
Вогелкоп)

Lagorchestes hirsutus (I)
(Ръждиво уолаби(малко
кенгуру)-заек)
Lagostrophus fasciatus (I)
(Раирано уолаби(малко
кенгуру)-заек)
Onychogalea fraenata (І)
(Шипо-опашато уолаби (малко
кенгуру) с нагръдник)
Onychogalea lunata (I)
(Сърпо-шипо-опашато
уолаби(малко уолаби(малко
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кенгуру)

Potoroidae

Bettongia spp. (I)
(Бетонги)
Caloprymnus campestris
(р.е) (I)
(Пустинно кенгуру-плъх)

CHIROPTERA
Аcerodon spp. (II)
( Летящи лисици)

Pteropodidae

Аcerodon jubatus (I)
(Златисто-качулат плодов
прилеп)
Acerodon lucifer (I)
(Панайски гигантски плодов
прилеп)

Pteropus insularis (I)
(Летяща лисица на Трук)
Pteropus livingstonei (II)
(Коморска черна летяща
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Pteropus spp.* (II)
(Летящи лисици)

лисица)
Pteropus mariannus (I)
(Микронезийска летяща
лисица)
Pteropus molossinus (I)
(Понпейска летяща лисица)
Pteropus phaeocephalus (I)
(Летяща лисица на Мортлок)
Pteropus pilosus (I)
(Голяма летяща лисица от
Палау)
Pteropus rodricensis (II)
(Летяща лисица на Родрике)
Pteropus samoensis (I)
(Самоанска летяща лисица)
Pteropus tonganus (I)
(Островна летяща лисица)
Pteropus voeltzkowi (II)
(Летяща лисица Пемба)

Platyrrhynus lineatus
UY)= 302
(Белоивчест прилеп)

Phyllostomidae

PRIMATES
Primates spp. (II)=303
(Прилати )
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(III

Lemuridae

Lemuridae spp.(I)
(Лемури)

Megaladapidae

Megaladapidae spp. (I) = 304
(Спортни лемури)

Cheirogaleidae

Cheirogaleidae spp. (I)
(Лемури-джуджета и лемуримишки)

Indridae

Indridae spp. (I)
(Индри, сифаки в вълнести
лемури)

Daubentoniidae

Daubentonia madagascariensis
(I)
(Ай-ай)

Tarsidae

Tarsius spp. (II)
(Тарсиери)

Callithricidae

Callimico goeldii (I)
(Мармозетка на Гоуелди)
Callithrix aurita (I) = 305
(Пискюло-уша мармозетка)
Callithrix flaviceps (I) = 305
(Пискюло-глава мармозетка)
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Leontopithecus spp. (I) = 306
(Лъвски тамарини)
Saguinus bicolor (I)
(Гололик тамарин)
Saguinus geoffroyi (I) = 307
(Рижопъп тамарин)
Saguinus leucopus (I)
(Белоног тамарин)
Saguinus oedipus (I)
(Памукоглав тамарин)
Cebidae

Allouatta coibensis (I) = 308
(Ревач на Койбен)
Allouatta palliata (I)
(Пелеринест ревач)
Allouatta pigra (I) = 308
(Гватемалски ревач)
Ateles geoffroyi frontatus (I)
(Черновежда паякова маймуна)
Ateles geoffroyi panamensis (I)
(Червена паякова маймуна)
Brachyteles arachnoids (I)
(Вълнеста паякова маймуна)
Cacajao spp. (I)
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(Уакарис)
Callicebus personatus (II)
(Маскирано тити)
Chiropotes albinasus (I)
(Белоносо саки)
Lagothrix flavicauda (I)
(Жълтоопашата вълнеста
маймуна)
Saimiri oerstedii
(Централноамериканска
катеричеста маймуна)
Cercopithecidae

Cercocebus galeritus (I/II) х701
(Месечинест мангабей)
Cercopithecus diana (II) = 309
(Генон Диана)
Cercocebus solatus (II)
(Слънцеопашата маймуна)
Colobus satanas (II)
(Черен колобус)
Macaca silenus (I)
(Лъвоопашат макак)
Mandrillus leucophaeus (I) = 310
(Дрил)
Mandrillus sphinx (I)
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(Мандрил)
Nasalis concolor (I) = 311
(Свинеопашат лангур)
Nasalis larvatus (I)
(Хоботчеста маймуна)
Presbytis potenziani (I)
(Листна маймуна от
Маентауай)
Procolobus pennantii (I/II) х702
(Източен червен колобус)
Procolobus preussi (II)
(Колобус на Пройс)
Procolobus rufomitratus (I) =
312
(Колобус от река Тана)
Pygathrix spp.(I) = 313
(Чипоноси маймуни)
Semnopithecus entellus (I) = 314
(Лангур на Хануман)
Trachypithecus francoisi (II)
(Листна маймуна на Франсоа)
Trachypithecus geei (I) = 315
(Златен лангур)
Trachypithecus johnii (II)
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(Лангур Нилгири)
Trachypithecus pileatus (I)= 316
(Качулат лангур)

Hylobatidae

Hylobatidae spp. (I)
(Гибони)

Hominidae

Gorilla gorilla (I)
(Горила)
Pan spp. (I)
(Шимпанзета)
Pongo pygmаeus (I)
(Орангутан)

XENARTHA
Mуrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla (II)
( Гигантски мравояд)
Tamandua mexicana (ІІІ GT)
= 317
(Тамандуа)

Bradypodidae
Мegalonychidae
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Bradypus variegatus (II)=318
(Кафявогуш ленивец )
Choloepus hoffmanni (III CR)
(Двупръст ленивeц на

Хофман)
Cabassous centralis (III CR)
(Северен голоопашат
броненосец)

Dasypodidae

Cabassous tatouay (III UY) =
319
(Гoлям голоопашат
броненосец)

Pridontes maximus (I)=320
(Гигантски броненосец)

PHOLIDOTA
Manidae

Manis spp. (II)
(Панголини )

LAGOMORPHA
Leporidae

Caprolagus hispidus (I)
(Заек на Хиспид )
Romerolagus diazi (I)
(Вулканов заек)
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RODENTІA
Cynomys mexicanus (I)
Sciuridae

(Мексиканско прерийно куче )
Epixerus ebii (III GH)
(Палмова катерица на
Ебиан)
Marmota caudatа (III IN)
(Дългоопашат мармот)
Marmota himalayana (III IN)
(Хималайски мармот)
Ratufa spp. (II)
( Гигантски катерици)
Sciurus deppei (III)
(Катерица на Деп)

Аnomaluridae

Anomalurus beecrofti (III GH)
(Летяща катерица на
Бийкрофт)
Anomalurus derbianus (III
GH)
(Летяща катерица на лорд
Дерби)
Anomalurus pelii (III GH)
(Летяща катерица на Пел )
Idiurus macrotis (III GH)
(Дългоуха летяща катерица)
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Muridae

Leporillus conditor (I)
(Голям пръчкогнездов плъх)
Pseudomys praeconis (I)
(Мишка Акулов залив)
Xeromys myoides (I)
(Фалшив воден плъх)
Zyzomys pedunculatus (I)
(Централен скален плъх)

Hystricidae

Hystrix cristata (III GH)
(Северноафрикански
месечинест таралеж)

Erethizontidae

Sphiggurus mixicanus (III
HN) = 321
(Мексикански дървесен
таралеж)
Sphiggurus spinosus (III UY)
= 321
(Трънлив дървесен таралеж)

Agoutidae

Agouti paca(III HN) = 322
(Петниста пака)

Dasyproctidae

Dasyprocta punctata (III HN)
(Централноамерикански
агути)

Chinchillidae

Chinchilla spp. 501
(Чинчили)
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CETACEA
Cetacea spp. (I/II) x703
(Китове)

CARNIVORA
Canidae

Canis aureus (IIІ IN)
(Златен чакал)
Canis lupus (I/II) – 101 х 703
(Сив вълк)

Canis lupus* (II) + 201
(Сив вълк)

Canis simensis
(Симианска лисица)

Cerdocyon thous (II)
( Горска лисица)
Cerdocyon brachyurus (II)
(Гривест вълк )
Cuon alpinus (II)
(Азиатско диво куче )
Pseudalopex culpaeus
(II)=323
(Лисица Колпео )
Pseudalopex griseus 9II0=324
(Аржентинска сива лисица )
Pseudalopex gymnocercus (II)
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(Пампаска лисица )

Speothos venaticus (I)
(Храстно куче)
Vulpes bengalensis (III IN)
(Бенгалска лисица)
Vulpes cana (II)
(Лисица на Бланфорд )
Vulpes cerda
(II)
(Лисица-фенек )

Ursidae

Ursidae spp. *(II)
( Мечки)
Ailuropoda melanoleuca (I)
(Гигантска панда)
Ailurus fulgens (I)
(Малка панда)
Helarctos malayanus (I)
(Слънчева мечка)
Melursus ursinus (I)
(Мечка-ленивец)
Tremarctos ornatus (I)
(Очилата мечка )
Ursus arctos (I/ІІ) х705
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(Кафява мечка).
Ursus thibetanus (I) = 326
(Азиатска черна мечка )
Procyonidae

Bassaricyon gabbii (III CR)
(Рошаво-опашато олинго)
Bassaricus sumichrasti (III
CR)
(Централноамерикански
какомисл)
Nasua narica (III HN) = 327
(Коати)
Nasua nasua solitaria (III UY)
(Южнобразилско коати )
Potos flavus (III HN)
(Кинкажу )

Mustelidae

Aonyх congicus** (I) +202 = 328
(Камерунскиа безнокътна
видра)

Conepatus humboldtii (II)
( Патагонски зурлест
скункс)
Eira Barbara (III HN)
(Тайра )
Enhydra lutris nereis (I)
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(Южна морска видра )

Galictis vittata (III CR) = 329
Lontra felina (I) = 329
(Mорска видра)
Lontra longicaudis (I) = 331
(Южноамериканска речна
видра)
Lontra provocax (I) = 330
(Южна речна видра)
Lutra lutra (I)
(Евроазиатска видра)

Lutrinae spp.* (II)
(Видри)

Martes flavigula (III IN)
(Жълтогуша белка)
Martes foina intermedia (III
IN)
(Каменна белка )
Martes gwatkinsii (III IN)
(Белка Нилгири)
Mellivora capensis (III
BW/GH)
( Меден язовец)
Mustela altaica (III IN)
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(Планинска невестулка)
Mustela kathiah (III IN)
(Жълтокоремна невестулка)
Mustela nigripes (I)
(Черноног пор )

Mustela sibirica (III IN)
(Сибирска невестулка)
Pteronura brasiliensis (I)
(Гигантска видра )

Viverridae

Arctictis binturong (III IN)
(Бинтуронг )
Civettictis civetta (III BW) =
332
(Африканска цибетка)

Cryptoprocta ferox (II)
( Фосса)
Cynogale bennettii (II)
(Видра-цибетка )
Eupleres goudotii (II)=333
(Фаланук )
Fossa fossana (II)
(Малагаска цибетка)
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Hemigalus derbyanus (II)
( Раирана палмова цибетка)
Paguma larvata (III IN)
(Маскирана палмова
цибетка)
Paradoxurus hermaphroditus
(III IN)
(Обикновена палмова
цибетка)
Paradoxurus jerdoni (III IN)
(Палмова цибетка на
Джердон)

Prionodon pardicolor (I)
(Петнист линсанг)

Prionodon linsang (II)
(Раиран линсанг )

Viverra civettina (ІІІ IN) =
334
(Малабарска едро-петниста
цибетка)
Viverra zibertha (III IN)
(Голяма индийска цибетка )
Viverricula indica (III IN)
(Малка индийска цибетка )

Herpestidae
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Herpestes brachyurus fusca
(III IN) = 335

(Индийска кафява мангустa)
Herpestes edwardsii (III IN)
(Индийска сива мангуста)
Herpestes javanicus
auropunctatus (III IN) = 337
(Малка индийска мангуста)
Herpestes smithii (III IN)
(Ръждива мангуста)
Herpestes urva (III IN)
(Ракоядна мангуста)
Herpestes vitticollis (III IN)
(Раирановрата мангуста)

Hyaenidae
Parahayena brunnea (II)=337
( Кафява хиена)

Proteles cristatus (III BW)
(Земен вълк)
Felidae
Acinonyx jubatus (I) 502
(Леопард Чита)
Caracal caracal ** (I) +203=338
(Азиатски каракал)
Catopuma temminckii (I) = 339
(Азиатска златна котка)
Felis nigripes (I)
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Felidae spp.* (II)
(Котки )

(Чернонога котка)
Felis silvestris (II)
(Дива котка)
Herpailurus yaguarondi ** (I)
+204=339
(Ягуарунди)
Leopardus pardalis (I) = 339
(Оцелот)
Leopardus tigrinus (I) =. 339
(Малка петниста котка)
Leopardus wiedii (I) = 339
(Маргай )
Lynx lynx (II) = 339
(Евроазиатски линкс)
Lynx pardinus (I) = 340
(Испански линкс)
Noefelis nebulosa (I)
(Облачен леопард)
Oncifelis geoffroyi (I) = 339
(Котка на Джофри)
Oreailurus jacobita (I) =
339
(Андска котка)
Panthera leo persica (I)
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(Азиатски лъв)
Panthera onca (I)
(Ягуар)
Panthera pardus (I)
(Леопард)
Panthera tigris (I)
(Тигър)
Pardofelis marmorata (I) = 339
(Мраморна котка)
Prionailurus bengalensis
bengalensis **(I) +205=339
(Бенгалска леопардова котка)
Prionailurus bengalensis
iriomotensis (II)
(Котка Ириомот)
Prionailurus planiceps (I) = 339
(Плоскоглава котка)
Prionailurus rubiginosus ** (I)
+206
(Ръждивопетниста котка)
Puma concolor coryi (I) = 339
(Флоридска пума)
Puma concolor costaricensis (I)
= 339
(Костариканска пума)
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Puma concolor couguar (I) =
339
(Източна пума)
Uncia uncia (I) = 341
(Снежен леопард)

Otaridae
Arctocephalus philippii (ІІ)
(Морска котка на Хуан
Фернандес)

Arctocep[halus spp.* (II)
( Козинести тюлени)

Arctocephalus townsendi (I)
(Морска котка от Гуадалупе)

Odobenidae
Odobenus rosmarus (III CA)
(Морж)
Phocidae
Mirounga leonina (II)

Monachus spp. (I)
(Тюлен-монах)

PROBOSCIDEA
Elephantidae

Elephas maximus (I)
(Азиатски слон)
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Loxodonta africana (I)
(Африкански слон)

SIRENIA
Dugongidae

Dugong dugon (I/ІІ) х706
(Дугонг )

Trichechidae

Trichechidae spp. (I/II) х707
(Манатии (морски крави))

PERISSODACTYLA
Equidae

Equus africanus (I) = 342
(Африканско магаре)
Equus grevyi (I)
(Зебра на Греви)

31997R0338 - ЦПР - редактиран

Equus hemionus (I/II)х708
(Азиатско диво магаре)
Equus kiang (II) = 343
(Кианг)
Equus onager khur (I) = 343
(Индийско диво магаре)
Equus przewalskii (I) = 344
(Кон на Пшевалски)

Equus zebra zebra (І)
(Планинска зебра от Капската
провинция)

Tapiridae

Tapiridae spp. **(I)
(Тапири)

Rhinocerotidae

Rhinocerotidae spp.** (I)
(Носорози)

ARTIODACTYLA
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Tapirus terrestris (II) (тапир
южноамерикански)

Suidae
Tragulidae

Babyrousa babyrussa (I)
(Бабируса)
Sus salvanius (I)
(Глиган-пигмей)

Tayassuidae
Catagonus wagneri (I)
(Чакоански пекар)

Tayassuidae spp. * (II) -102
(пекари)

Hippopotamidae
Hexaprotodon liberiensis (II)
= 345 (Хипопотам-пигмей)
Hippopotamus amphibious
(II) (Хипопотам)
Camelidae
Lama guanicoe (II) (Гуаноко)
Vicugna vicugna ** (I) –103
(Викуня)

Vicugna vicugna * (II) °504 +207
(Викуня)

Tragulidae
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Hyemoschus aquaticus (III
GH)
(Воден чевротен)

Moschidae

Moschus spp.*(I) +208
(Мускусна сърна )

Cervidae

Axis
porcinus
annamiticus
(I)=346
(Индокитайска
глиганова сърна )

Moschus spp.*(I) - 104
(Мускусна сърна )

Axis porcinus calamianensis (I) =
347 (Каламианска глиганова
сърна)
Axis porcinus kuhlii (I) = 348
(Глиганова сърна на Кул)

Blastocerus dichotomus (I)
(Тресавищна сърна)
Cervus duvaucelii (I)
(Блатна сърна )

Cervus elaphus bactrianus (II)

(Бактрианска сърна)
Cervus elaphus hanglu (I)
(Хангул )
Cervus eldii (I)
(Тамин)
Dama mesopotamica (I) = 349
(Персийска угърна сърна)
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Cervus elaphus barbarus (III
TN) (Барбарска сърна)

Hippocamelus spp. (I)
(Хуемули)

Mazama americana cerasina
(III GT)
(Среднoамерикански червен
брокет (елен))
Megamuntiacus vuquanghensis
(I)
(Гигантски мунтяк)
Muntiacus crinifrons (I)
(Черен мунтяк)

Odocolieus virgianus
mayensis (III GT)
(Гватемалска белоопашата
сърна)
Ozotoceros bezoarticus (I)
(Пампасна сърна)

Pudu pudu (I)
(Южно пуду)

Antilocapridae

Antilocapra americana (I)
(Мексикански вилогог)
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Pudu mephistophiles (ІІ)
(Северно пуду )

Bovidae

Addax nasomaculatus (I)
(Адакс)

Ammotragus lervia (II)
(Барбарска овца)

Antilope cervicapra (III NP)
(Черен елен)

Bison bison athabascae (I)
(Горски бизон )
Bos gaurus (I) = 350
(Гаур )
Bos mutus (I) = 351
(Див як)
Bos sauveli (I) = 352
(Купрей )

Bubalus arnee (III NP)=353
(Див азиатски бивол)
Bubalus depressicornis (I) = 354
(Равнинна аноа )
Bubalus mindorensis (I) = 354
(Тамаро)
Bubalus quarlesi (I) = 354
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(Планинска аноа )

Capra falconeri (I)
(Маркхор )

Cephalophus jentinki (I)
(Дюикер (малка
южноафриканска рогата
антилопа) на Джентинк)

Budorcas taxicolor (II)
(Такин)

Cephalophus dorsalis (II)
(Заливен дюикер (малка
южноафриканска рогата
антилопа) )

Cephalophus monticola (II)
(Син дюикер (малка
южноафриканска рогата
антилопа))
Cephalophus ogilbyi (II)
(Дюикер (малка
южноафриканска рогата
антилопа) на Огилби)
Cephalophus sylvicultor (II)
(Жълтогръб дюикер (малка
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жноафриканска рогата
антилопа))
Cephalophus zebra (II)
(Раиран дюикер (малка
жноафриканска рогата
антилопа))

Damaliscus pygargus
pygargus (II) =355
(Бонтебок)
Gazella dama (I)
(Газела Дама)

Gazella cuvieri (III TN)
(Газела Едми)

Gazella dorcas (III TN)
(Газела Доркас)

Hippotragus niger variani (I)
(Гигантска самурова антилопа)

Naemorhedus baileyi (I) = 356
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Gazella leptoceros (III TN)
(Рим)

Kobus leche (II)
(Лечве )

Damaliscus lunatus (III GH)
(Цесеби )

(Червен горал (хималайска
дива коза))
Naemorhedus caudatus (I) = 356
(Китайски горал (хималайска
дива коза))
Naemorhedus goral (I)
(Горал (хималайска дива коза))
Naemorhedus sumatraensis (I) =
357
(Континeнтално серо)
Oryx dammah (I) = 358
(Ятаганорог орикс )
Oryx leucoryx (I)
(Арабски орикс)

Ovis ammon hodgsonii (I)
(Тибетско аргали (дива
азиатска овца))

Ovis orientalis ophion (I) =359
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Ovis ammon * (II)
(Аргали (дива азиатска
овца) )

Ovis canadensis (II) +209
(Мексиканска големорога
овца)

(Кипърски муфлон)

Ovis vignei vignei (I) = 360
(Уриал)
Pantholps hodgsonii (I)
(Чиру )
Pseudoryx nghetinhensis (I)
(Вол Ву Куанг)
Rupicapra pyrenaica ornata (I) =
360
(Дива коза Абруцо )

Saiga tatarica (II)
(Антилопа Сайга)

Tetracerus quadricornis (III
NP)
(Четири-рога антилопа )
Tragelaphus eurycerus (III
GH) = 361
(Бонго)

Tragelaphus spekii (III GH)
(Ситатунга)
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AVES
STRUTHIONIFORMES
Strutionidae

Strutio camelus (I) +210
(Щраус)

RHEIFORMES
Rheidae
Rhea pennata (I) =362
(Малка реа)

Rhea americana (II)
(Голяма реа)

TINAMIFORMES
Tinamidae

Tinamus solitarius (I)
(Самотен тинамус )

SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
Spheniscus humboldti (I)

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae

Podilimbus gigas (I)
(Гмурец Атитлан )
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Spheniscus demersus (I)
(Магарешки пингвин)

PROCELLARIFORMES
Diomedeidae

Diomedea albatrus (I)
(Късоопашат албатрос )

PELECANIFORMES
Pelecanidae

Pelecanus crispus (I)
(Далматински пеликан
(къдроглав пеликан))

Sulidae

Papasula abbotti (I) = 363
(Буби на Абот)

Fregatidae

Fregata andrewsi (I)
(Коледна птица-фрегата)

CICONIIFORMES
Ardeidae
Bubulcus ibis (III GH) = 36
(Биволска бяла чапла )
Casmerodius albus (III GH) =
365
(Голяма бяла чапла )
Egretta garzetta (III GH)
(Малка бяла чапла)
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Ardea goliath (III GH)
(Сив рибар Голиат)

Balaenicipitidae

Ciconidae

Ciconia boyciana (I) = 366
(Ориенталски щъркел)

Balaeniceps rex (II)
(Shoebill , китоглав
щъркел)

Ciconia nigra (II)
(Черен щъркел)
Ciconia stormi
(Щъркел на Сторм )

Ephippiorhynchus
senegalensis (III GH)
(Седлоклюн щъркел)
Jabiru mycteria (I)
(Джабиру )

Leptoptilos crumeniferus (III
GH)
(Щъркел марабу)
Leptoptilos dubius
(Голям щъркел адютант)
Mycteria cinerea (I)
(Млечен щъркел )
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Threskiornithidae

Bostrychia hagedash (III GH)
= 367
(Ибис Хадада)
Bostrychia rara (III GH) =
368
(Пъстрогръд ибис)

Geronticus calvus (II)
(Плешив ибис)

Eudocimus ruber (II)
(Пурпурен ибис )

Geronticus eremita (I)
(Уалдрап)
Nipponia nippon (I)
(Месечинест ибис)
Platalea leucorodia (II)
(Евроазиатска лопатарка)
Pseudibis gigantea
(Гигантски ибис )

Threskionis aethiopicus (III
GH)
(Свещен ибис )
Phoenicopteridae
Phoenicopteridae spp.* (II)

31997R0338 - ЦПР - редактиран

Phoenicopterus ruber (I)
(Голямо фламинго )

(Фламингa)

ANSERIFORMES
Anatidae

Alopochen aegyptiacus (III
GH)
(Египетска гъска)
Anas acuta (III GH)
(Северна шилоопашата
патица)
Anas aucklandica (I) = 371
(Кафяв примкар)

Anas bernieri (II)
(Мадагаскарски примкар)

Anas capensis (III GH)
(Капски примкар)
Anas clypeata (III GH) = 370
(Северен клопач)
Anas crecca (III GH)
(Обикновен примкар)

Anas laysanensis (I) = 371
(Лайсанска патица )
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Anas formosa (II)
(Байкалски примкар)

Anas oustaleti (I) = 372
(Марианска дива патица)

Anas Penelope (III GH)
(Евроазиатска свирачка)
Anas querquedula (III GH)
(Кречеталка)
Aythya innotata
(Мадагаскарски морски паток)
Aythya nyroca (III GH) = 373
(Ръждива патица)
Branta canadensis leucopareia
(I)
(Алеутска гъска)
Branta ruficollis (II)
(Червеногърда гъска)
Branta sandvicensis (I)
(Нене)

Cairina moschata (III HN)
(Патица на Мускови )
Cairina scutulata (I)
(Белокрила патица)
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Coscoroba coscoroba (II)
(Лебед Коскороба )
Cygnus melanocorypha (II)
(Черногуш лебед )
Dendrocygna arborea (II)
(Западноиндийска свиркаща
патица)

Dendrocygna autumnalis (III
HN)
(Чернокореместа свиркаща
патица)
Dendrocygna bicolor (III
GH/HN) = 374
(Жълточервеникава
свиркаща патица)
Dendrocygna viduata (III GH)
(Белолика свиркаща патица)

Mergus octosetaceus
(Бразилска воденичарка)
Nettapus auritus (III GH)
(Африканска гъска-пигмей)
Oxyura leucocephala (II)
(Белоглава патица
(тръноопашата потапница))
Plectropterus gambensis (III
GH)
(Шпорокрила гъска)
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Pteronetta hartblaubii (III
GH) = 375
(Патица на Хартлауб)
Rhodonessa caryophyllacea р.е.
(І)
(Розовоглава патица)

Tadorna cristata
(Месечинеста яркопера дива
патица)

Sarkidiornis melanotos (II)
(Гребенова патица)

FALCONIFORMES
Сathartidae

Gymnogyps californianus (I)
(Калифорнийски кондор)
Sarcoramphus papa (III HN)
(Кралски лешояд)
Vultur gryphus (I)
(Андски кондор)

Pandionidae

Pandion haliaetus (II)
(Орeл рибар)
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FALCONIFORMES spp.*
(II) -105
(Дневни грабливи птици)

Accipitridae

Accipiter brevipes (II)
(Левантийски ястреб-врабчар
(късопръст ястреб))

Accipiter gentilis (II)
(Северен ястреб- кокошар
(голям ястреб))
Accipiter nisus (II)
(Евроазиатски ястреб-врабчар
(малък ястреб))
Aegypius monachus (II)
(Пепелив лешояд (черен
лешояд)
Aquila adalberti (I)
(Орел на Адалберт)
Aquila chrysaetos (II)
( Златен орел)
Aquila clanga (II)
(Голям петнист (креслив) орел)
Aquila heliaca (I).376
(Имперски орел (кръстат
(царски) орел)
Aquila pomarina (II)
(Малък петнист (креслив) орел)
Buteo buteo (II)
(Обикновен мишелов)
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Buteo lagopus (ІІ)
(Перокрак мишелов (северен
мишелов)
Buteo rufinus (II)
(Дългокрак мишелов
(белоопашат мишелов)
Chondrohierax uncinatus
wilsonii (I) = 377
(Кубинска кривоклюна каня)
Circaetus gallicus (II)
(Късопръст орел-змийчар)
Circus aeruginosus (II)
(Западен блатар (тръстиков
блатар))
Circus cyaneus (II)
(Северен блатар (полски
блатар))
Circus macrourus (II)
(Блед блатар (степен блатар))
Circus pygargus (II)
(Блатар на Монтагю (ливаден
блатар))
Elanus caeruleus (II)
(Чернокрила каня)
Eutriorchis astur (II)
(Мадагаскарски орел-
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змийчар)
Gypaetus barbatus (II)
(Ламергайер (брадат лешояд))
Gyps fulvus (II)
(Евроазиатски грифон
(белоглав лешояд))
Haliaeetus spp. (I/II) х709
(Морски орли)
Harpia harpyja (I)
(Орел Харпи)

Haliaeetus fasciatus (II)
(Орел на Бонели (ястребов
орел) )
Haliaeetus pennatus (II)
(Ботушест орел (малък орел))
Leucopternis occidentalis (II)
(Сивогръб ястреб)
Milvus migrans (II)
(Черна каня)
Milvus milvus (II)
(Червена каня)
Neophron percnopterus (II)
(Египетски лешояд)
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Pernis apivorus (II)
(Европейски осояд)
Pithecophaga jeffryi (I)
(Голям филипински орел)

Falconidae

Falco araеa (I)
(Сейшелски керкенек)
Falco biarmicus (II)
(Сокол Ланер (далматински
сокол))
Falco cherrug (II)
(Сокол Сакер (ловен сокол))
Falco columbarius (II)
(Малък сокол-чучулигар)
Falco eleonorae (II)
(Сокол на Елеонора
(средиземноморски сокол))
Falco jugger (I)
(Сокол Лагар)
Falco naumanni (II)
(Малък керкенек (белошипа
ветрушка))
Falco newtoni** (I) +211
(Керкенек на Нютон)
Falco pelegrinoides (I) = 378
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(Сокол Барбари)
Falco peregrinus (I)
(Сокол скитник)
Falco punctatus (I)
(Маврицийски керкенек)
Falco rusticolus (I)
(Исландски сокол)
Falco subbuteo (II)
(Евроазиатски малък сокол
(орко))
Falco tinnunculus (II)
(Обикновен керкенез
(черношипа ветрушка) )
Falco vespertinus (II)
(Червенокрак сокол (вечерна
ветрушка))

GALLIFORMES
Megapodidae

Macrocephalon maleo (I)
(Малео)

Cracidae
Crax alberti (III CO)
(Синьогърбав бразилски пуяк)
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Crax spp.* (-/III)x710
(Бразилски пуяци)

Crax blumenbachii (I)
(Червеноклюн бразилски пуяк)
Mitu mitu mitu (I) = 379
(Бразилски пуяк Алагоас)
Oreophasis derbianus (I)
(Рогат гуан)

Ortalis vetula (III GT/HN)
(Обикновена чачалака)

Penelope albipennis (I)
(Белокрил гуан )

Pauxi spp. (-/III) x711 =380
(Качулати бразилски пуяци)

Penelope purpurascens (III
HN)
(Кръстат гуан)

Pipile jacutinga (I) = 381
(Черногръд пеещ гуан)

Penelopina nigra (III GT)
(Планински гуан)

Pipile pipile pipile (I) = 381
(Тринидадски пеещ гуан)

Phasianidae
Agelastes meleagrides (III
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GH)
(Белогърдеста токачка)

Agriocharis ocellata (III GT)
(Пъстра пуйка)

Arborophila charltonii (III
MY)
(Кестенявошия яребица)
Arborophila orientalis (III
MY)=382
(Сивогърда яребица)
Argusianus argus (II)
(Голям аргус (малайски
фазан))
Catreus wallichii (I)
(Весел фазан)
Colinus virginianus ridgwayi (I)
(Маскиран пъдпъдък)
Crossoptilon crossoptilon (I)
(Белоух фазан)
Crossoptilon harmani (I) = 383
(Тибетски ушат фазан)
Crossoptilon manchuricum (I)
(Кафявоух фазан)
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Caloperdix oculea (III MY)
(Ръждива яребица)

Gallus sonneratii (II)
(Сива тропическа горска
кокошка)
Lophophorus impejanus (I)
(Хималайски монал)

Ithaginis cruentus (II)
(Кървав фазан)

Lophophorus lhuysii (I)
(Китайски монал)
Lophophorus sclateri (I)
(Монал на Склейтър)

Lophura bulweri
(Фазан на Булуер)
Lophura edwardsi (I)
(Фазан на Едуардс)

Lophura diardi
(Сиамски огненогръб фазан)

Lophuraerythrophtalma (III
MY)
(Безкръст огненогръб
фазан)
Lophura hatinhensis
(Виетнамски огненогръб
фазан)
Lophura hoogerwerfi
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(Суматрийски фазан)
Lophura imperialis (I)
(Имперски фазан)

Lophura ignita (III MY)
(Кръстат огненогръб фазан)

Lophura inornata
(Фазан на Салвадори)
Lophura swinhoii (I)
(Фазан на Суинхои)

Lophura leucomelanos
(Фазан Калидж)
Melanoperdix nigra (III MY)
(Черна яребица )

Odontophorus strophium
(Герданест горски пъдпъдък)
Ophrysia superciliosa
(Хималайски пъдпъдък)

Pavo muticus (II)
(Зелен паун)

Polyplectron emphanum (I)
(Палауски паунов фазан)

31997R0338 - ЦПР - редактиран

Polyplectron bicalcaratum
(II)
(Сив паунов фазан)

Polyplectron germaini (II)
(Паунов фазан на Жермен)

Polyplectron inopinatum (III
MY)
(Планински паунов фазан)

Polyplectron malacense (II)
(Малайски паунов фазан)

Rheinardia ocellata (I) = 388
(Кръстат аргус (малайски
фазан))

Polyplectron schleiermacheri
(II)=384
(Борнейски паунов фазан)

Rhizothera longrirostris (III
MY)
(Дългоклюна яребица)
Rollulus rouloul (III MY)
(Кръстата яребица )
Syrmaticus ellioti (I)
(Фазан на Елиът)
Syrmaticus humiae (I)
(Фазан на Хюм)
Syrmaticus mikado (I)
(Фазан Микадо)
Tetraogallus caspius (I)
(Каспийски снежен петел)
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Tetraogallus tibetanus (I)
(Тибетски снежен петел)
Tragopan blythii (I)
(Трагопан (азиатски рогат
фазан) на Блайт)
Tragopan caboti (I)
(Трагопан (азиатски рогат
фазан) на Кабот)
Tragopan melanocephalus (I)
(Западен трагопан (азиатски
рогат фазан) )
Tragopan satyra (III NP)
(Трагопан (азиатски рогат
фазан) сатир )
Tympanuchus cupido attwateri
(I)
(Прерийно пиле на Атуотър)

GRUIFORMES
Turnicidae

Pedionomidae

Turnix melanogaster (II)
(Черногръд пъдпъдък )

Gruidae

Pedionomus torquatus (II)
(Равнинен скитник )
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Grus americana (I)
(Креслив жерав)

Gruidae spp.* (II)
(Жерави )

Grus canadensis (I/II) x712
(Пясъчен жерав )
Grus grus (II)
(Обикновен (сив) жерав)
Grus japonensis (I)
(Червенокоронест жерав)
Grus leucogeranus (I)
(Сибирски жерав)
Grus monacha (I)
(Качулат жерав)
Grus nigricollis (I)
(Черногуш жерав)
Grus vipio (I)
(Белогуш жерав)

Rallidae

Gallirallus sylvestris (I) = 386
(Дърдавец на лорд Хау)

Rhynochetidae

Rhynochetos jubatus (I)
(Кагу)
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Gallirallus australis hectori
(II)
(Yeка Буф)

Otididae
Ardeotis nigriceps (I) = 387
(Индийска дропла)

Otididae spp.* (II)
(Дропли)

Chlamydotis undulata (I)
(Дропла Хубара)
Eupodotis indica (II)
(Малък флорикан)
Eupodotis bengalensis (I) = 388
(Бенгалски флорикан)
Otis tarda (II)
(Голяма дропла)
Tetrax tetrax (II)
(Малка дропла (стрепет))

CHARADIFORMES
Burhinus bistriatus (III GT)
(Двойно раиран
дъждосвирец)

Burhinidae

Scolopacidae

Numenius borealis (I)
(Ескимоски дъждосвирец)
Numenius tenuirostris (I)
(Тънкоклюн дъждосвирец)
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Tringa guttifer (I)

Laridae

Larus relictus (I)
(Реликтна чайка)

COLUMBIFORMES
Columbiae

Caloenas nicobarica (I)
(Гълъб Никобар)

Claravis godefrida
(Пурпурнокрила земна гугутка)

Columba carebaea
(Пръстеноопашат гълъб)
Columba guinea (III GH)
(Петнист гълъб)
Columba iriditorques (III GH)
= 389
(Западен бронзовопъп
гълъб)

Columba livia (III GH)
(Скален гълъб)
Colomba mayeri (III MU)
(Розов гълъб)
Colomba unicincta (III GH)
(Гълъб Афеп)
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Ducula mindorensis (I)
(Поясно-опашат гълъб
Миндоро)

Didunculus strigitostris
(Зъбоклюн гълъб)

Gallicolumba luzonica (II)
(Лузонско кървящо
сърце)
Leptoila wellsi
(Гренадска гугутка)

Goura spp. (II)
(Качулати гълъби)
Oena capensis (III GH)
(Гугутка Намака)
Streptopelia decipiens (III
GH)
(Гугутка с траурен
нашийник)
Streptopelia roseogrisea (III
GH)
(Африканска гугутка с
нашийник)
Streptopelia semitorquata (III
GH)
(Червеноока гугутка)
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Streptopelia senegalensis (III
GH)
(Смееща се гугутка)

Streptopelia turtur (III GH)
(Европейска гургулица)
Streptopelia vinacea (III GH)
(Винена гугутка)
Treron calva (III GH) = 391
(Африкански зелен гълъб)
Treron waalia (III GH)
(Зелен гълъб на Брус)
Turtur abyssinicus (III GH)
(Черноклюна горска
гугутка)
Turtur afer (III GH)
(Синьо-петниста горска
гугутка)
Turtur brehmeri (III GH) .
392
(Синьоглава горска гугутка)
Turtur tympanistria (III GH) =
393
(Гугутка тамбурин)
PSITTACIFORMES
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Psitticidae

Amazona arausiaca (I)
(Червеногуш папагал)
Amazona barbadensis (I)
(Жълтораменен папагал)
Amazona brasiliensis (I)
(Червеноопашат папагал)
Amazona guildingii (I)
(Папагал Свети Винсент)
Amazona imperialis (I)
(Имперски папагал)
Amazona leucocephala (I)
(Кубински папагал)
Amazona pretrei (I)
(Червен очилат папагал)
Amazona rhodocorytha (I)=394
(Червеновеждест папагал)
Amazona tucumana (I)
(Папагал Тукуман)
Amazona versicolor (I)
(Папагал Света Лусия)
Amazona vinacea (I)
(Винен папагал)
Amazona vittata (I)
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PSITTACIFORMES spp.*
(II)-106
(Папагали)

(Пуерторикански папагал)

Anododrhyncus spp. (I)
(Сини папагали мако)
Ara ambigua (I)
(Голям залан папагал мако )
Ara glaucogularis (I) = 395
(Синьогуш папагал мако)
Ara macao (I)
(Пурпурен папагал мако)
Ara marcana (I)
(Синьокрил папагал мако)
Ara militaris (I)
(Военен папагал мако)
Ara rubrogenys (I)
(Червеногърдест папагал мако)
Aratinga guarouba (I)
(Златен паракет )
Cacatua goffini (I)
(Какаду Танимбар)
Cacatua haematuropygia (I)
(Филипинско какаду)
Cacatua moluccensis (I)
(Сьомговокръсто какаду)
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Cyanopsitta spixii (I)
(Папагал мако на Спикс)
Cyanoramphus auriceps forbesi
(I)
(Жъртогръд папагал паракeт от
остров Чатам)
Cyanoramphus coolii (I) =396
(Норфолкски паракет)
Cyanoramphus novaezelandiae
(I)
(Червеногръд папагал паракет)
Cyclopsitta diophtalma coxeni (I)
= 397
(Двуок смокинов папагал на
Коксен)
Eos histrio (I)
(Червен и син папагал лори)
Geopsttacus occidentalis (І) =
398
(Нощен папагал)
Neophema chrysogaster (I)
(Оражавогръд папагал)
Ognorhynchus icterotis (I)
(Жълтоух папагал)
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Pezoporus wallicus (I)
(Земен папагал)
Pionopsitta pileata (I)
(Мъхнат папагал)
Probosciger aterrimus (I)
(Палмово какаду)
Psephotus chrysopterygius (I)
(Златнорамен папагал)
Psephotus dissimilis (I) = 399
(Качулат папагал)
Psephotus pulcherrimus р.е.(І)
(Райски папагал)
Psittacula echo (I) = 400
(Маврицийски папагал
паракет)

Psittacula krameri (III GH)
(Розовопръстен папагал
паракет)
Pyrrhura cruentata (I)
(Синьогуш папагал паракет)
Rhynchopsitta spp. (I)
(Дебелоклюни папагали)
Strigops habroptilus (I)
(Какапо)
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Vini spp. (II)
(Сини папагали лорикит.)

CUCULIFORMES
Musophagiae
Corythaeola cristata (III GH)
(Голямо синьо турако)
Crinifer piscator (III GH)
(Западен сив плантанояд)
Musophaga porphyreolophus
(II)=401
(Пурпурногръдо турако)

Tauraco bannermani (II)
(Турако на Банерман)

Musophaga violacea (III GH)
(Виолетово турако)
Tuaraco spp.* (II)
(Туракоси)

STRIGIFORMES

Tytonidae

Tauraco alba (II)
(Плевников бухал (забулена
сова) )
Tyto soumagnei (I)
(Бухал на Сомань)
Aegolius funereus (II)
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STRIGIFORMES spp.* (II)
(Бухали)

Strigidae

(Бореален бухал)
Asio flammeus (II)
(Късоух бухал (блатна сова))
Asio otus (II)
(Дългоух бухал (горска ушата
сова))
Athene blewitti (I)
(Горско бухалче)
Athene noctua (II)
(Малък бухал (домашна
кукумявка))
Bubo bubo (II)
(Евроазиатски бухал-орел
(бухал))
Glaucidium passerinum (II)
(Евроазиатски
бухал-пигмей (Врабчова
кукумявка))
Mimizuku gurneyi (I) = 402
(Малък бухал-орел )
Ninox novaeselandiae undulata
(I) = 403
(Норфолкски бубук)

Ninox squampila natalis (I)
(Коледен бухал-ястреб)

31997R0338 - ЦПР - редактиран

Nyctea scandiaca (II)
(Снежен бухал (снежна сова))
Otus ireneae (II)
(Бухал-бард Сококе)
Otus scops (II)
(Евроазиатски бухал-бард
(чухал))
Strix aluco (II)
(Светлокафяв бухал (горска
улулица)
Strix nebulosa (II)
(Голям сив бухал)
Strix uralensis (II)
(Уралски бухал (уралска
улулица))
Surnia ulula (II)=405 bis
(Северен бухал-ястреб
(ястребова сова))

APODIFORMES
Trochilidae

Ramphodon dohrnii (I) = 405
(Кривоклюн отшелник)
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Trochilidae spp. (II)
(Колибри)

TROGONIFORMES
Trigonidae

Pharomachrus mocinno (I)
(Бляскав кетцал)

CORACIIFORMES
Bucerotidae

Aceros nipalensis (I)
(Ръждивогуш синявец)

Aceros spp.* (II)
(Синявци)

Aceros subruficollis (I)
(Обикновен торбест синявец)

Anorrhinus spp. (II)=406
(Синявци)
Anthracoceros spp. (II)
(Синявци)
Buceros bicornis (I)
(Голям синявец)
Buceros vigil (I) = 407
(Качулат синявец)
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Buceros spp.* (II) (Синявци)

PICIFORMES

Penelopides spp. (II)
(Синявци)

Capitonidae
Semnornis ramp[hastinus (III)
(Барбет-тукан
(южноамериканска
пъстропера птица))
Ramphastidae
Baillonius bailloni (III AR)
(Шафранов туканет)
Pteroglossus aracari (II)
(Черногушо аракари)
Pteroglossus castanotis (III
AR)
(Кестенявоухо аракари)
Pteroglossus viridis (II)
(Зелено аракари)
Ramphastos dicolorus (III)
(Червеногръд тукан)
Ramphastos sulfuratus (II)
(Килоклюн тукан)

Ramphastos Toco (II)
(Тукан Tоко)
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Ramphastos tucanus (II)
(Червеноклюн тукан)
Ramphastos vitellinus (II)
(Набразденоклюн тукан)

Picidae

Campephilus imperialis (I)
(Имперски кълвач)

Selenidera maculirostris (III
AR)
(Петнистоклюн туканет)

Dryocopus javensis
richardsi (I)
(Кълвач на Тpистам)

PASSERIFORMES
Cotingidae

Cephalopterus ornatus (III
CO)
(Амазонска чадърова
птичка)
Cephalopterus penduliger (III
CO)
(Дългобрада чадърова
птичка)
Cotinga maculata (I)
(Раирана котинга)

Rupicola spp. (II)
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Xipholena atropurpurea (I)
(Белокрила котинга)

(Скален петел)

Pitidae
Pitta gurneyi (I)
(Питта на Гърни)

Pitta guajana (II)
(Раирана питта)

Pitta kochi (I)
(Мустаката питта)

Atrichornithidae

Atrichornis clamosus (I)
(Креслива пустинна птица)

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae (I)
(Белоока речна градска
ластовица)

Muscicapidae

Bebrornis rodericanus (III MU)
(Храстово коприварче
Родригес)

Dasyornis broadbenti litoralis
p.e. (І)
(Западна ръждива трънливка)
Dasyornis longirostris (I) = 410
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Pit a nympha (II)=407
(Питта-фея)

Cyornis ruckii (II)=408
(Синя мухоловка на Руек)

(Западна трънливка)

Leiotrixspp.
(Пекинска червеношийка)

Picathartes gymnocephalus (I)
(Белогуша скална птица)

Liocichla omieiensis
(Лиоцичла Омей шан )

Picathartes oreas (I)
(Сивогуша скална птица)

Terpsiphone bourbonensis (III
MU) = 411
(Райска мухоловка
Маскарен)
Nectariniidae
Anthreptes pallidigaster
(Слънчева птица Амани)

Zosteropidae
Meliphagidae

Zosterops albogularis (I)
(Белогърда белоочка)
Lichenostomus melanops cassidix
(I) = 412
(Качулата медоядка)

Anthreptes rubritorques
(Раирана слънчева птица)

Emberizidae
Gubernatrix cristata (II)
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(Жълт кардинал)
Paroaria capitata (II)
(Жълтоклюн кардинал)
Paroaria coronata (II)
(Червенокръст кардинал)

Icteridae

Agelaius flavus (I) = 419
(Шафрано-качулат кос)

Fringillidae

Carduelis cucullata (I) = 413
(Червен щиглец)

Tangara fastuosa
(Седмоцветен танагер)

Carduelis yarrellii (II)=413
(Жълтолик щиглец)

Serinus canicapillus (III GH)
= 414
(Западноафрикански семеяд)
Serinus leucopygius (III GH)
(Белогръб семеяд)

Estrilididae

Serinus mozambicus (III GH)
(Белогръдо канарче)
Amadina fasciata (III GH)
(Главорезка)
Amandava subflava (III GH)
= 415
(Зеброва восъкоклюнка)
Estrilda astrild (III GH)
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(Обикновена восъкоклюнка)
Estrilda caerulescens (III GH)
(Лавандулова
восъкоклюнка)
Estrilda melpoda (III GH)
(Оранжевобуза
восъкоклюнка)
Estrilda troglodytes (III GH)
(Черногърба восъкоклюнка)
Lagonostriocta rara (III
GH)
(Черногърда огнена
сипка)
Lagonostriocta rubricata (III
GH)
(Африканска огнена
сипка)
Lagonostriocta rufopicta (III
GH)
(Гърдораирана огнена
сипка)
Lagonostriocta senegala (III
GH)
(Червеноклюна огнена
сипка)
Lagonostriocta vinacea (III
GH) = 416
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(Чернолика огнена
сипка)
Lonchura bicolor (III GH) =
417
(Черно-бял маникин)
Lonchura cantans (III GH) =
418
(Африканска среброклюнка)
Lonchura cucullata (III GH) =
417
(Бронзов маникин)
Lonchura fringilloides (III
GH) = 417
(Сврака-маникин)
Mandigoa nitidula (III GH) =
419
(Зеленогръб туинспот)

Poephila cincta cincta (II)
(Южна черногуша сипка)

Nesocharis capistrata (III
GH)
(Сивоглава маслиногръбка)
Nigrita bicolor (III GH)
(Кестенявогърда черна
сипка)
Nigrita canicapilla (III GH)
(Сивоглава черна сипка)
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Nigrita fusconota (III GH)
(Белогърда черна сипка)
Nigrita luteifrons (III GH)
(Бледогърда черна сипка)
Ortуgospiza articollis (III GH)
(Африканска сипкапъдпъдък)
Parmoptila rubrifrons (III
GH) =420
(Кълвач-мравояд на
Джеймсън)
Pholidornis rushiae (III GH)
(Синигер хилия)

Pyrenestes ostrinus (III GH) =
420
(Чернокореместа
семетрошачка)
Pytilia hypogrammica (III
GH)
(Червенолика питилия)
Pytilia phoenicoptera (III GH)
(Червенокрила питилия)
Spermophaga haematina (III
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GH)
(Западна синьоклюнка)
Uraeginthus bengalus (III
GH) = 422
(Червенобуз кондонбльо)
Ploceidae

Amblyospуza albifrons (III
GH)
(Голямоклюна тъкачка)
Anaplectes rubriceps (III GH)
= 423
(Червеноглава тъкачка)
Anomalospiza imberbis (III
GH)
(Паразитна тъкачка)

Bubalornis albirostris (III
GH)
(Белоклюна биволска
тъкачка)
Euplectes afer (III GH)
(Жълтокоронест
епископ)
Euplectes ardens (III GH) =
424
(Червенояка птица-вдовица)
Euplectes franciscanus (III
GH) = 425
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(Оранжев епископ)
Euplectes hordeaceus (III
GH)
(Чернокрил епископ )
Euplectes macrourus (III GH)
= 426
(Жълтоманта птицавдовица)
Malimbus cassini (III GH)
(Черногушо малимбе)
Malimbus malimbicus (III
GH)
(Кръстато малимбе)

Malimbus nitens (III GH)
(Малимбе на Грей)
Malimbus rubricollis (III GH)
(Червеноглаво малимбе)
Malimbus scutatus (III GH)
(Червенозадо малимбе)
Pachyphantes superciliosus
(III GH) = 427
(Компактна тъкачка)
Passer griseus (III GH)
(Сивоглаво врабче)
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Petronia dentate (III GH)
(Храстна петрония)
Plocepasser superciliosus (III
GH)
(Кестенявокоронно врабчетъкач)
Ploceus albinucha (III GH)
(Черна тъкачка на Максуел)
Ploceus aurantius (III GH)
(Оранжева тъкачка)
Ploceus cucullatus (III GH) =
428
(Селска тъкачка)
Ploceus heuglini (III GH)
(Маскирана тъкачка на
Хойглин)
Ploceus luteolus (III GH) =
429
(Малка тъкачка)
Ploceus melanocephalus (III
GH) = 430
(Черноглава тъкачка)
Ploceus nigerrimus (III GH)
(Черна тъкачка на Виейьо)
Ploceus nigricollis (III GH)
(Черноврата тъкачка)
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Ploceus pelzelni (III GH)
(Тънкоклюна тъкачка)
Ploceus preussi (III GH)
(Тъкачка на Пройс)
Ploceus tricolor (III GH)
(Жълтоманта тъкачка)
Ploceus vitellinus (III GH) =
431
(Маскирана тъкачка
Вителин)
Quelea erythrops (III GH)
(Червеноглава квелеа)
Sporopipes frontalis (III GH)
(Петногръда тъкачка)
Vidua chalybeata (III GH) =
432
Селска индигова птичка ( )
Vidua interjecta (III GH)
(Райска уида Уеле)
Vidua larvaticola (III GH)
(Индигова птичка Бака )
Vidua macroura (III GH)
(Тръноопашата уида)
Vidua orientalis (III GH) =
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433
(Северна райска уида)
Vidua raricola (III GH)
(Индигова птичка
Джамбанду)
Vidua togoensis (III GH)
(Тогоанска райска уида)
Vidua wilsoni (III GH)
(Бледокрила индигова
птичка)
Sturnidae
Leucopsar rothschildii (I)
(Скворец от Бали)

Gracula religiosa
(Планински скворец)

Paradisaidae
Paradisaidae spp. (II)
(Райски птици)
REPTILIA
TESTUDINATA
Dermatemydidae
Batagur baska (I)
(Батагур)
Emydidae
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Dermatemys mawi (II)
(Централноамериканска
речна костенурка)

Clemmys muhlenbergii (I)
(Блатна костенурка)

Geoclemmys hamiltonii (I)
(Черна езерна костенурка )

Clemmys insculpta (II)
(Горска водна костенурка)

Cuora pani =433
(Покрита водна костенурка
на Пан)

Kachuga tecta (I) = 435
(Индийска трионогърба водна
костенурка )
Melanochelys tricarinata (I) =
436
(Трикилова земна костенурка )
Morenia ocellata (I)
(Бирманска блатна костенурка)

Terrapene coahuila (I)
(Покритa воднa костенуркa )

Testudinidae

Terrapene spp. * (II)
(Покрити водни костенурки)

Trachemys scripta elegans
=437
(Червеноух терапин(блатна
костенурка))
Testudinidae spp.* (II)
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Geochelone nigra (I) = 438
(Галапагоска гигантска
сухоземна костенурка )
Geochelone radiata (I) = 439
(Раирана сухоземна
костенурка)
Geochelone yniphora (I) = 439
(Ангонока )

Gopherus flavomarginatus (I)
(Сухоземна костенурка
Болсън)
Homopus bergeri (II)
(Капска сухоземна костенурка
на Бергер)
Malacochersus tornieri (II)
(Палачинкова сухоземна
костенурка)
Psammobates geometricus (I) =
439
(Геометрична сухоземна
костенурка)
Pyxis planicauda (I)
(Мадагаскарска
плоскокорубеста сухоземна
костенурка)
Testudo graeca (II)
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(Сухоземни костенурк)

(Шипобедрена сухоземна
костенурка)
Testudo hermanni (II)
(Сухоземна костенурка на
Херман (шипоопашата
сухоземна костенурка)
Testudo kleinmanni (I)
(Египетска сухоземна
костенурка)
Testudo marginata (II)
(Маржеста сухоземна
костенурка )
Chelonidae spp. (I)
(Морски костенурки)
Cheloniidae

Dermochelydae

Dermochelys coriacea (I)
(Кожогърба морска
костенурка)

Trionychidae
Trionyx ater (I) = 440
(Мекокорубеста морска
Костенурка Куатро Сиенгас)
Trionyx gangeticus (I) = 440
(Индийска мекокорубеста
морска
костенурка)
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Lissemys punctata (II) (ИндоГангска подвижнокорубеста водна костенурка)

Trionyx hurum (I) = 440
(Паунова мекоокорубеста
морска костенурка)
Trionyx nigricans (I) = 440
(Черна мекоокорубеста морска
костенурка )

Pelomedusidae
Trionyxtiunguis (III GH)
(Африканска мекокорубеста
воднa костенурка)

Erymnochelys
madagascariensis (II) =441
(Мадагаскарска страноврата
водна костенурка)
Pelomedusa subrufa (II)=441
(Шлеместа водна
костенурка)
Peltocephalus dumeriliana
(II)=441
(Голямоглава страновратна
водна костенурка)
Pelusios adansonii (III GH)
(Калена водна костенурка на
Адансон)
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Pelusios castaneus (III GH)
(Западноафриканска калена
водна костенурка)
Pelusios gabonensis (III GH)
(Западноафриканска горска
водна костенурка)
Pelusios niger (III GH)
(Западноафриканска черна
горска водна костенурка )

Chelidae

Pseudemydura umbrina (I)
(Западна блатна костенурка )

Podocnemis spp. (II)
(Страноврати водни
костенурки)

CROCODYLIA
CROCODYLIA spp.*
(II)=443
(Каймани, крокодили,
алигатори)
Alligatoridae

Alligator sinensis (I)
(Китайски алигатор)
Caiman crocodilus apaporiensis
(I)
(Очилат кайман от река
Апапорис)
Caiman latirostris (I)
(Широконос кайман)
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Melanosuchus niger** (I) –107
(Черен кайман)

Crocodylidae

Crocodylus acutus (I)
(Американски крокодил)
Crocodylus cataphractus (I)
(Африкански тънкомуцунест
крокодил)
Crocodylus intermedius (I)
(Крокодил от река Ориноко)
Crocodylus moreletii (I)
(Крокодил на Морлет)
Crocodylus niloticus ** (I) –108
(Нилски крокодил)
Crocodylus novaeguinea
mindorensis (I) =444
(Филипински крокодил)
Crocodylus palustris (I)
(Крокодил на Мюгер)
Crocodylus porosus ** (I) -109
(Устиен крокодил)
Crocodylus rhombifer (I)
(Кубински крокодил)
Crocodylus siamensis (I)
(Сиамски крокодил)
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Osteolaemus tetraspis (I)
(Западноафрикански крокодилджудже)
Tomistoma schlegelii (I)
(Фалшив гариал)

Gavialidae

Gavialis gangeticus (I)
(Гариал)

RHYNCHОCEPHALIA
Sphenodontidae

Sphenodon spp. (I)
(Туатари)

SAURIA
Gekkonidae
Cyrtodactylus serpensinsula
(II)
(Гекон от Змийския Остров)
Phelsuma guentheri (II)
(Дневен гекон от Кръглия
Остров)

Phelsuma spp.* (II)
(Дневни гекони)

Agamidae

Chamaeleonidae

Uromastyxspp.(II)
(Бодливоопашати гущери)
Bradypodion spp. (II)=445
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(Хамелеони-джуджета)
Chamaleo spp.* (II)
Chamaeleo chamaeleon (II)
(Европейски хамелеон)

(Хамелеони)

Brachylopus spp. (I)
(Фиджийски игуани)

Amblrhunchus cristatus (II)
(Галапагоска морска игуана)

Cyclura spp. (I)
(Земни игуани)

Conolophus spp. (II)
(Галапагоски сухоземни
игуани)

Iguanidae

Iguana spp. (II)
(Игуани)

Liolaemus gravenhorstt
(Раирана земна игуана)
Sauromalus varius (I)
(Чаквала от Остров Сан
Естебан)
Lacertidae

Gallotia simonyi (I)
(Гигентски гущер Йерро)
Podarcis lilfordi (II)
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Phrynosoma coronatum (II)
(Крайбрежен рогат гущер)

(Стенен гущер на Лилфорд)
Podarcis pityusensis (II)
(Ибиски стенен гущeр)
Cordylidae

Teiidae

Cordylus spp. (II)
(Опръстени гущери)
Pseudocordylus spp. (II)
(Скални гущери )
Cnemidophorus hyperythus
(II)
( Дранжевогушест
камшичестоопашат гущер)
Crocodilurus lacertinus (II)
(Драконов гущер)
Dracaenae spp.(II)
(Каймански гущери)

Scincidae

Tupinambis spp. (II)
(Тегуси)
Corucia zebrata (II)
(Хватателно-опашат скинк)

Xenosauridae

Helodermatidae

Shinisaurus crocodilurus (II)
(Китайски крокодилски
гущер)
Heloderma spp. (II)
(Гилско чудовище и брадат
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гущер)
Varanidae

Varanus bengalensis (I)
(Индийски гущер-монитор
(варан))

Varanus spp.* (II)
(Гущери-монитори
(варани))

Varanus flavescens (I)
(Жълт гущер-монитор (варан))
Varanus griseus (I)
(Пустинен гущер-монитор
(варан))
Varanus komodoensis (I)
(Комодски дракон)
Varanus olivaceus (II)
(Гущер-монитор (варан) на
Грей)
SERPENTES
Boidae
Acrantophis spp. (I)
(Мадагаскарски земни бои)
Boa constrictor occidentalis (I) =
446
(Аржентинска боа-удушвач)
Bolyeria multocarinata (I)
(Боа от Кръглия Остров)

31997R0338 - ЦПР - редактиран

Boidae spp.* (II)
(Бои и питони)

Casarea dussumieri (I)
(Килолюспеста боа от Кръглия
Остров)
Epicrates inornatus (I)
(Пуерториканска боа )
Epicrates monensis (I)
(Дървесна боа от Виржинския
остров)
Epicrates subflavus (I)
(Ямайска боа )
Eryx jaculus (II)
(Петниста пясъчна боа)
Python molurus molurus (I) =447
( Индийски питон)
Sanzinia madagascariensis (I)
(Мадагаскарска дървесна боа)

Colubridae

Atretium schistosum (III IN)
(Маслено зелена килогърба
змия)
Cerberus rhynchops (III IN)
(Кучелика водна змия)

Clelia clelia (II)=448
(Мусурана )
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Cyclagras gigas (II) =449
(Фалшива кобра)

Dromicus chamissonis =450
(Чилийска земна змия)
Elachistodon westermannii
(II)
(Индийска яйцеядна змия)
Ptyas mucosus (II)
(Даман)
Xenochrophis piscator (III
IN)=451
(Карирана килогърба змия)
Elapidae
Hoplocephalus bungaroides
(II)
(Широкоглава змия)
Micrurus diastema (III HN)
(Атлантическа коралова
змия)
Micrurus nigrocinctus (III
HN)
(Централноамериканска
коралова змия)

Naja naja (II)
(Азиатска кобра)
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Ophiophagus hannah (II)
(Кралска кобра)
Viperidae

Agkistrodon bilineatus (III
HN)
(Кантил )
Bothrops asper (III HN)
(Терциополо )
Bothrops nasustus (III HN)
(Зурлеста ямна усойница от
дъждовната гора )
Bothrops nummifer (III HN)
(Скачаща усойница )
Bothrops ophryomegas (III
HN)
(Тънка зурлеста ямна
усойница)
Bothrops schlegelii (III HN)
( Миглеста палмова
усойница)
Crotalus durissus (III HN)
(Неотропическа гърмяща
змия)

Crotalus unicolor
(Гърмяща змия от остров
Аруба)
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Vipera latifii
(Пепелянка на Латифи)

Crotalus willardi
(Гърбавоноса гърмяща
змия)

Vipera russellii (III IN)
(Пепелянка на Ръсел )
Vipera ursinii (I) +212
(Пепелянка на Орсини
(остромуцунеста усойница))

Vipera wagneri (II)_
(Пепелянка на Вагнер)
AMPHIBIA
CAUDATA
Ambystomidae

Ambystoma dumerlii (II)
(Саламандър от езерото
Пацкуаро )
Ambystoma mexicanum (II)
( Аксолотл)

Cryptobranchydae

Andrias spp.(I)=452
(Гигантски саламандри )

ANURA
Bufonidae

Atelopus varius zeteki (I)
(Златна жаба)
Bufo periglenes (I)
(Златна крастава жаба)
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Bufo retiformis (II)
(Сонорска зелена крастава
жаба )
Bufo superciliaris (I)
(Камерунска крастава жаба)
Nectophrynoides spp. (I)
(Живородни крастави жаби)

Myobatrachidae
Rheobatrachusd silus (II)
(Птицечавчеста жаба)

Rheobatrachusspp.* (II)
(Коремномътеща жаба )

Dendrobatidae
Dendrobates spp. (II)
(Отровнострелни жаби)
Phyllobates spp. (II)
(Отровно-жилести жаби)
Ranidae
Contraua goliath
(Жаба-Голиат)
Mantella spp. (-/II) x713
(Жаби Мантела)
Rana catesbeiana
(Американска жаба-бик)
Rana hexadactyla 9II0
(Шестопръста жаба)
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Microphylidae

Dyscophus antogilii (I)
(Доматена жаба)

Rana tigerina ( II)
(Тигрова жаба)

PISCES

CERATODONTIFORMES
Ceratididae
Neoceratodus fosteri (II)
( Австралийска дробна
риба)
COELDCANTHIFORMES
Coelacanthidae

Latimeria chalunae (I)
(Коалакант )

ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae

Acipenser brevirostrum (I)
(Късоноса есетра)

Acipenser sturio ( I)
(Обикновена есетра (немска
есетра))

Acipenser oxyrhynchus (II)
(Атлантическа есетра )

Poliodontidae
OSTEOGLOSSIFORMES

31997R0338 - ЦПР - редактиран

Polodin spathula (II)
( Котка-лопатарка)

Osteoglossidae
Sleropages formosus (I)
(Азиатска арaуана)

Arapaima gigas
(Арапайма)

CYPRINIFORMES
Cyprinidae

Probarbus jullieni (I)
(Икан темоле)

Catostomidae

Chasmistes cujus (I)
(Куи-уи)

SILURIFORMES
Schilbeidae

Pangasianodon gigas (I)
(Гигантска морска котка)

PERCIFORMES
Sciaenidae

Cynoscion macdonaldi (I)
(Тотоаба)

INSECTA
LEPIDOPTERA
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Caecobarbus geertsi (II)
(Африканска сляпа
мустаката риба)

Papolionidae

Atrophaneura palu
( Пеперуда лястовича
опашка Палу)
Baronia brevicornis
(Късорога барония )
Bhutanitis spp. (II)
( Пеперуди лястовича
опашка)
Graphium sandawanum
(Пеперуда лястовича
опашка Апо )
Graphium stresemanni
(Пеперуда лястовича
опашка )

Ornithoptera alexandae (I)
(Пеперуди птиче крило на
кралица Александра)

Papilio chikae (I)
(Пеперуда лястовича опашка
Лузонски паун )
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Ornithoptera spp. (II) =453
(Пеперуди птиче крило )

Papilio benguetanus
(Пеперуда лястовича
опашка)

Papilio esperanza
(Пеперуда лястовича
опашка)

Papilio homerus (I)
(Пеперуда лястовича опашка
Хомерус )

Papilio grosesmithi
(Пеперуда лястовича
опашка )

Papilio hospiton (I)
(Корсиканска пеперуда
лястовича опашка )

Papilio marabo (Пеперуда
лястовича опашка )
Papilio morondavana
(Мадагаскарска
императорска пеперуда
лястовича опашка )
Papilio neumoegeni
(Пеперуда лястовича
опашка )
Parides ascanius
(Пеперуда лястовича
опашка Флуминензе )
Parides hahneli
( Амазонска Пеперуда
лястовича опашка на
Хахнел)
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Parnassius Apollo
(Пеперуда Аполон )

Teinopalpus spp. (II)
(Пеперуди на Кайзер-Іпоследни )
Trogonoptera spp. (II)=453
(Пеперуди птиче крило )
Troides spp. (II)=453
(Пеперуди птиче крило )
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ARACHNIDA
SCORPIONES
Scorpionidae

Pandinus dictator (II)
(Скорпион А)
Pandinus gambiensis (II)
(Гигантски сенегалски
скорпион)
Pandinus imperator (II) = 476
(Императорски скорпион)

ARANEAE
Teraphosidae

Brachypelma spp. (II)
(Тарантули)

ANNELIDA
ARHYCHOBELDELLAE
Hirudinidae
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Hirudo medicinalis (II)
(Медицинска пиявица)

MOLLUSCA

VENEROIDA
Tridacnidae spp. (II)
(Гигантски едливи миди
(клами))

Tridacnidae

UNIONIDA
Unionidae

Conradilla caelata (I)
(Птичекрила перлена черна
мида)
Cyprogenia alberti (II)
(Западна ветрилочерупчеста
черна мида)
Dromus dromas (I) = 454
(Перлена мида Дромедари)
Epioblasma curtisii (I) = 455
(Перлена черна мида на
Къртис)
Epioblasma florentina (I) =
455
(Жълтоцветна перлена черна
мида)
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Epioblasma sampsonii (I) =
455
(Набразденочерупчеста мида
Уабаш)
Epioblasma sulcata
perobliqua (I) = 455
(Мида бяла котешка лапа)
Epioblasma torulosa
gubernaculum (I) = 455
(Зеленоцветна перлена
мида)
Epioblasma torulosa rangiana
(II)
(Северна
набразденочерупчеста мида)
Epioblasma torulosa torulosa
(I) = 455
(Издутоцветна перлена
мида)
Epioblasma turgidula (I) =
455
(Гърбестоцветна перлена
мида)
Epioblasma walkeri (I) = 455
(Жълтокафява
набразденочерупчеста мида)

Fusconaia cuneolus (I)
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(Финораирана перлена мида
мида свински пръст)
Fusconaia edgariana (I)
(Лъскава перлена мида
свински пръст )
Fusconaia subrotunda (II)
(Дълга твардa черна мида)
Lampsilis brevicula (II)
(Черна мида пречупен лъч
Озарк)
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Lampsilis higginsii (I)
(Перлена мида окото на
Хигинс)
Lampsilis orbiculata
orbiculata (I)
(Розовокръга перлена мида)
Lampsilis satur (I)
(Пясъчногърба
джбноформатна черна мида)
Lampsilis virescens (I)
(Алабамска лампена перлена
мида)
Lexingtonia dolabelloides (II)
(Скосена перлена черна мида )
Plethobasus cicatricosus (I)
(Бяла брадавицогърба
перлена мида)
Plethobasus cooperianus (I)
(Оранжевонога пъпкогърба
черна мида)
Pleurobema clava (II)
(Пръчкочерупчеста перлена
мида)
Pleurobema plenum (I)
(Перлена мида рошав
свински пръст)

Potamilus capax (I) = 481
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Potamilus capax (I) = 456
(Дебела джобноформатна
перлена мида)
Quadrula intermedia (I)
(Камбърландска
маймунолика перлена мида)
Quadrula sparsa (I)
(Апалачска маймунолика
перлена мида)
Taxolasma cylindrellus (I) =
457
(Бледа перлена мидалилипут)
Unio nickliniana (I) = 458
(Перлена мида на Никлин)
Unio tampicoensis
tecomatensis (I) = 459
(Тампикска перлена мида)
Villosa trabalis (I) = 460
(Камбърландска бобова
перлена мида)
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae

Achatinellidae spp. (I)
(Малки ахатови охлюви )
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Сamaenidae

Papustyla pulcherrima (II) =
(Мануски зелен дървесен
охлюв)

Paryphantidae

Paryphanta spp. (II) +213=461
(Новозеландски земни
охлюви)

MESOGASTROPODA
Strombida

Strombus gigas (II)
(Кралича раковина)

ANTHOZOA
COENOTHECALIA
COENOTHECALIA spp.
(II)505
( Син корал).462
STOLONIFERA
Tubiporidae

Tubiporidae spp. (ІІ) 505
(Корали органова тръба)

ANTIPATHARIA

ANTIPATHARIA spp. (II)
(Черни корали )

SCLERACTINIA
SCLERACTINIA spp. (II) 505
(Каменни корали )
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HYDROZOA
MILLEPORINA
Milleporidae spp. (II) 505
(Oгнени корали )

Milleporidae

STYLASTERINA
Stylasteridae spp. (II) 505
(Дантелени корали )

Stylasteridae

РАСТЕНИЯ
AGAVACEAE

Agave arizonica (I) (agáve arizonská)
Agave parviflora (I) (agáve
malokvětá)

Agave victoriae-reginae (II) #1
Nolina interrata (I)

Galanthus spp. (II) #1
AMARYLLIDACEAE

Sternbergia spp. (II) #1
APOCYNACEAE

Pachypodium ambongense (I)
Pachypodium baronii (I)

ARALIACEAE
Pachypodium decaryi (I)
Rauvolfia serpentina (II) # 2
(Змиекоренов дяволски пипер)
Panax quinquefolius (II) # 3
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(Американски женшен )
ARAUCARIACEAE

Araucaria araucana **(II)#1110
(Дърво маймувска загадка )

Araucaria araucana * (II)
#1 -110

ASCLEPIADACEAE

Ceropegia chrysanta (II)

Ceropergia spp. (II)#!
(Броеничени лози )
Frerea indica (II) #!
(Отровна млечка )

BERBERIDACEAE

Podophullum hexandrum (II)
#2=462
(Хималайска майска ябълка )

BROMELIACEAE

Tilandsia harrisii (II) # 1
(Тиландсия на Харис)
Ariocarpus spp. (I)
(Кактуси жива скала)

Astrophytum asterias (I) =
464
(Звезден кактус )
Aztecium ritteri (I)
(Ацтекски кактус )
Coryphantha werdermannii (I)
(Кактус-игленик на
Джобали)
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Tilandsia kammi (II) # 1
(Тиландсия на Кам )
Tilandsia kautskyi (II) # 1
(Тиландсия на Kауцки)
Tilandsia mauryana (II) # 1
(Тиландсия на Mаури )
Tilandsia sprengeliana (II) # 1
(Тиландсия на Спренджей)
Tilandsia sucrei (II) # 1
(Захаросана тиландсия)

BYBLIDACEAE

Discocactus spp. (I)
(Дискови кактуси)

Tilandsia xerographica (II) # 1
(Ксерографна тиландсия )

Discocactus macdougallii
(I)=465
(Кактуси на Макдугъл )

Byblis spp. (II) #!
(Растение небесна дъга )

CACTACEAE
Echinocereus ferreirianus var.
lindsayi (I) = 465
(Таралежови кактуси на
Линдзи)
Echinocereus schmollii (I) =
467
(Кактус агнешка опашка)
Escobaria minima (I) = 467
(Кактус на Неле)
Escobaria sneedii (I) = 467
(Кактус-игленик на Снийд )
Mammillaria pectinifera (I) =
469
(Кончилинке)
Mammillaria solisioides (I)
(Питаита)
Melocactus conoideus (I)
(Фунийковиден кактус-фес)
Melocactus deinacanthus (I)
(Превъзходно-ошипен
кактус-фес)
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CACTACEAE spp.* (II) #$
(Кактуси )

Melocactus glaucescens (I)
(Вълнест восъчностъблен
кактус-фес)
Melocactus paucispinus (I)
(Малкошипест кактус-фес)
Obregonia denegrii (I)
(Кактус-артишок)
Pachycereus militaris (I) =
470
(Кактус-мече )
Pediocactus bradyi (I) = 471
(Кактус-игленик на Брейди)
Pediocactus despainii (I)
( Кактус Сан Рафаел)
Pediocactus knowltonii (I)
(Кактус на Ноултън)
Pediocactus paradinei (I)
(Кактус Долина Хаусрок)
Pediocactus peeblesianus (I) =
471
(Kактус Навахо на Пиблс)
Pediocactus sileri (I)
(Кактус-игленик на Сайлър)
Pediocactus winkleri (I)
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(Кактус на Уинклер)
Pelecyphora spp. (I) = 501
(Кактуси на Хатчет )
Sclerocactus brevihamatus (I)
= 472
(Кактус рибарска кукичка
Тобуш )
Sclerocactus erectocentrus (I)
= 473
Sclerocactus glaucus (I)
(Безбодилест кактус от
Винта Бейсън)
Sclerocactus mariposensis (I)
= 471
(Кактус Марипоза )
Sclerocactus mesae-verdae (I)
(Кактус Меса Верде )
Sclerocactus papyracanthus
(I) = 474
(Кактус трева Грама)
Sclerocactus pubispinus (I) =
(Кактус рибарска кукичка
от Големия Басейн )
Sclerocactus wrightiae (I)
(Кактус рибарска кукичка на
Райт)
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Strombocactus disciformis (I)
(Дисков кактус)
Turbinicactus spp. (I) = 475
(Спираловидни кактуси )
Uebelmannia spp. (I)
(Кактуси на Уебелман)

Saussurea costus (I) = 476
(Костус)
Dudleya stolnifera (I)
(Дудлейа плаж Лагуна)
Dudleya traskiae (I)
(Дудлейа от островите Санта
Барбара)
Fitzroya cupressoides (I)
(Алерсе )
Pilgerodendron uviferum (I)
(Пилгеродендрон)
CARYOCARACEAE
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Caryocar costaricense (II_ #!
(Ахо )

CEPHALOTACEAE

Cycas beddomei (I)
(Цикада Бедом)

Cerphalotus follicularis (II) #!
(Кана от Олбани)

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

CRASSULACEAE
Culcita macrocarpa (II)

CUPRESSACEAE

CYATHEACEAE

CYATHEACEAE spp. (II) #!
(Дървесни папрати )

CYCADACEAE

CYCADACEAE spp. *(II)#!
(Цикади )

DIAPENSIACEAE

Shortia galacifolia (II) # 1
(Камбанки Окони)

DICKSONIACEAE

DICKSONIACEAE spp. (II)#!
(Дървесни папрати )
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DIDIEREACEAE

DIDIEREACEAE spp. (II)#!

DIOSCOREACEAE

Dioscorea deltoidea (II) # 1
(Слонски крак)
Dionaea muscipula (II) # 1
(Венерина мухоловка)

DROSERACEAE

ERICACEAE

Kalmia cuneata (II) #!
( Бяло уики)

EUPHORBIACEAE

Euphorbia spp. *(II)#1 –11
(Еуфорбии )
Euphorbia ambovombensis (I)
Euphorbia cremersii (I)
Euphorbia cylindrifolia (I) =
477
Euphorbia decaryi (I)
Euphorbia francoisii (II)
Euphorbia handiensis (II)
Euphorbia lambii (II)
Euphorbia moratii (I)
Euphorbia parvicyathophora
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(I)
Euphorbia quartziticola (I)
Euphorbia tulearensis (I) =
478
Euphorbia stygiana (II)

FOUQUIRIACEAE

Fouquieria columnaris (II) #1
(Дърво буджум )
Fouquieria fasciculata (I)
(Бъчвово дърво)
Fouquieria purpusii (I)

GNETACEAE

JUGLANDACEAE

LEGUMINOSAE
(FABACEAE)
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Gnetum montanum (III NP) #
1

Oreomunnea pterocarpa (II)
#1= 479
(Гавилан)

Dalbergia nigra (I)
(Бразилскo розово дърво)
Pericopsis elata (II) # 5
(Афрормозия)
Platymiscium pleiostrachyum
(II) # 1

Pterocarpus santalinus (II) # 7
(Червено сандалово дърво)

LILIACEAE

Aloe spp (II) (Освен Aloe vera
(II)#! –112
(Алое)
Aloe albida (I)
Aloe albiflora (I)
Aloe alfredii (I)

Aloe bakeri (I)
Aloe bellatula (I)
Aloe calcailophila (I)
Aloe compressa (I) = 480
Aloe delphinensis (I)
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Dipteryx panamensis (III CR)

Aloe descoingsii (I)
Aloe fragilis (I)
Aloe haworthioides (I) = 481
Aloe helenae (I)
Aloe lacta (I) = 482
Aloe parallelifolia (I)
Aloe parvula (I)
Aloe pillansii (I)
(Бумаалин )
Aloe polyphylla (I)
(Спирално алое)
Aloe rauhii (I)
Aloe suzannae (I)
Aloe thorncroftii (I)
Aloe versicolor (I)
Aloe vossii (I)
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MAGNOLIACEAE

Talauma hodgsonii (III NP)
#1
(Сафан)
Swietenia humilis (II) # 1
(Хондураски махагон)

MELIACEAE

Swietenia mahagoni (II) # 5
(Карибски махагон)
Swietenia macrophylla (III
CR) #5
(Американски махагон )

NEPENTHACEAE

Nepenthes spp. (II) #1
(Тропически рitcher plants
растения-кани)
Nepenthes khasiana (I)
(Индийски растения-кани)
Nepenthes rajah (I)
(Гигантски тропически
растения-кани)

ORCHIDACEAE

Cattleya trianaei (I)
(Зимна катлейя)
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ORCHIDACEAE spp.* (II) #7
=482
(Орхидеи )

Cephalanthera cucullata (II)
507
Cypripedium calceolus (II)
507
(Орхидея дамска пантофка)
Dendrobium cruentum (I)
507
Goodyera macrophylla (II)
507
Laelia jongheana (I) 507
Laelia lobata (I) 507
Liparis loeselii (II) 507
(Блатна орхидея)
Ophrys argolica (II) 507
(Оката пчелна орхидея)
Ophrys lunulata (II) 507
(Месечина офрис)
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Orchis scopulorum (II) 507
Paphiopedilium spp. (I) 507
(Азиатски тропически
орхидеи дамски
пантофки)
Peristeria elata (I)
(Орхидея Свети Дух)
Phragmipedium spp. (I) 507
(Южноамерикански
тропически орхидеипантофки)
Renanthera imschootiana (I)
507
(Червена ванда)
Spiranthes aestivalis (II) 507
Vanda coerulea (I) 507
(Синя ванда)
PALMAE
(ARECACEAE)
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Chrysalidocarpus decipiens (II)
#1
(Пеперудова палма)

PAPAVERACEAE

PINACEAE

Abies guatemalensis (I)
(Гватемалски бор)

PODOCARPACEAE

Podocarpus neriifolius (III
NP) # 1
(Жълто дърво)
Podocarpus parlatorei (I)
(Шушулково дърво на
Парлаторе)

PORTULACACEAE

Anacampseros spp. (II) # 1
(Портулаки,)
Lewisia cotyledon (II) #!
(Левисия Сискиу)
Lewisia maguirei (II) #!
(Левисия на Магуайър )
Lewisia serrata (II) # 1
(Трионозъба левисия)
Lewisia tweedy (II) #!
(Левисия на Туийди)
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PRIMULACEAE

PROTEACEAE

Cyclamen spp. (II) # 1
(Циклами)

Orothamnus zeyheri (I)
(Блатна роза)
Protea odorata (II) # 1
(Земна роза)

ROSACEAE
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Prunus africana (II) # 1
(Африканска череша )

RUBIACEAE

Balmea stormiae (I)
(Айюге)

SARRACENIACEAE

Darlingtonia californica (II) #!

Sarracenia spp. (II) # 1
(Растения-канри- Сарацении))
Sarracenia alabamensis
alabamensis (I) =484
(Алабамска тръстикова
сарацения)

SCROPHULARIACEAE

Sarracenia jonesii (I) = 485
(Планинска сладка
cарацения)
Sarracenia oreophila (I)
(Зелена сарацения)
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Picrorhiza kurrooa = 530 # 3

STANGERIACEAE

Stangeria eriopus (I) = 486
( Глава на Хотентот)

TAXACEAE

Taxus wallichiana (II) # 8 = 487
(Хималайски тис)
Tetracentron sinense (III NP)
#1

THEACEAE

Camellia chrysantha (II) #1
(Жълтоцвета камелия)

THYMELACEAE

Aquilaria malaccensis (II)#!
(Дърво агар)

WELWITSCHICEAE

Welwitschia mirabilis (II)#1 =
488
(Велвичия)

ZAMIACEAE

ZAMIACEAE spp. (II)#1
(Цикади )
Ceratozamia spp. (I)
(цератозамии) )
Chigua spp. (I)
Encephalartos spp. (I)
(Хлебни палми)
Microcycas calocoma (I)
(Палма корчо)
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ZINGIBERACEAE

Hedichium philippinense (II) # 1
(Филипинско гирляндово
цвете)

ZYGOPHYLLACEAE

Guaiacum officinale (II) # 1
(Lignum-vitae (Дърво на
живота)
Guaiacum sanctum (II) # 1
(Lignum-vitae (Дърво на
живота)

*

Приложение D
MAMMALIA
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CARNIVORA
Canidae

Vulpes vulpes griffithi (III IN)
(Червена лисица )
Vulpes vulpes montana (III IN)
(Червена лисица )
Vulpes vulpes pusilla (III IN)
(Червена лисица )

Mustelidae
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Mustela erminea ferghanae (III IN)
( Хермелин)

