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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 2ας 'Απριλίου 1979
περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών

(79/409/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τό άρθρο 235 ,

τήν πρόταση τής Έπιτροπής(1),
τή γνώμη της Συνελεύσεως(2),

δτι τά ειδη τών πτηνών πού ζουν έκ φύσεως σέ άγρια
κατάσταση στό ευρωπαϊκό Ιδαφος τών Κρατών μελών
είναι κατά μεγάλο μέρος εϊδη άποδημητικά - δτι τέ
τοια είδη άποτελοΰν μιά κοινή κληρονομιά καί δτι ή
άποτελεσματική προστασία τών πτηνών είναι πρόβλη
μα περιβάλλοντος τυπικά διασυνοριακό πού συνεπά
γεται κοινές ευθύνες·
δτι οί συνθήκες διαβιώσεως τών πτηνών στή Γροιλαν
δία διαφέρουν θεμελιωδώς άπό τις συνθήκες πού
άντιμετωπίζουν τά πτηνά στίς άλλες περιοχές τοΰ
ευρωπαϊκού έδάφους τών Κρατών μελών λόγω τών

τή γνώμη της Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτρο

γενικών συνθηκών, καί Ιδίως τοΰ κλίματος, τής μικρής

πής(3),

πυκνότητος πληθυσμού καθώς έπίσης καί τής έξαιρε
τικής έκτάσεως καί γεωγραφικής θέσεως αυτής τής

'Εκτιμώντας :

νήσου ·

δτι ή δήλωση τοΰ Συμβουλίου τής 22ας Νοεμβρίου
1973 περί προγράμματος δράσεως τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων στόν τομέα τού περιβάλλοντος(4) προβλέ
πει ειδικές ένέργειες γιά τήν προστασία τών πτηνών,

δτι ώς έκ τούτου είναι σκόπιμο νά μήν έφαρμοσθεΐ στή

πού συμπληρώνονται άπό τό ψήφισμα τής 17ης Μαΐου

άγρια κατάσταση στό εύρωπαϊκό έδαφος τών Κρατών
μελών είναι άναγκαία γιά τήν πραγμάτωση, στά πλαί

1977 τοΰ Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
καί τών άντιπροσώπων τών κυβερνήσεων τών Κρατών

μελών, o i όποιοι συγκεντρώθηκαν στά πλαίσια τοΰ
Συμβουλίου σχετικά με τή συνέχιση καί τήν πραγματο
ποίηση μιας πολιτικής καί ένός προγράμματος δράσε
ως τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στόν τομέα τοΰ
περιβάλλοντος(5) ·

Γροιλανδία ή παρούσα όδηγία·
δτι ή διατήρηση τών πτηνών πού ζοΰν έκ φύσεως σέ

σια τής λειτουργίας τής κοινής άγοράς τώνσ τόχων τής
Κοινότητος στούς τομείς τής βελτιώσεως τών συνθη
κών ζωής, μιας άρμονικής άναπτύξεως τών οίκονομι
κών δραστηριοτήτων στό σύνολο τής Κοινότητος καί
μιας έκτάσεως συνεχούς καί Ισόρροπης, άλλά δτι οί
ειδικές έξουσίες πού άπαιτοΰνται γι' αύτό τό σκοπό

δέν Ιχουν προβλεφθεί άπό τήν συνθήκη·
ότι στό ευρωπαϊκό έδαφος τών Κρατών μελών, Ινας

μεγάλος άριθμός ειδών πτηνών πού ζοΰν έκ φύσεως σέ
άγρια κατάσταση υφίσταται μείωση τοΰ πληθυσμού

δτι τά πρός λήψη μέτρα πρέπει νά έφαρμόζονται
στούς διαφόρους παράγοντες πού μπορούν νά έπιδρά

του , ή όποία είναι ταχύτατη σέ όρισμένες περιπτώσεις
καί ότι ή μείωση αυτή άποτελεΐ σοβαρό κίνδυνο γιά τή

σουν στό έπίπεδο πληθυσμού τών πτηνών, δηλαδή τίς
έπιπτώσεις τών άνθρωπίνων δραστηριοτήτων καί κυ
ρίως τήν καταστροφή καί τή ρύπανση τοΰ οίκοτόπων
τους, τή σύλληψη καί τή θανάτωση άπό τόν άνθρωπο
καθώς καί τό έμπόριο πού δημιουργούν οί δραστηριό

διατήρηση τοΰ φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως έξαιτίας
τών άπειλητικών συνεπειών της στή βιολογική Ισορ
ροπία ·

τητες αύτές καί δτι είναι σκόπιμο νά προσαρμοσθεί ό
βαθμός αύτών τών μέτρων στήν κατάσταση τών δια
φόρων ειδών στά πλαίσια μιας πολιτικής δια
τηρήσεως ·
(!) ΕΕ άριθ. A 24 τής 1.2.1977 , σ. 3 καί ΕΕ αριθ. A 201 τής
23.8.1977 , σ . 2 .

(2) EE
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) EE

άριθ.
άριθ .
άριθ.
άριθ.

A
A
A
A

163
152
112
139

της
τής
της
της

11.7.1977 . σ . 28 .
29.6.1977 , σ . 3 .
20.12.1973 , σ . 40.
13.6.1977 , σ . 1 .

δτι ή διατήρηση αυτή î-χει ώς άντικείμενο τή μακρο
πρόθεσμη προστασία καί τή διαχείριση φυσικών πό
ρων ώς άναπόσπαστο μέρος τής κληρονομιάς τών
εύρωπαϊκών λαών· δτι έπιτρέπει τή ρύθμιση αύτών

Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων
τών πόρων και ρυθμίζει την έκμετάλλευσή τους με
βάση τά άναγκαϊα μέτρα γιά τή διατήρηση καί τήν
προσαρμογή τών φυσικών ισορροπιών τών ειδών στά
όρια του λογικά δυνατού·

ότι ή διαφύλαξη , ή διατήρηση ή ή άποκατάσταση μιας
έπαρκοΰς ποικιλίας καί έκτάσεως οικοτόπων είναι
απαραίτητες γιά τή διατήρηση όλων τών ειδών
πτηνών · ότι όρισμένα είδη πτηνών πρέπει νά άποτελέ
σουν άντικείμενο μέτρων ειδικής διατηρήσεως σχετικά
μέ τόν οίκότοπό τους, ώστε νά έξασφαλισθεϊ ή έπιβίω
ση καί ή άναπαραγωγή τους στήν περιοχή έξαπλώσε
ώς τους · ότι αυτά τά μέτρα πρέπει όμοίως νά λάβουν
υπόψη τά άποδημητικά είδη καί νά συντονισθούν μέ
σκοπό τή δημιουργία ένός συναφούς δικτύου ·
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έθνικών διατάξεων πού θά ληφθούν μέ βάση τήν
παρούσα όδηγία
δτι ή τεχνική καί έπιστημονική πρόοδος άπαιτεϊ τήν
ταχεία προσαρμογή όρισμένων παραρτημάτων· δτι,

γιά νά διευκολυνθεί ή έφαρμογή των μέτρων πού είναι
άναγκαϊα γι' αύτόν τό σκοπό, είναι σκόπιμο νά
. προβλεφθεί μιά διαδικασία, ή όποία θά καθιερώνει
μιά στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών καί
της Επιτροπής στά πλαίσια μιας έπιτροπής γιά τήν
προσαρμογή στήν τεχνική καί έπιστημονική πρόοδο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Αρνρο 1

δτι,, γιά νά μήν ό,σκοΰν ένδεχομένως τά έμπορικά
συμφέροντα βλαπτική πίεση στά έπίπεδα άπολήψεως,

είναι άναγκαΐο νά καθιερωθεί μιά γενική άπαγόρευση
έμ,τορίας καί νά περιορισθούν οί έξαιρέσεις μόνο στά
είδη τών όποιων ή βιολογική κατάσταση τό έπιτρέπει,
άφού ληφθούν υπόψη οί ειδικές συνθήκες πού έπι
κρατούν στίς διάφορες περιοχές·
ότι, λόγω του επιπέδου τοΰ πληθυσμού τους, τής

γεωγραφικής κατανομής τους καί τοΰ ρυθμού άναπα
ραγωγής τους στό σύνολο τής Κοινότητος, όρισμένα
είδη μπορούν νά άποτελέσουν άντικείμενο θήρας,
πράγμα πού άποτελεΐ μιά άποδεκτή έκμετάλλευσή, έφ'
όσον θεσπισθούν καί γίνουν σεβαστά όρισμένα όρια ·

1 . Ή παρούσα όδηγία αφορά στή διατήρηση δλων
των ειδών πτηνών πού ζουν έκ φύσεως σέ άγρια
κατάσταση στό ευρωπαϊκό Ιδαφος τών Κρατών μελών
στό όποιο έφαρμόζεται ή συνθήκη . "Εχει άντικείμενο
τήν προστασία, τή διαχείριση καί τή ρύθμιση τών
ειδών αυτών καί κανονίζει τήν έκμετάλλευσή τους.
2. Ή παρούσα όδηγία έφαρμόζεται στά πτηνά, τά
αύγά, τίς φωλιές καί τούς οίκοτόπους τους.

3 . Ή παρούσα όδηγία δεν έφαρμόζεται στή Γροι
λανδία .

ή δέ θήρα αύτή πρέπει νά συμβιβάζεται μέ τή διατήρη
"Αρϋρο 2

ση τού πληθυσμού αύτών τών είδών σέ ικανοποιητικό
έπίπεδο ·

ότι τά μέσα, οί έγκαταστάσεις ή οι μέθοδοι συλλήψεως
ή θανατώσεως μαζικής καί όχι έπιλεκτικής, καθώς καί
ή καταδίωξη μέ όρισμένα μέσα μεταφοράς, πρέπει νά
απαγορευθούν έξαιτίας τής υπερβολικής πιέσεως πού
άσκοΰν ή (μπορούν νά άσκήσουν στό έπίπεδο τού
πληθυσμού τών σχετικών είδών·

Τά Κράτη μέλη υιοθετούν δλα τά άναγκαϊα μέτρα μέ
σκοπό νά διατηρηθεί ή νά προσαρμοσθεί ό πληθυσμός
δλων τών είδών τών πτηνών πού άναφέρονται στό
άρθρο 1 σ' ενα έπίπεδο πού νά . άνταποκρίνεται
ιδιαίτερα στίς οικολογικές, έπιστημονικές καί μορφω
τικές άπαιτήσεις, λαμβάνοντας, ώστόσο, ύπόψη τίς
οικονομικές καί ψυχαγωγικές άπαιτήσεις.

ότι λόγω τής σημασίας πού έχουν όρισμένες ειδικές
καταστάσεις είναι σκόπιμο νά προβλεφθεί, υπό όρι
σμένες συνθήκες, ή δυνατότητα παρεκκλίσεως ή όποία

"Αρσρο 3

Φά υπόκειται στην έπίβλεψη τής Έπιτροπής ·

1 . Λαμβάνοντας υπόψη τίς άναφερόμενες στό άρθρο

δτι ή διατήρηση τών πτηνών καί ειδικότερα ή διατή

2 άπαιτήσεις τά Κράτη μέλη λαμβάνουν δλα τά
άναγκαϊα μέτρα μέ σκοπό νά διαφυλαχθεί, διατηρηθεί

ρηση τών άποδημητικών πτηνών, θέτει άκόμα προ

ή Αποκατασταθεί γιά δλα τά άναφερόμενα στό άρθρο

βλήματα γιά τά όποια πρέπει νά άναληφθοΰν έπιστη
μονικές έργασίες καί ότι οί έργασίες αυτές θά έπιτρέ

οικοτόπων .

1 είδη πτηνών μία έπαρκής ποικιλία καί έπιφάνεια

ψουν έκτός τών άλλων τήν έκτίμηση τής άποτελεσμα

τικότητας τών μέτρων πού λαμβάνονται·

2. Ή διαφύλαξη, ή συντήρηση καί ή άποκατάσταση

δτι πρέπει νά υπάρχει μέριμνα, σέ συνεννόηση μέ τήν

τών βιοτόπων καί τών οικοτόπων περιλαμβάνουν
προπάντων τά άκόλουθα μέτρα

'Επιτροπή, ώστε ή ένδεχόμενη εισαγωγή είδών πτηνών
τά όποια δεν ζούν έκ φύσεως σέ άγρια κατάσταση στό

ευρωπαϊκό Ιδαφος ιών Κρατών μελών νά μήν προκα
λεί βλάβη στήν τοπική χλωρίδα καί πανίδα

δτι ή 'Επιτροπή θά έτοιμάζει καί θά κοινοποιεί κάθε
τρία χρόνια στά Κράτη μέλη μιά έκθεση συνθέσεως
βασισμένη στίς πληροφορίες τίς όποιες θά τής διαβι
βάζουν τά Κράτη μέλη σχετικά μέ τήν έφαρμογή τών

α) δημιουργία ζωνών προστασίας

β) συντήρηση καί διευθέτηση σύμφωνα μέ τίς οικολο
γικές άπαιτήσεις τών οικοτόπων πού βρίσκονται
στό έσωτερικό καί στό έξωτερικό τών ζωνών προ
στασίας ·

γ) άποκατάσταση τών κατεστραμμένων βιοτόπων
δ) δημιουργία βιοτόπων

Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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"Αρνρο 4

"Αρνρο 5

1 . Γιά τά είδη πού άναφέρονται στό παράρτημα I
προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως, πού άφο
ροΰν τόν οίκότοπό τους, γιά νά έξασφαλισθεΐ ή
έπιβίωση καί ή άναπαραγωγή τών ειδών αυτών στή
ζώνη έξαπλώσεώς τους. Γιά τό σκοπό αυτό λαμβάνον
ται υπόψη :

Μέ την έπιφυλαξη τών άρθρων 7 καί 9 , τά Κράτη μέλη
υιοθετούν τά άναγκαϊα μέτρα γιά νά έγκαθιδρύσουν
ëva γενικό καθεστώς προστασίας δλων τών ειδών
πτηνών πού άναφέρονται στό άρθρο 1 καί περιλαμβά
νουν ειδικότερα την άπαγόρευση :

a) τά εϊδη πού άπειλοΰνται μέ έξαφάνιση ·

β) τά εϊδη πού είναι ευπαθή σέ όρισμένες μεταβολές
τών οΐκοτόπων τους·

γ) Τά εϊδη πού θεωρούνται σπάνια διότι οί πληθυ
σμοί τους είναι μικροί ή ή τοπική τους έξάπλωση
περιορισμένη ·
δ) άλλα εϊδη πού ?χουν άνάγκη ιδιαίτερης προσοχής,
λόγω ιδιοτυπίας τοΰ οίκοτόπου τους.

Γιά νά πραγματοποιηθούν οί έκτιμήσεις θά ληφθούν
υπόψη οί τάσεις καί οί μεταβολές τών έπιπέδων τοΰ
πληθυσμού .
Τά Κράτη μέλη κατατάσσουν κυρίως σέ ζώνες ειδικής
προστασίας τά έδάφη τά πιό κατάλληλα, σέ άριθμό
καί έπιφάνεια, γιά τή διατήρηση τών ειδών αύτών στή
γεωγραφική θαλάσσια καί χερσαία ζώνη στήν όποία
ί-χει έφαρμογή ή παρούσα όδηγία.

2. 'Ανάλογα μέτρα υιοθετούνται άπό τά Κράτη μέλη
γιά τά άποδημητικά εϊδη πού δέν μνημονεύονται στό
παράρτημα I, τών όποιων ή δλευση είναι τακτική,

λαμβάνοντας ύπόψη τίς άνάγκες προστασίας στή γεω
γραφική θαλάσσια καί χερσαία ζώνη στήν όποία
έφαρμόζεται ή παρούσα όδηγία, δσον άφορα τίς

περιοχές άναπαραγωγής, άλλαγής φτερώματος καί
διαχειμάσεως, καί τίς ζώνες δπου βρίσκονται οί στα
θμοί κατά μήκος τών όδών άποδημίας. Γιά τό σκοπό

αύτό τά Κράτη μέλη άποδίδουν ιδιαίτερη σημασία
στήν προστασία τών ύγροτόπων, καί ιδίως δσων Ιχουν
διεθνή σπουδαιότητα.

a) του έκ προθέσεως φόνου ή συλλήψεως πτηνών μέ
οιονδήποτε τρόπο·

β) τήν έκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης τών
φωλιών καί τών αυγών καί της άφαιρέσεως τών
φωλιών ·
γ) της συλλογής τών αυγών στή φύση καί τής κατοχής
του εστω καί κενών·

δ) τής σκόπιμης ένοχλήσεως τών πτηνών, Ιδιαίτερα
κατά τήν περίοδο άναπαραγωγής καί έξαρτήσεως,
δταν αυτή ?χει σημαντικές συνέπειες σέ σχέση μέ
τούς άντικειμενικούς σκοπούςτής παρούσας όδη
γίας·
ε) τής κατοχής τών ειδών πτηνών, τών όποιων άπα
γορεύεται ή θήρα καί ή σύλληψη.
"Αρνρο 6

1 . Μέ τήν έπιφύλαξη τών παραγράφων 2 καί 3, τά
Κράτη μέλη απαγορεύουν γιά δλα τά είδη τών πτηνών
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 , τήν πώληση, τή μετα

φορά γιά πώληση, τήν κατοχή γιά πώληση καθώς καί
τή διάθεση γιά πώληση τών ζωντανών καί νεκρών
πτηνών καθώς καί οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος

πού προέρχεται άπό τό πτηνό καί πού άναγνωρίζεται
εύκολα .

2 . Γιά τά εϊδη πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα
III μέρος 1 , δραστηριότητες πού άναφέρονται στήν

παράγραφο 1 δέν άπαγορεύονται έφ' δσον τά πτηνά
Ιχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή Ιχουν μέ άλλο
νόμιμο τρόπο άποκτηθεΐ.
3 . Τά Κράτη μέλη μπορούν νά έπιτρέψουν στό εδαφός

3 . Τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν στήν 'Επιτροπή δλες
τίς άναγκαΐες πληροφορίες γιά νά μπορεί αύτή νά
παίρνει τίς κατάλληλες πρωτοβουλίες γιά τόν άνα
γκαϊο συντονισμό ώστε οί άναφερόμενες στίς παρα
γράφους 1 , άφ' ένός, καί 2, άφ' έτέρου, τού παρόντος
άρθρου ζώνες νά άποτελούν ëva συναφές δίκτυο, πού
θά άνταποκρίνεται στίς άπαιτήσεις προστασίας τών
ειδών στή γεωγραφική θαλάσσια καί χερσαία ζώνη
στήν όποία έφαρμόζεται ή παρούσα όδηγία.
4. Τά Κράτη μέλη υιοθετούν κατάλληλα μέτρα γιά νά
άποφύγουν στίς ζώνες προστασίας πού προβλέπονται
στίς παραγράφους 1 καί 2 τή ρύπανση ή τή φθορά τών
οΐκοτόπων, καθώς καί τίς έπιζήμιες γιά τά πτηνά
διαταράξεις, δταν αύτές Ι-χουν σημαντικές συνέπειες
σέ σχέση μέ τούς άντικειμενικούς στόχους τού παρό
ντος όρθρου . Τά Κράτη μέλη θά προσπαθήσουν
έπίσης, νά άποφύγουν τή ρύπανση ή τή φθορά τών
οΐκοτόπων καί Ιξω άπό τίς ζώνες προστασίας.

τους, γιά τά εϊδη πού περιλαμβάνονται στό παράρτη
μα III μέρος 2, τίς δραστηριότητες πού άναφέρονται
στήν παράγραφο 1 καί νά προβλέψουν γι' αυτόν τό
σκοπό περιορισμούς, έφ' δσον τά πτηνά Ιχουν φονευ
θεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχουν μέ άλλο νόμιμο τρόπο
άποκτηθεΐ.
Τά Κράτη μέλη πού έπιθυμούν νά παραχωρήσουν

αύτή τήν άδεια συμβουλεύονται προηγουμένως τήν
'Επιτροπή μέ τήν όποία έξετάζουν άν ή έμπορία τών
άτόμων τού έν λόγω είδους, όδηγεΐ ή άπειλεΐ, σύμφωνα
μέ λογικές προβλέψεις, νά όδηγήσει σέ κίνδυνο τό
έπίπεδο τού πληθυσμού , τή γεωγραφική κατανομή ή
τό ρυθμό άναπαραγωγής του στό σύνολο τής Κοινό
τητος. "Αν ή έξέταση αύτή δείξει δτι σύμφωνα μέ τή
γνώμη τής 'Επιτροπής ή ύπό συζήτηση άδεια όδηγεΐ ή
άπειλεΐ νά όδηγήσει σέ κάποιον άπό τούς κινδύνους
πού άπαριθμούνται παραπάνω, ή 'Επιτροπή άπευθύ
νει στό Κράτος μέλος μιά σύσταση δεόντως αιτιολογη
μένη, άποδοκιμάζοντας τήν έμπορία τού έν λόγω

'Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
είδους. "Αν ή Επιτροπή έκτιμά δτι δέν υπάρχει
τέτοιος κίνδυνος, πληροφορεί σχετικά τό Κράτος
μέλος.
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ώστε τά είδη πού υπόκεινται στή θηρευτική νομοθεσία

Ή σύσταση της 'Επιτροπής δημοσιεύεται στήν 'Επίση 

νά μή θηρεύονται κατά τήν περίοδο άναπαραγωγής
καί κατά τήν έπιστροφή τους στόν τόπο φωλεοποιήσε
ως . Τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 'Επιτροπή δλες
τίς χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν πρακτική έφαρμογή

μη 'Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων.

τής θηρευτικής νομοθεσίας τους.

Τό Κράτος μέλος πού παραχωρεί μιά αδεία μέ βάση
τήν παρούσα παράγραφο έλέγχει σέ κανονικά διαστή
ματα άν πληρούνται άκόμη οί άπαιτούμενοι δροι γιά
τή χορήγηση τής άδειας αύτής.

4 . Γιά τά είδη πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα
III μέρος 3 , ή 'Επιτροπή προβαίνει σέ μελέτες γιά τό
βιολογικό καθεστώς τους καί τίς έπιπτώσεις τής
έμπορίας σ' αυτό.
'Υποβάλλει, τό αργότερο τέσσερις μήνες πρίν άπό τή
λήξη τής προθεσμίας τοΰ άρθρου 18 παράγραφος 1 ,
μία εκθεση καί τίς προτάσεις της στήν έπιτροπή πού
άναφέρεται στό άρθρο 16 , έν όψει άποφάσεως γιά τήν
έγγραφή τών ειδών αυτών στό παράρτημα III μέρος 2 .
Περιμένοντας αύτή τήν άπόφαση τά Κράτη μέλη
μπορούν νά έφαρμόζουν γι' αυτά τά είδη τίς υπάρχου
σες έθνικές διατάξεις μέ τήν έπιφύλαξη τής παραγρά
φου 3 .

"Αρχτρο 7

1 . Ανάλογα μέ τό έπίπεδο τού πληθυσμού τους, τή
γεωγραφική κατανομή καί τό ρυθμό άναπαραγωγής
τους; σ' όλη τήν Κοινότητα, τά άναφερόμενα στό

παράρτημα II είδη είναι δυνατόν νά άποτελέσουν
άντικείμενο θηρευτικών πράξεων στά πλαίσια της
έθνικής νομοθεσίας. Τά Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ή
θήρα αύτών τών ειδών νά μήν ύπονομεύει τίς προσπά
θειες διατηρήσεως πού άναλαμβάνονται στή ζώνη
έξαπλώσεώς τους.

2 . Τά είδη πού άπαριθμούνται στό παράρτημα II

μέρος 1 είναι δυνατόν νά θηρεύονται στή γεωγραφική
θαλάσσια καί χερσαία ζώνη έφαρμογής της παρούσης
όδηγίας .
3 . Τά εϊδη πού άπαριθμούνται στό παράρτημα II

μέρος 2, είναι δυνατόν νά θηρεύονται μόνο στά Κράτη
μέλη , γιά τά όποια έχουν σημειωθεί.

"Αρϋρο 8

1 . "Οσον άφορα τή θήρα, τή σύλληψη ή τη θανάτωση
πτηνών στό πλαίσιο τής παρούσας όδηγίας, τά Κράτη
μέλη άπαγορεύουν τή χρήση οιουδήποτε μέσου, έγκα
ταστάσεων ή μεθόδων μαζικής ή δχι έπιλεκτικής
συλλήψεως ή θανατώσεως, ή πού μπορεί νά προκαλέ
σει τοπικά τήν έξαφάνιση ένός είδους, ιδιαίτερα
έκείνων τών μέσων πού άναφέρονται στό παράρτημα
IV υπό α).
2 . Τά Κράτη μέλη άπαγορεύουν έπίσης τήν καταδίω
ξη μέ τά μεταφορικά μέσα καί ύπό τούς δρους πού
σημειώνονται στό παράρτημα IV ύπό β).
"Αρνρο 9

1 . 'Εφ' δσον δέν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές
λύσεις τά Κράτη μέλη μπορούν νά μήν έφαρμόσουν τίς
διατάξεις τών άρθρων 5 , 6 , 7 καί 8 γιά τούς έξης
λόγους:

α) — γιά λόγους ύγείας καί δημόσιας άσφάλειας,
— γιά λόγους άεροπορικής άσφάλειας,
— γιά νά προληφθούν σοβαρές ζημιές στίς καλλι
έργειες, στά οικιακά ζώα, στά δάση, στήν ά
λιεία καί στά ΰδατα,

— γιά τήν προστασία τής χλωρίδας καί πανίδας ·

β) — γιά έρευνητικούς καί διδακτικούς σκοπούς, γιά
σκοπούς έμπλουτισμού πληθυσμών καί έπανει
σαγωγης, καθώς καί γιά έκτροφή σχετική μέ
αυτές τίς ένέργειες·

γ) — γιά νά έπιτραπεΐ μέ αυστηρά έλεγχόμενους
δρους καί τρόπο έπιλεκτικό ή σύλληψη, ή
κράτηση καί ή όρθολογική έκμετάλλευση δρι
σμένων πτηνών σέ μικρές ποσότητες.
2 . Οί έξαιρέσεις πρέπει νά μνημονεύουν:

— τά είδη πού άποτελοΰν άντικείμενο έξαιρέσεων,
4 . Τά Κράτη μέλη έξασφαλίζουν δτι ή θηρευτική
δραστηριότητα στήν όποία συμπεριλαμβάνονται καί ή

ίερακοθηρία, όπως προκύπτει άπό τήν έφαρμογή τών
ισχυουσών έθνικών διατάξεων, σέβεται τίς άρχές μιας
όρθολογικής χρησιμοποιήσεως καί μιας οικολογικά
ισορροπημένης ρυθμίσεως γιά τά εϊδη πτηνών πού
άφορα , καί δτι ή πρακτική αύτή είναι συμβιβάσιμη, ώς
πρός τόν πληθυσμό τών ειδών αύτών, καί ιδιαίτερα
τών άποδημητικών, ué τίς ύποχρεώσεις πού προκύ
πτο\>ν άπό τό άρθρο 2. Τά Κράτη μέλη μεριμνούν
Ιδιαίτερα ώστε τά ειδη στά όποια έφαρμόζεται ή
θηρευτική νομοθεσία νά μή θηρεύονται κατά τήν
περίοδο φωλεοποιήσεως, ούτε κατά τίς διάφορες φά
σεις τής άναπαραγωγής καί έξαρτήσεως. "Οταν πρό
κειται γιά άποδημητικά εϊδη μεριμνούν ιδιαίτερα

— τά έπιτρεπόμενα μέσα, έγκαταστάσεις ή μεθόδους
συλλήψεως ή θανατώσεως,

— τίς συνθήκες κινδύνου καί τίς χρονικές καί τοπι
κές περιστάσεις στίς όποιες οί έξαιρέσεις μπο
ρούν νά έφαρμοσθοΰν,

— τήν άρχή ή όποία είναι άρμόδια νά δηλώσει δτι
πληρούνται οί άπαραίτητες προϋποθέσεις καί νά
άποφασίσει ποιά μέσα, έγκαταστάσεις ή μέθοδοι
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν, σέ ποιά δρια καί
άπό ποιά πρόσωπα,
— τούς έλέγχους πού θά πραγματοποιηθούν.
3 . Τά Κράτη μέλη άπευθύνουν κάθε χρόνο στήν
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Επιτροπή Ικθεση γιά τήν έφαρμογή των διατάξεων
τοΰ παρόντος άρθρου .
4. Βάσει τών πληροφοριών πού διαθέτει καί ιδιαίτε
ρα αυτών πού της έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα μέ τήν
παράγραφο 3 , ή Επιτροπή μεριμνά συνεχώς ώστε οί

"Αρνρο 14

Τα Κράτη μέλη μπορούν νά πάρουν αύστηρότερα
μέτρα προστασίας άπό αύτά πού προβλέπονται άπό
τήν παρούσα όδηγία .

συνέπειες αυτών τών έξαιρέσεων νά μήν είναι άσυμβί
βαστες μέ τήν παρούσα όδηγία. Ή 'Επιτροπή παίρνει
τίς κατάλληλες γιά τό σκοπό αυτόν πρωτοβουλίες .

"Αρνρο 15

"Αρνρο 10

σαρμογή τών παραρτημάτων I καί V στίς έπιστημονι
κές καί τεχνικές προόδους, καθώς καί οί τροποποιή
σεις πού άναφέρονται στό άρθρο 6 παράγραφος 4
έδάφιο 2 θεσπίζονται σύμφωνα μέ τήν άναφερόμενή
στό άρθρο 17 διαδικασία.

Οί τροποποιήσεις πού είναι άναγκαΐες γιά τήν προ

1 . Τά Κράτη μέλη ένθαρρύνουν τίς αναγκαίες έρευνες
καί έργασίες μέ σκοπό τήν προστασία, τή διαχείριση
καί τήν έκμετάλλευση τών πληθυσμών δλων τών είδών
πτηνών πού άναφέρονται στό άρθρο 1 .
2 . 'Ιδιαίτερη προσοχή θά δίνεται στίς ερευνες καί τίς
έργασίες γιά τά θέματα πού απαριθμούνται στό
παράρτημα V. Τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν στήν 'Επι

τροπή δλες τίς πληροφορίες πού της είναι άναγκαΐες
γιά νά μπορεί νά παίρνει τά κατάλληλα μέτρα μέ
σκοπό τό συντονισμό τών έρευνών καί έργασιών πού
άναφέρονται στό παρόν άρθρο .
"Αρνρο 11

"Αρνρο 16

1 . Για τίς άναγκες τών τροποποιήσεων πού άναφέρο
νται στό άρθρο 15 ιδρύεται μία 'Επιτροπή γιά τήν
Προσαρμογή στήν 'Επιστημονική καί Τεχνική Πρόοδο
τής παρούσας όδηγίας ή όποία έφεξης όνομάζεται
« έπιτροπή » καί άπαρτίζεται άπό άντιπροσώπους τών
Κρατών μελών ύπό τήν προεδρία ένός έκπροσώπου
της 'Επιτροπής .

2. Ή έπιτροπή καταρτίζει τόν έσωτερικό κανονισμό
της .

Τα Κράτη μελη μεριμνούν ώστε ή τυχόν εισαγωγή
είδών πτηνών πού δέν ζοΰν έκ φύσεως σέ άγρια
κατάσταση στό ευρωπαϊκό έδαφος τών Κρατών μελών

νά μήν προξενεί καμιά* βλάβη στήν τοπική χλωρίδα
καί πανίδα. Συμβουλεύονται καί σχετικά τήν Έπι
τροπή.
"Αρνρο 12

1 . Τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε
τριετία, άπό τή λήξη της προθεσμίας πού προβλέπεται
στό άρθρο 18 παράγραφος 1 , μία Ικθεση γιά τήν
έφαρμογή τών έθνικών διατάξεων πού Ιχουν ληφθεί
δυνάμει της παρούσας όδηγίας.
2 . Ή 'Επιτροπή έτοιμάζει κάθε τριετία μία Ικθεση
συνθέσεως βασισμένη στίς πληροφορίες πού άναφέ
ρονται στήν παράγραφο 1 . Τό μέρος τοΰ σχεδίου της
έκθέσεως τό σχετικό μέ τίς πληροφορίες, πού παρέ
χονται άπό Ινα Κράτος μέλος, διαβιβάζεται γιά έπα
λήθευση στίς άρχές τοΰ έν λόγω Κράτους μέλους. Τό
όριστικό κείμενο της έκθέσεως κοινοποιείται στά
Κράτη μέλη.

"Αρνρο 17

1 . Στις περιπτώσεις πού γίνεται άναφορά στή διαδι
κασία πού καθορίζεται στό παρόν άρθρο ή έπιτροπή
συγκαλείται άπό τόν πρόεδρό της είτε μέ πρωτοβουλία
του είτε μετά άπό αίτηση τοΰ άντιπροσώπου ένός
Κράτους μέλους.
2 . Ό έκπρόσωπος της Επιτροπής ύποβάλλει στήν
έπιτροπή Ινα σχέδιο τών μέτρων πού πρέπει νά
ληφθοΰν. Ή έπιτροπή έκφέρει τή γνώμη της γιά τό
σχέδιο αύτό έντός μιας προθεσμίας τήν όποία ό
πρόεδρος μπορεί νά καθορίσει άνάλογα μέ τό έπεΐγον
τοΰ θέματος. 'Αποφαίνεται μέ πλειοψηφία 41 ψήφων,
οί ψήφοι τών Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα
μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 148
παράγραφος 2 της συνθήκης. Ό Πρόεδρος δέν συμμε
τέχει στήν ψηφοφορία.

3 . α) Ή Έπιτροπή λαμβάνει τά προβλεπόμενα μέτρα,
άν είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της έπιτροπής ·

β) δταν τά προβλεπόμενα μέτρα δέν είναι σύμφωνα
μέ τή γνώμη της έπιτροπής ή έλλείψει γνώμης, ή

"Αρνρο 13

Ή έφαρμογή τών μέτρων πού λαμβάνονται δυνάμει
τής παρούσας όδηγίας δέν μπορεί νά όδηγήσει σέ
υποβάθμιση της σημερινής καταστάσεως σέ δ,τι άφο
ρα τή διατήρηση δλων τών είδών πτηνών πού άναφέ
ρονται στό άρθρο 1 .

Έπιτροπή ύποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στό
Συμβούλιο μιά πρόταση σχετική μέ τά μέτρα
πού πρέπει νά ληφθοΰν. Τό συμβούλιο άποφα

σίζει μέ αυξημένη πλειοψηφία γ) &ν, μετά τή λήξη μιας προθεσμίας τριών μηνών
άφότου έπελήφθη τοΰ θέματος τό Συμβούλιο,
αύτό δέν £χει άποφανθεϊ, τά προταθέντα μέτρα
υΐοθετοΰνται άπό τήν Έπιτροπή.

'Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
"Αρνρο 18

1 . Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τις αναγκαίες

207

"Αρνρο 19

Ή παρούσα όδηγία άπευθυνεται στά Κράτη μέλη .

νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις,
γιά νά συμμορφωθούν πρός τήν παρούσα όδηγία
έντός δύο έτών άπό τήν κοινοποίησή τους. Πληροφο

ρούν, σχετικά, άμέσως τήν Επιτροπή.
2. Τά Κράτη μέλη άνακοινώνουν στήν Επιτροπή τό
κείμι-νο τών ούσιωδών διατάξεων έσωτερικοΰ δικαί
ου, πού υιοθετούν στόν τομέα πού διέπεται άπό τήν
παρούσα όδηγία.

"Εγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 2 'Απριλίου 1979 .
Γιά τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος
J. FRANÇOIS-PONCET

Kormoran

( kontinentale Rasse )

Skarv

( kontinental race)
R©rdrum

Πατρίλος

Κυματοβάτης

Κορμοράνος
('Ηπειρωτική φυλή)

Τρανομουγκάνα

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorrhoa

Phalacrocorax carbo sinensis

Botaurus stellaris

3.

4.

5.

6.

Πορφυροτσικνιάς

Πελαργός

Χαλκόκοτα

Χουλιαρομύτα

Φλαμίνγκο

Άγριόκυκνος

Άσπρομετωπόχηνα
(Γροιλανδική φυλή)

Άσπρομαγουλόχηνα

Βαλτόπαπια

Κεφαλούδι

Ardea purpurea

Ciconia nigra

Ci con i a ciconia

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

Phoenicopterus ruber

Cygnus colombianus bewickii
( Cygnus bewickii )

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Branta leucopsis

Aythya nycroca

Oxyura leucicephala

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

Νανόκυκνος

Μαυροπελαργός

Άργυροτσικνιάς

Hvidhovedet and

Hvidôjet and

Bramgâs

Blisgas
(gr^nlandsk race)

Sangsvane

Pibesvane

Flamingo

Skestork

Sort ibis

Hvid stork

Sort stork

Purpurhejre

Sôlvhejre

Silkehejre

'Ερωδιός

Egretta garzetta

9.

Egrctta alba

Tophejre

Κρυπτοτσικνιάς

8.

JO .

Nathejre

Νυχτοκόρακας.

Nycticorax nycticorax

Ardeols ralioides

7.

Stor stormsvale

Lille stormsvale

Kuhls skràpe

Weifikopf-Ruderente

Moorente

Nonnengans

Blàfiga ns
( Gronlandrasse)

Singschwan

Zwergschwan

Flamingo

Lôffler

Sichler

Wei(?storch

Schwarzstorch

Purpurreiher

Silberreiher

Seidenreiher

Rallenreiher

Nachtreiher

Rohrdonimel

Wellenlaufer

Sturmschwalbe

Gelbschnabelsturm
taucher

"Αρτεμις

Caloncctris diomedea

Eistaucher

2.

Islom

Παγοβοΰτι

Dcutsch

Gavia immer

Dansk

1.

'Ελληνικά

White-headed duck .

White-eyed pocharJ

Erismature- à tête
blanche

Canard nyocra

Bernache nonnette

( race de Groenland )

Barnacle goose

Oie rieuse

White-fronted goose

Cygne sauvage

Cygne de Bewick

Flamant rose

Spatule blanche

Ibis falcinelle

Cigogne blanche

Cigogne noire

Héron pourpré

Grande aigrette

Aigrette garzette

Héron crabier

Héron bihoreau

Butor étoilé

( race continentale )

Grand cormoran

Pétrel cul-blanc

Pétrel tempête

Puffin cendré

Plongeon imbrin

Français

(Greenland race)

Whooper swan

Bewick's swan

Greater flamingo

Spoonbill

Glossy ibis

White stork

Black stork

Purple heron

Great white heron

Little egret

Squacco heron

Night heron

Bittern

(continental race)

Cormorant

Leach's petrel

Storm petrel

Cory's shearwater

Great northern diver

English
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Gobbo rugginoso

Moretta. tabacata

Oca facciabianca

( razza di Groenlandia )

Oca lombardella

Cigno selvatico

Cigno minore

Fenicottero

Spatola

Mignattaio

Cicogna bianca

Cicogna nera

Airone rosso

maggiore

Airone bianco

Garzetta

Sgarza ciuffetto

Nitticora

Tarabuso

( razza continentale )

Cormorano

codaforcuta

Uccello delle tempeste

Uccello delle tempeste

Berta maggiore

Strolaga maggiore

Italiano

Witkopeend

Witoogeend

Brandgans

Kolgans
(Groenland-ras)

Wilde zwaan

Kleine zwaan

Flamingo

Lepelaar

Zwarte ibis

Ooievaar

Zwarte ooievaar

Purperreiger

Grote zilverreiger

Kleine zilverreiger

Ralreiger

Kwak

Roerdomp

(continentaal ras)

Aalscholver

Vaal stormvogeltje

Stormvogeltje

Kuhls pijlstormvogel

IJsdui ker

Nederlands

Ψαλιδάκης

Milvus milvus

Haiiaaetus aibiciiia

25 .

26.

Munkegrib'

Μαυρόγυπας

Φιδαετός

Καλαμόκιρκος

Βαλτόκιρκος

Λιβαδόκιρκος

Χρυσαετός

Σταυραετός

Σπιζαετός

Ψαραετός

30 . Aegypius monachus

31 . Circaetus gallicus

32 . Circus aeroginosus

33 . Circus cyaneus

34 . Circus pygargus

35 . Aquila chrysaetus

36 . · Hieraaetus pennatus

37 - Hieraaetus fasciatus

Pandion haiiaaetus

Falco eleonorae

Falco biarmicus

38 .

39 .

40 .

Σουλτανοπουλάδα

Γερανός

Χωνατίδα

Άγριόγαλος

42 . Porphyrio porphyrio

43 . Grus grus

44 . Tetrax tetrax ( Otis tetrax )

45 .

Άβοκέτα

Recurvirostra avosetta

Burhinus ocdicnemus

47 .

48 .

Πετροπουλάδα

Καλαμοκανάς

46 . Himantopus himantopus

Otis tarda

Πετρίτης

41 . Falco peregrinus

Χρυσογέρακας

Ψαροπετρίτης

Gâsegrip

"Ορνιο

29 . Gyps fulvus

Triel

Klyde

Stylteleber

Stortrappe

Dvaïrgtrappe

Trane

Sultanhone

Vandrefalk

Lannerfalk

Eleonorafalk

Fiskeern

Hegeôrn

Dvaergern

Kongeem

Ffedeheg

Blâ kserhog

Rerheg

Slangeern

Triel

Sàbelschnàbler

Stelzenlàufer

Groi?trappe

Zwergtrappe

Kranich

Purpurhuhn

Wanderfalke

Lanner

Eleonôrënfalke

Fischadler

Habichtsadler

Zwergadler

Steinadler

Wiesenweihe

Kornweihe

Rohrweihe

Schlangenadler

Monchsgeier

Gànsegeier

Schmutzgeier

Âdselgrib

Άσπρόγυπας

28 . Neophron percnopterus

Bartgeier

Seeadler

Rotmilan

Schwarzmilan

Wespenbussard

Deutsch

Lammegrib

Γυπαετός

Havôrn

Rod glente

Sort glente

Hvepsevâge

Dansk

27 . Gypaetus barbatus

Θαλασσαετός

Τσίφτης

24 . Milvus migrans

Σφηκοβαρβακίνα

23 . Pernis apivorus

'Ελληνικά

Stone curlew

Avocet

Black-winged stilt

Great bustard

Little bustard

Crane

Purple gallinule

Peregrine

Lanner falcon

flora's falcon

Osprey

Bonelli's eagle

Booted eagle

Golden eagle

Montagu's harrier

Hen harrier

Marsh harrier

Short-toed eagle

Black vulture

Griffon vulture

Egyptian vulture

Bearded vulture

White-tailed eagle

Kite

Black kite

Honey buzzard

English

Œdicnème criard

Avocette

Echasse blanche

Outarde barbue

Outarde canepetière

Grue cendrée

Poule sultane

Faucon pèlerin

Faucon lariier

Faucon d' Eléonore

Balbuzard pêcheur

Aigle de Bonelli

Aigle botté

Aigle royal

Busard cendré

Busard saint-martin

Busard des roseaux

Circaète jean-le-blanc

Vautour moine

Vautour fauve

Percnoptère d' Egypte

Gypaète barbu

blanche

Pygargue à queue

Milan royal

Milan noir

Bondrée apivore

Français

*

Occhione

Avocetta

Cavaliere d ' Italia

Otarda

Gallina prataiola

G ru

Polio sultano

Falco pellegrino

Lanario

Falco délia regina

Falco pescatore

Aquila del Bonelli

Aquila minore

Aquila reale

Albanella minore

Albanella reale

Falco di palude

Biancone

Avvoltoio

Grifone

Capovaccaio

Avvoltoio degli agnelli

Aquila di mare

Nibbio reale

Nibbio bruno

Falco pecchiaiolo

Italiano

Grief

Kluut

Steltkluut

Grote trap

Kleine trap

Kraanvogel

Purperkoet

Slechtvalk

Lannervalk

Eleonora's valk

Visarend

Havikarend

Dwergarend

Steenarend

Grauwe kiekendief

Blauwe kiekendief

Bruine kiekendief

Slangenarend

Monniksgier

Vale gier

Aasgier

Lammergier

Zeearend

Rode wouw

Zwarte wouw

Wespendief

Nederlands

Βουνοσφυριχτής

Charadrius morinellus

50 .

Odinshuhnchen

Odinshane

Tyndnaebbet mage
Adouinsmlge
Sandterne

Κολυμπότρυγγας

Λεπτομύτης

Αίγαιογλάρος

Γελογλάρονο

Χειμωνογλάρονο

Ροδογλάρονο

Ποταμογλάρονο

Άρκτικογλάρονο

Νανογλάρονο

Περιστερόκοτα

Μπούφος

Χιονόγλαυκα

Βαλτόμπουφος

'Αλκυόνη

Δρυοκολάπτης

Λευκονώτης

Γαλαζολαίμης

Πορφυροτσιροδάκος

Ψαλτοτσιροβάκος

Phalaropus lobatus

Larus genei

La ru s audouinii

Gelochelidon nilotica

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chelidonias niger

Pterocles alchata

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Asio flammeus

Alcedo atthis

Dryocopus martius

Dendrocopus leucotus

Luscinia svecica

Sylvia undata

Sylvia nisoria

Sitta whitehcadi

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

61 .

62 .

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69.

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

Κορσικοτσοπανάκος

Μαυρογλάρονο

Bruchwasserlàufer

Tinksmed

Λασπότρυγγας

Tringa glareola

53 .

Korsikansk spaetmejse

Hegesanger

Provencesanger

Blâhals

Hvidrygget spaette

Sortspaette

Isfugl

Mosehornugle

Sneugle

Stor hornugle

Spidshalet sandhone

Sortterne

Dvaergterne

Havterne

Fjordterne

Dougallsterne

Splitterne

Korsenkleiber

Sperbergrasmiicke

Provencegrasmucke

Blaukehlchen

Weitëriickenspecht

Schwarzspecht

Eisvogel

Sumpfohreule

Schnee-Eule

Uhu

Spietëflughuhn

Trauerseeschwalbe

Zwergseeschwalbe

Kustenseeschwalbe

Flufiseeschwalbe

Rosenseeschwalbe

Brandseeschwalbe

Lachseeschwalbe

Korallenmowe

Diinnschnabelmowe

Doppelschnepfe

Διπλομπεκάτσινο

Gallinago media

52 .

Tredaekker

Βροχοποΰλι

Goldregenpfeifer

Mornellregenpfeifer

Brachschwalbe

Deutsch

Pluvialis apricaria

Hjejle

Pomeransfugl

Braksvale

Dansk

51 .

( Endromias morinellus)

Νεροχελίδονο

Glareola pratincola

49 .

Ελληνικά

Corsican nuthatch

Barred warbler

Dartford warbler

Blue-throat

woodpecker

White-backed

Black woodpecker

Kingfisher

Short-eared owl

Snowy owl

Eagle owl

Pin-tailed sandgrouse

Black tern

Little tern

Arctic tern

Common tern

Roseate tern

Sandwich tern

Gull-billed tern

Audouin's gull

Slender-billed gull

Red-necked phalarope

Wood-sandpiper

Great snipe

Golden plover

Dotterel

Pratincole

English

Sittelle corse

Fauvette épervière

Fauvette pitchou

Gorge-bleue à miroir

Pie à dos blanc

Pic noir

Martin pêcheur
d' Europe

Hibou brachyote

Chouette harfang

Hibou grand-duc

Ganga cata

Guifette noire

Sterne naine

Sterne arctique

Sterne Pierregarin

Sterne de Dougall

Sterne caugek

Sterne hansel

Goéland d' Audouin

Goéland railleur

Phalarope à bec étroit

Chevalier sylvain

Bécassine double

Pluvier doré

Pluvier guignard

Glaréole à collier

Français

Picchio muratore corso

Bigia padovana

Magnanina

Pettazzurro

Picchio dorsobianco

Picchio nero

Martin pescatore

Gufo di palude

Gufo delle nevi

Gufo reale

Grandule

Mignattino

Fraticello

Sterna codalunga

Sterna comune

Sterna del Dougall

Beccapesci

Sterna zampenere

Gabbiano corso

Gabbiano roseo

Falarope becco sottile

Piro-piro boschereccio

Croccolone

Piviere dorato

Piviere tortolino

Pernice di mare

Italiano

Zwartkopboomklever

Gestreepte grasmus

Provence-grasmus

Blauwborst

Witrugspecht

Zwarte specht

IJsvogel

Velduil

Sneeuwuil

Oehoe

Witbuikzandhoen

Zwarte stem

Dwergstern

Noordse stern

Visdief

Dougalls stern

G rote stern

Lachstern

Audouins meeuw

Dunbekmeeuw

Grauwe franjepoot

Bosruiter

Poelsnip

Goudplevier

Morinelplevier

Vorkstaartplevier

Nederlands

Σαρσέλα (καλοκαιρινή)

Χουλιαράς

Κυνηγόπαπια
(σβουρδούλι)

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchus

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

11 .

12 .

Lagopus lagopus

Phasianus colchicus

18 .

19 .

Perdix perdix

17 .

Fulica atra

GRUIFORMES

Πετροπέρδικα (όρεινή)

Alectoris rufa

16 .

19 . Φαλαρίδα (μπάλιζα)

Φασιανός

Πέρδικα (πεδινή)

Κοκκινοπέρδικα

Βουνοχιονόκοτα

Alectoris graeca

15 .

Χιονόκοτα

Lagopus mutus

hibernicus

scoticus et

Τσικνόπαπια

Σουβλόπαπια (ψαλίδα)

Πρασινοκεφαλή

Κιρκίρι (σαρσέλα)

Φλυαρόπαπια

14 .

13 .

Σφυριχτάρι

Anas penelope

4.

GALLIFORMES

Καναδόχηνα

Branta canadensis

3.

Σταχτόχηνα

Anser anser

2.

Χωραφόχηνα

Anser fabalis

1.

ANSERIFORMES

Reiherente

Fjeldrype

Blishone

Fasan

Agerhône

Rôdhone

Stenhene

Blafihuhn

Fasan

Rebhuhn

Rothuhn

Steinhuhn

Alpenschneehuhn

Schottisches
Moorschneehuhn

Tafelente

Troldand

Grouse

Loffelente

Taffeland

Knàkente

Spiefiente

Stockente

Krickente

Schnatterente

Skeand

Atlingand

Spidsand

Grâand

Krikand

Knarand

Kanadagans
Pfeitente

Pibeand

Graugans

Grâgâs
Kanadagâs

Saatgans

Deutsch

Saedgâs

Dunsk

Coot

Pheasant

Partridge

Red-legged partridge

Rock partridge

Ptarmigan

Red grouse

Tufted duck

Pochard

Shoveler

Garganey

Pintail

Mallard

Teal

Gadwall

Wigeon

Canada goose

Greylag goose

Bean goose

English

Foulque macroule

Faisan de chasse

Perdrix grise

Perdrix rouge

Perdrix bartavelle

Lagopède des Alpes

Lagopède des saules

Fuligule morillon

Fuiigule milouin

Canard souchet

Sarcelle d' été

Canard pilet

Canard colvert

Sarcelle d' hiver

Canard chipeau

Canard siffleur

Bernache du Canada

Oie cendrée

Oie des moissons

Français
Italiano

Folaga

Fagiano

Starna

Pernice rossa

Coturnice

Pernice bianca

Pernice bianca
di Scozia

Moretta

Moriglione

Mestolone

Marzaiola

Codone

Germano reale

Alzavola

Canapiglia

Fischione

Oca del Canada

Oca selvatica

Oca granaiola

BILAG II/1 — ANHANG II/1 — ANNEX II/1 — ANNEXE II/1 — ALLEGATO II/1 — BIJLAGE II/1 — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/l

Meerkoet

Fazant

Patrijs

Rode patrijs

Europese steenpatrijs

Alpensneeuwhoen

Moerassneeuwhoen

Kuifeend

Tafcleend

Slobeend

Zomértaling

Pijlstaart

Wilde eend

Wintertaling

Krakeend

Smient

Canadese gans

Cirauvve gans

Rictgans

Ncderlands

Lymnocryptes

'Αγριοπερίστερο

Φάσσα

Columba livia

Columba palumbus

23 .

24 .

Felsentaube

Ringeltaube

Ringdue
Wood pigeon

Rock dove

Pigeon ramier

Pigeon biset

Waldschncpfe

Skovsneppc

Scolopax rusticola

Klippedue

Bécasse des bois

Woodcock

Μπεκάτσα

22 .

COLUMBIFORMES

Bécassine des marais

Bécassine sourde

Snipe

Jack snipe

Bekassine

Zwergschncpfe

Français

Dobbeltbekkasin

Enkeltbekkasin

English

Μπεκατσίνι

Κουφομπεκάτσινο

Deutsch

Gallinago gallinago

minimus

Dansk

21 .

20 .

CHARADRIIFORMES

Ελληνικά

Colombaccio

Piccione selvatico

Beccaccia

Beccaccino

Frullino

Italiano

Houtduif

Rotsduif

Houtsnip

Watersnip

Bokje

Nederlands

Knortegâs
Rôdhovedet and

Bjergand
Ederfugl
Havlit

Sortand

Flojlsand
Hvinand

Toppet skallesluger
Stor skallesluger
Hjerpe

Δακτυλιδόχηνα

Ροπαλόπαπια

Μαριλόπαπια
(γκριζόπαπια)

Πουπουλόπαπ ιά

Χιονόπαπια

Μαυρόπαπια

Βελουδόπαπια

Κουδουνόπαπ ια

Λοφοπρίστης

Χηνοπρίστης

Άγριόκοτα

Branra bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

Bonasia bonasia

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

Tetrao urogallus

Alectoris barbara

Coturnix coturnix

Meleagris gallopavo

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

Haematopus ostralegus

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

46 .

47 .

48 .

( Lyrurus tetrix )

Tetrao tetrix

40 .

39 .

(Tetrastes boriasia )

Βροχοπούλι

Στρειδοφάγος

(νεροΐΐονλάδα)

Νερόκοτα

Νεροκοτσέλα

Γάλος (διάνος)

Όρτύκι

Νησοπέρδικα

Βραχοπέρδικα

Άγριόκουρκος

Strandhjejle

Hjejle

Strandskade

Grônbenet rôrhcme

Vandrikse

Vildkalkun

Vagtel

Berberhone

Tjur

Urfugl

Blisgâs

Άσπρομετωπόχηνα

Anser albifrons

27 .

Λυροπετεινός

Kortnaebbet gas

Βραχυραμφόχηνα

26 .

Anser brachyrhynchus

Cygnus olor

25 .

Knopsvane

Dansk

Βουβόκυκνος

Ελληνικά

Kiebirzregenpfeifer

Goldregenpfeifer

Austernfischer

Teichhuhn

Wasserralle

Wildtruthuhn

Wachtel

Felsenhuhn

Auerhuhn d

Birkhuhn d

Haselhuhn

Gànsesâger

Mittelsàger

Schellente

Samtente

Trauerente

Eisente

Eiderente

Bergente

Kolbenente

Ringelgans

Blài?gans

Kurzschnabelgans

Hockerschwan

Deutsch

Grey plover

Golden plover

Oystercatcher

Moorhen

Water rail

Wild turkey

Quail

Barbary partridge

Capercaillie

Black grouse

Hazel hen

Goosander

Red-breasted merganser

Golden-eye

Velvet scoter

Common scoter

Long-tailed duck

Eider

Scaup

Red-crested pochard

Brent goose

White-fronted goose

Pink-footed goose

Mute swan

English

Pluvier argenté

Pluvier doré

Huîtrier pie

Poule d'eau

Râle d' eau

Dindon/Dinde sauvage

Caille des blés

Perdrix de Barbarie

Grand tétras d

Tétras lyre d

Gélinotte des bois

Harle bièvre

Harle huppé

Garrot à l'œil d' or

Macreuse brune

Macreuse noire

Harelde de Miquelon

Eider à duvet

Fuligule milouinin

Nette rousse

Bernache cravant

Oie rieuse

Oie à bec court

Cygne muet

Français

Italiano

Pivieressa

Piviere dorato

Beccaccia di mare

Gallinella d'acqua

Porciglione

Tacchino selvatico

Quaglia

Pernice di Sardegna

Gallo cedrone

Fagiano di monte

Francolino di monte

Smergo maggiore

Smergo minore

Quattrocchi

Orco marino

Orchetto marino

Moretta codona

Edredone

Moretta grigia

Fistione turco

Oca colombaccio

Oca lombardella

Oca zampcrosc

Cigno reale
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Zilverplev-ier

Goudplevier

Scholekster

Waterhoen

Waterral

Wilde kalkoen

Kwartel

Barbarijse patrijs

Auerhoen

Korhoen

Hazelhoen

G rote zaagbek

Middelste zaagbek

Brilduiker

G rote zeeëend

Zwarte zeeëend

IJseend

Eidereend

. Toppereend

Krooneend

Rotgans

Kolgans

Klcine rietgans

Knobbelzwaan

Nederlands

Χοντροσχαλίδρα

Ψευτομαχητής

Άκτοτοΰρλι

Σιγλίγουρος

Τουρλίδα

Μαυρότρυγγας

Κοκκινοσκέλης

θυελλόγλαρος

Μελανόγλαρος

Άσημόγλαρος

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus marinus

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

61 .

62 .

63 .

64 .

Totano moro

Pettegola

Barge rousse
Courlis corlieu
Courlis cendré

Chevalier arlequin
Chevalier gambette
Chevalier aboyeur

Bar-tailed godwit
Whimbrel
Curlew

Spotted redshank
Redshank

Greenshank

Pfuhlschnepfe
Regenbrachvogel
GroiSer Brachvogel
Dunkler Wasserlàufer
Rotschenkel
Grunschenkel

Lille regnspove
Stor regnspove
Sortklire
Rôdben

Hvidklire

Huldue

Tyrkerdue
Turteldue

Sanglaerke
Solsort

Sjagger

Sangdrossel
Vindrossel
Misteldrossel

Φασσοπερίστερο

Δεκαοχτούρα

Τρυγόνι

Σιταρήθρα

Κότσυφας

Κεδρότσιχλα

Τσίχλα

Κοκκινότσιχλα

Γερακότσιχλα

Columba oenas

Streptopelia decaoctoa

Streptopelia turtur

Alauda arvensis

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

Misteldrossel

Rotdross'el

Singdrossel

Wacholderdrossel

Amsel

Feldlerche

Turteltaube

Tiirkentaube

Hohltaube

Mantelmowc

Svartbag

Γιγαντόγλαρος

/

Mistle- thrush

Redwing

Song-thrush

Fieldfare

Blackbird

Skylark

Turtle dove

Collared turtle dove

Stock dove

gull

Greater black-backed

Herring gull

Grive draine

Grive mauvis

Grive musicienne

Grive litorne

Merle noir

Alouette des champs

Tourterelle des bois

Tordela

Tordo sassello

Tordo

Cesena

Merlo

Lodola

Tortora

Tortora dal collare
orientale

Colombella

Pigeon columbien
Tourterelle turque

Mugnaiaccio

Goéland marin

Grote lijster

Koperwiek

Zanglijster

Kramsvogel

Merel

Veldleeuwerik

Tortelduif

Turkse tortel

Holenduif

Manteimeeuw

Zilvermeeuw

Kleine manteimeeuw

Gabbiano zafferano
Gabbiano reale

Stormmeeuw

Kokmeeuw

Groenpootruiter

Tu reluur

Zwarte ruiter

Wulp

Regenwulp

Rosse grutto

Grutto

Kemphaan

Kanoetstrandloper

Kicvit

Ncdcrlands

Gavina

Gabbiano comune

Pantana

Chiurlo

Chiurlo piccolo

Pittuna minore

Goéland argenté

Goéland brun

Lesser black-backed

Heringsmowe

Slidemâge
Silbermôwe

Goéland cendré

Common gull

Sturm mowe

Stormmâge

gull

Mouette rieuse

Black-headed gull

Lachmowe

Haettemâge

Lille kobbersneppe

Pittima reale

Barge à queue noir

Black-tailed godwit

Uferschnepfe

Com batten te

Stor kobbersneppe

Chevalier combattant

Piovanello maggiore

Pavoncella

ltaliano

Ruff d* Reeve ç

Bécasseau maubèche

Vanneau huppé

Français

Knot

Lapwing

English

Kampflàufer

Knutt

Islandsk ryle

Dcutsch

Brushane

Kiebitz

Vibe

Oansk

Sôlvmâge

Καστανοκεφαλόγλαρος

'Οχθοτοΰρλι

Καλημάνα

Calidris canutus

50 .

Άργυροπούλι

Vanellus vanellus

49 .

Ελληνικά

United
Kingdom

Nederland

Luxembourg

Italia

Ireland

France

Deutschland

Danmark

Belgique/
België

'Ελλάδα

•

Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

+

25.

Cynus olor

26.

Anser brnchyrhynchus

27.

Anser albifrons

23.

Branta bernicla

29.

Netta rufina

30.

Aythya marila

31.

So.maceria mollissima

32.

Clangula hyemalis

33.

Melanitta nigra

+

34.

Melanitta fusca

+

35.

Bucephala clangula

+

36.

Mergus serrâtor

+

+

37.

Mergus merganser

+

+

38.

Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia)

39.

Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

41).

Tetrao urogallus

4 L

Alectoris barbara

42.

Coturnix coturnix

43.

Meleagris gallopavo

44.

Rallus aquaticus

45.

Gallinula chloropus

46.

Haematopus ostralegus

47.

Pluvialis apricaria

48.

Pluvialis squataróla

49.

Vanellus vanellus

50.

Calidris canutus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+_

+

+
+

+cf

+cf

+

+

+Cf

+cP

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

51.

Philomachus pugnax

52.

Limosa limosa

+

+

+

53.

Limosa lapponica

+

+

+

54.

Numenius phaeopus

+

+

55.

Numenius arquata

+

+

56.

Tringa erythropus

+

+

57.

Tringa totanus

+

+

58.

Tringa nebularia

+

+

59.

Larus ridibundus

+

+

60.

Larus canus

+

+

61.

Larus

fuscus

+

+

62.

Larus argentatus

+

+

+
+

+

+

+

+

+

United
Kingdom

Nederland

Luxembourg

1

Italia

+

Ireland

Deutschland

+

France

Danmark

Ελλάδα

Belgique/
Beigië
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+

63.

Larus marinus

64.

Columba oenas

65.

Streptopelia decaoctoa

66.

Streptopelia turtur

+

+

+

67.

Alauda arvensis

+

+

+

+

+

+

68. Turdus merula

+
+

+

+

69.

Turdus pilaris

+

+

+

70.

Turdus philomelos

+

+

+

71.

Turdus iliacus

+

+

+

72.

Turdus viscivorus

+

+

+

= Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt pà de anforte arter.

+

= Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgefiihrten Arten zulassen können.

+

= Member States which under Article 7 (3) may authorize hunting of the species listed.

+

= États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

= Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 , la caccia delle specie elencate.

+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikél 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.
+ = Κ ρ ά τ η μέλη πού δύνανται ν ά έπιτρέψουν, σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ό ά ρ θ ρ ο 7 παράγραφος 3 τ ό κυνήγι των ειδών πού Απαριθμούνται.

Χιονόκοτα

2 . Lagopus lagopus scoticus et

Agerhene
Fasan

Ringdue

Πέρδικα (πεδινή)

Φασιανός

Φάσσα

5 . Perdix perdix

6.

Κιρκίρι (σαρσέλα)

Anas crecca

Anas acuta

1 U.

11 .

Κυνηγόπαπια (σβουρδούλι)

Τσικνόπαπια

Πουπουλόπαπ ια

12 . Aythya ferina

13 . Aythya fuligula

14 .

Σουβλόπαπια (ψαλίδα)

Σφυριχτήρι

9 . Anas penelope

'Ελληνικά..

Σταχτόχηνα

Tjur
Blishene

Άγριόκουρκος

Φαλαρίδα (μπάλιζα)

16 . Tetrao urogallus

17 .

Fulica atra

Fjeldrype

Βουνοχιονόκοτα

Ederfugl

Troldand

Taffeland

Spidsand

Krikand

Pibeand

Grâgâs

Dansk

15 . Lagopus mutus

Somateria mollissima

Ringcltaube
Wood pigeon
Pigeon ramier

Faisan de chasse

Perdrix grise

Perdrix de Barbarie

Perdrix rouge

Lagopède des saules

Canard colvert

Français

Colombaccio

Fagiano

Starna

Pernice di Sardegna

Pernice rossa

Pcrnice bianca di Scozia

Germano reale

Italiano

Blàtëhuhn

Auerhuhn

Alpenschneehuhn

Eiderente

Reiherente

Tafelente

Spiefiente

Krickente

Pfeifenente

Graugans

Deutsch

III/2

Coot

Capercaillie

Ptarmigan

Eider

Tufted duck

Pochard

Pintail

Teal

Wigeon

Greylag goose

English

Foulque macroule

Grand tétras

Lagopède des Alpes

Eider à duvet

Fuligule morillon

Fuligule milouin

Canard pilet

Sarcelle d' hiver

Canard siffleur

Oie cendrée

Français

Folaga

Gallo cedrone

Pernice bianca

Edredone

Moretta

Moriglione

Codone

Alzavola

Fischione

Oca selvatica

Italiano
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Anser anser

8.

7 . Columba palumbus

Pheasant

Rebhuhn
Fasan

Partridge

Felsenhuhn

Βραχοπέρδικα

Phasianus colchicus

Barbary partridge

Rothuhn

Red-legged partridge

P*ed grouse

Mallard

English

Berberhône

Alectoris barbara

4.

Schotrisches
Moorschneehuhn

Stockente

Deutsch

Rodhone

Grouse

Grâand

Dansk

Κοκκινοπέρδικα

Alectoris rufa

3.

hibernicus

Πρασινοκέφαλη

1 . Anas platyrhynchus

'Ελληνικά

m/i

Nederlands

Meerkoet

Auerhoen

Alpensneeuwhoen

Eidereend

Kuifeend

Tafeleend

Pijlstaart

Wintertaling

Smient

Grauwe gans

Nederlands

Houtduif

Fazant

Patrijs

Barbarijse patrijs

Rode patrijs

fvluerassueeuwhoen

Wilde eend
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Anser albifrons

Golden plover
Jack snipe

Goldregenpfeifer
Zwergschnepfe

Hjejle
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin

Skovsneppe

Βοσχοπούλι

Κουφομπεκάτσινό

Μπεκατσίνι

Μπεκάτσα

23 . Pluvialis apricaria

24. Lymnocryptes minimus

25 . Gallinago gallinago

26 . Scolopax rusticola

Waldschnepfe

Bekassine

Black grouse

Birkhuhn

Urfugl

Woodcock

Snipe

Common scoter

Λυσοπετεινός

22 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix)

20. Aythya marila
Trauerente

Scaup

Shoveler

Sortand

Lôffelente

Skeand

White-fronted goose

English

Bergente

BlaiSgans

Deutsch

Blisgâs

Dansk

Bjergand

21 . Melanitta nigra

Χουλιαράς

Άσπρομετωπόχηνα

Μαριλόπαπια
(γκρ ιζόκοιι ια)
Μαυρόπαπια

19 . Anas clypeata

18 .

"Ελληνικά

ΙΙΙ/3

Bécasse^ des bois

Bécassinne de marais

Bécassine sourde

Pluvier doré

Tétras lyre

Macreuse noire

Fuligule milouinin

Canard souchet

Oie rieuse

Français

Italiano

ΙΙΙ/3

Korhoen

Goudplevier

Fagiano di monte
Piviere dorato

Beccaccia

Beccaccino

Houtsnip

Watersnip

Bokje

Zwarte zeeëend

Orchetto marino

Frullino

Toppereend

Slobeend

Kolgans

Nederlands

Moretta grigia

Mestolone

Oca lombardella
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

α) — Βρόχοι, ξώβεργες, άγκίστρια, ζωντανά πτηνά τυφλωμένα ή άκρωτηριασμένα που χρησιμοποι
ούνται σάν κράχτες, μαγνητόφωνα, μηχανήματα ήλεκτροπληξίας

— Τεχνητές φωτεινές πηγές, καθρέπτες, μηχανισμοί πού φωτίζουν τό στόχο, μηχανισμοί
σκοπεύσεως πού περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας fj ήλεκτρονικό ένισχυτή εΙκόνας γιά
νυχτερινή σκόπευση.
— Εκρηκτικά.

— Δίχτυα, παγίδες, δηλητηριώδη ή ηρεμιστικά δολώματα.
— Ημιαυτόματα ή αυτόματα δπλα των όποιων ό γεμιστήρας μπορεί νά χωρέσει περισσότερα άπό
δύο φυσίγγια.
β) — Αεροπλάνα, αυτοκίνητα.

— Πλωτά μέσα πού μετακινούνται μέ ταχύτητα μεγαλύτερη άπό 5 χιλιόμετρα τήν ώρα. Στήν
άνοικτή θάλασσα τά Κράτη μέλη μπορούν γιά λόγους άσφαλείας, νά έπιτρέψουν τή χρήση
μηχανοκινήτων πλωτών μέσων πού £χουν μεγίστη ταχύτητα 18 χιλιομέτρων τήν ώρα. Τά
Κράτη μέλη πληροφορούν τήν Επιτροπή γιά τίς άδειες πού ϊ-χουν δοθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

α) Κατάρτιση έθνικοΰ καταλόγου μέ τά είδη πού άπειλοΰνται μέ άφανισμό ή κινδυνεύουν Ιδιαίτερα,
λαμβάνοντας ύπόψη τή γεωγραφική ζώνη έξαπλώσεώς τους.
β) 'Απογραφή καί οικολογική περιγραφή των ζωνών πού £χουν ιδιαίτερη σημασία γιά τά
άποδημητικά εϊδη στή διάρκεια της μεταναστεύσεως, της διαχειμάσεως καί της φωλεοποιήσεώς
τους .

γ) 'Απογραφή τών δεδομένων σχετικά μέ τό έπίπεδο πληθυσμού των άποδημητικών πτηνών
χρησιμοποιώντας άποτελέσματα δακτυλιώσεως.
δ) Προσδιορισμός της έπιδράσεως τών τρόπων άπολήψεως πάνω στό έπίπεδο τών πληθυσμών.

ε) Τελειοποίηση καί άνάπτυξη οικολογικών μεθόδων γιά τήν πρόληψη τών βλαβών πού προκαλούν
ται άπό τά πτηνά.

στ) Προσδιορισμός τοΰ ρόλου όρισμένων εΙδών ώς δεικτών ρυπάνσεως.
ζ) Μελέτη τών έπιβλαβών Αποτελεσμάτων της χημικής ρυπάνσεως πάνω στό έπίπεδο τοΰ πληθυ
σμού τών ειδών πτηνών.

219

