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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
2009/147/EY,
annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,
luonnonvaraisten lintujen suojelusta
(kodifioitu toisinto)

1 artikla
1.
Tämä direktiivi koskee kaikkien luonnonvaraisina elävien lintula
jien suojelua jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvalla alueella, johon pe
rustamissopimusta sovelletaan. Sen tavoitteena on näiden lajien suojelu,
hoitaminen ja sääntely, ja se antaa säännökset niiden hyödyntämisestä.
2.
Tätä direktiiviä sovelletaan lintuihin ja niiden muniin, pesiin ja
elinympäristöihin.

2 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa
tarkoitettujen lintulajien kantojen ylläpitämiseksi sellaisella tasolla, joka
vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia
ottaen huomioon taloudelliset ja virkistykseen liittyvät vaatimukset,
taikka näiden kantojen mukauttamiseksi tähän tasoon.

3 artikla
1.
Ottaen huomioon 2 artiklassa mainitut vaatimukset jäsenvaltioiden
on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kaikkien 1 artiklassa tar
koitettujen lintulajien elinympäristöjen riittävän moninaisuuden ja laa
juuden säilyttämiseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi ennalleen.
2.
Biotooppien ja elinympäristöjen säilyttämiseen, ylläpitämiseen ja
ennalleen saattamiseen sisältyvät ensisijaisesti seuraavat toimenpiteet:
a) suojelualueiden muodostaminen;
b) suojelualueiden sisä- ja ulkopuolella sijaitsevien elinympäristöjen yl
läpitäminen ja hoito ekologisten tarpeiden mukaisesti;
c) tuhoutuneiden biotooppien saattaminen ennalleen;
d) biotooppien aikaansaaminen.

4 artikla
1.
Tämän direktiivin liitteessä I mainittujen lajien elinympäristöjä on
suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien eloonjääminen ja li
sääntyminen niiden levinneisyysalueella.
Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota:
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a) lajeihin, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon;

b) lajeihin, jotka ovat herkkiä tietyille muutoksille niiden elinympäris
tössä;

c) lajeihin, joita pidetään harvinaisina niiden pienen kannan tai alueel
lisesti suppean levinneisyyden takia;

d) muihin lajeihin, jotka vaativat erityistä huomiota niiden erityislaa
tuisen elinympäristön vuoksi.

Arvioissa otetaan huomioon lintukantojen kehityssuunnat ja muutokset.

Jäsenvaltioiden on osoitettava erityisiksi suojelualueiksi näiden lajien
suojelemiseen lukumäärältään ja kooltaan sopivimmat alueet sillä maan
tieteellisellä vesi- ja maa-alueella, johon tätä direktiiviä sovelletaan.

2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava vastaavat toimenpiteet sellaisten
säännöllisesti esiintyvien muuttavien lajien osalta, joita ei luetella liit
teessä I, ottaen huomioon niiden suojelun tarve sillä maantieteellisellä
vesi- ja maa-alueella, johon tätä direktiiviä sovelletaan, kun kyseessä
ovat niiden muuttoreittien varrella sijaitsevat pesimä-, sulkasato- ja tal
vehtimisalueet ja levähdyspaikat. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on kiin
nitettävä erityistä huomiota kosteikkojen ja erityisesti kansainvälisesti
merkittävien kosteikkojen suojeluun.

3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki asiaan vaikutta
vat tiedot, jotta komissio voi tehdä sellaista yhteensovittamista koskevia
asianmukaisia aloitteita, joka on tarpeen sen varmistamiseksi, että toi
saalta 1 kohdassa ja toisaalta 2 kohdassa tarkoitetut alueet muodostavat
yhtenäisen kokonaisuuden, joka vastaa kyseisten lajien suojelutarpeita
sillä maantieteellisellä vesi- ja maa-alueella, johon tätä direktiiviä sovel
letaan.

4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuilla suojelualueilla elinympäristöjen pilaantumisen tai
huonontumisen sekä lintuihin vaikuttavien häiriöiden estämiseksi, jos
häiriöt vaikuttaisivat merkittävästi tämän artiklan tavoitteisiin. Jäsenval
tioiden on myös näiden suojelualueiden ulkopuolella pyrittävä estämään
elinympäristöjen pilaantuminen ja huonontuminen.

5 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava, kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 9 artiklan
soveltamista, kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien yleisen suo
jelujärjestelmän luomiseksi tarvittavat toimenpiteet, joilla kielletään eri
tyisesti
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a) kyseisten lintujen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen käyte
tystä menetelmästä riippumatta;

b) kyseisten lintujen pesien ja munien tahallinen tuhoaminen tai vahin
goittaminen ja pesien siirtäminen;

c) kyseisten lintujen munien ottaminen luonnosta ja munien hallussa
pitäminen tyhjinäkin;

d) lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisääntymis- ja jälkeläisten kas
vatusaikana, jos häirintä vaikuttaisi merkittävästi tämän direktiivin
tavoitteisiin;

e) sellaisten lintulajien hallussa pitäminen, joiden metsästäminen ja
pyydystäminen ei ole sallittua.

6 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen
lintulajien myynti, kuljetus ja hallussa pitäminen myyntiä varten sekä
elävien ja kuolleiden lintujen sekä kaikkien niiden helposti tunnistetta
vien osien tai linnuista valmistettujen tuotteiden myytäväksi tarjoami
nen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 3 kohdan soveltamista.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa ei kielletä liitteessä III
olevassa A osassa tarkoitettujen lajien osalta, jos linnut on tapettu tai
pyydystetty laillisesti tai muuten laillisesti hankittu.

3.
Jäsenvaltiot voivat antaa alueellaan luvan 1 kohdassa tarkoitetulle
toiminnalle liitteessä III olevassa B osassa tarkoitettujen lajien osalta, jos
linnut on tapettu tai pyydystetty laillisesti tai muuten laillisesti hankittu.

Jäsenvaltioiden, jotka haluavat myöntää tällaisen luvan, on neuvoteltava
ennalta komission kanssa ja tutkittava yhdessä sen kanssa, johtaisiko
kyseisen lajin yksilöiden pitäminen kaupan tai voidaanko sen kohtuu
della olettaa johtavan siihen, että lajien kannat, maantieteellinen levin
neisyys tai lisääntymismäärät vaarantuisivat koko yhteisössä. Jos tutki
mus komission mielestä osoittaa, että suunniteltu lupa johtaa jonkin
kyseisen lajin edellä mainittuun vaarantumiseen tai vaarantumisen mah
dollisuuteen, komissio antaa kyseiselle jäsenvaltiolle perustellun suosi
tuksen, jossa se ilmaisee vastustavansa kyseisen lajin pitämistä kaupan.
Jos komissio katsoo, että tällaista vaaraa ei ole, se ilmoittaa siitä jäsen
valtiolle.

Komission suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Jäsenvaltion, joka myöntää luvan tämän kohdan mukaisesti, on varmis
tettava säännöllisin väliajoin, että edellytykset luvan myöntämiseksi ovat
edelleen olemassa.

7 artikla
1.
Tämän direktiivin liitteessä II lueteltujen lajien kantojen koon,
maantieteellisen levinneisyyden ja lisääntymisnopeuden takia koko yh
teisössä niitä voidaan metsästää kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lajien metsästys ei vaaranna suo
jelutoimenpiteitä niiden levinneisyysalueella.
2.
Liitteessä II olevassa A osassa lueteltuja lajeja saa metsästää niillä
maantieteellisillä vesi- ja maa-alueilla, joihin tätä direktiiviä sovelletaan.
3.
Liitteessä II olevassa B osassa lueteltuja lajeja saa metsästää vain
niissä jäsenvaltioissa, joista on siinä maininta.
4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että metsästys, tarvittaessa hauk
kametsästys mukaan lukien, harjoitettuna voimassa olevien kansallisten
toimenpiteiden mukaisesti vastaa kyseisten lintulajien järkevän hyödyn
tämisen ja ekologisesti tasapainoisen sääntelyn periaatteita ja että tämä
käytäntö näiden lajien ja etenkin muuttavien lajien kantojen osalta on
sopusoinnussa 2 artiklasta seuraavien toimenpiteiden kanssa.
Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että metsästystä koskevan
lainsäädännön alaisia lajeja ei metsästetä pesimisaikana eikä eri lisään
tymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa.
Kun on kyse muuttavista lajeista, jäsenvaltioiden on huolehdittava eri
tyisesti siitä, että metsästyslainsäädännön alaisia lajeja ei metsästetä nii
den lisääntymiskauden aikana tai niiden palatessa pesimisalueilleen.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki aiheelliset tiedot siitä,
miten niiden metsästystä koskevaa säännöstöä sovelletaan käytännössä.

8 artikla
1.
Siltä osin kuin on kyse tässä direktiivissä tarkoitetusta lintujen
metsästyksestä, pyydystämisestä ja tappamisesta, jäsenvaltioiden on
kiellettävä kaikkien sellaisten erityisesti liitteessä IV olevassa a kohdassa
lueteltujen välineiden, laitteiden ja menetelmien käyttö, joilla laajamit
taisesti tai valikoimattomasti pyydystetään tai tapetaan lintuja tai joilla
saatetaan paikallisesti hävittää jokin laji.
2.
Jäsenvaltioiden on lisäksi kiellettävä metsästys liitteessä IV ole
vassa b kohdassa mainituista ajoneuvoista ja siinä mainituissa olosuh
teissa.

9 artikla
1.
Jäsenvaltiot voivat, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole, poiketa
5–8 artiklasta seuraavin perustein:
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a) — kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi,
— lentoturvallisuuden turvaamiseksi,
— viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koitu
van vakavan vahingon estämiseksi,
— kasviston ja eläimistön suojelemiseksi;
b) tutkimus- ja opetustarkoituksessa, kannan lisäämis- ja uudelleenistu
tustarkoituksessa sekä tehdäkseen mahdolliseksi näitä varten tapah
tuvan kasvatuksen;
c) salliakseen tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lintu
jen pienien määrien pyydystämisen, hallussa pitämisen tai muuten
asiallisen hyötykäytön.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa poikkeuksissa on mainittava:

a) lajit, joita poikkeukset koskevat;
b) pyydystämistä tai tappamista varten hyväksytyt välineet, laitteet ja
menetelmät;
c) vaaratekijät sekä ne ajalliset ja paikalliset olot, joissa näitä poikke
uksia voidaan myöntää;
d) viranomainen, joka on valtuutettu ilmoittamaan, että vaaditut edelly
tykset täytetään, ja joka päättää, missä laajuudessa ja kuka saa käyt
tää mitäkin välineitä, laitteita ja menetelmiä;
e) suoritettavat tarkastukset.
3.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle vuosittain kertomus 1 ja
2 kohdan soveltamisesta.
4.
Komissio varmistaa käytettävissään olevan tiedon ja erityisesti sille
3 kohdan mukaisesti toimitetun tiedon perusteella jatkuvasti, että 1
kohdassa tarkoitettujen poikkeusten seuraukset eivät ole ristiriidassa tä
män direktiivin kanssa. Komissio tekee tähän liittyen aiheelliset aloit
teet.

10 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on edistettävä kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen
lintulajikantojen tutkimusta sekä muuta työtä niiden suojelemiseksi, hoi
tamiseksi ja hyödyntämiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä liit
teessä V lueteltuihin asioihin liittyvään tutkimukseen ja työhön.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset tie
dot, jotta komissio voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 1 kohdassa
mainitun tutkimuksen ja työn yhteensovittamiseksi.

11 artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sellaisen lintulajin istuttaminen
jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvalle alueelle, joka ei elä siellä luon
nonvaraisena, ei vahingoita paikallista kasvistoa ja eläimistöä. Jäsenval
tioiden on kuultava komissiota tässä asiassa.
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12 artikla
▼M2
1.
Jäsenvaltioiden on joka kuudes vuosi samana vuonna neuvoston
direktiivin 92/43/ETY (1) 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditun ker
tomuksen kanssa annettava komissiolle kertomus tämän direktiivin mu
kaisesti toteutettujen toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja näiden toimen
piteiden tärkeimmistä vaikutuksista. Kertomus on asetettava yleisön saa
taville, ja siinä on erityisesti ilmoitettava tiedot tämän direktiivin nojalla
suojeltujen luonnonvaraisten lintulajien tilasta ja kehityssuunnista, niihin
kohdistuvista uhkista ja paineista sekä niiden suhteen toteutetuista suo
jelutoimenpiteistä ja erityisten suojelualueiden verkoston panoksesta tä
män direktiivin 2 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin nähden.
Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tämän kohdan ensimmäi
sessä alakohdassa tarkoitetun kertomuksen muodon. Kyseisen kertomuk
sen muodon on oltava yhdenmukainen direktiivin 92/43/ETY 17 artiklan
1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen muodon kanssa. Nämä täytäntöön
panosäädökset hyväksytään tämän direktiivin 16 a artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
▼B
►M2 2.
Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, laatii ja
julkaisee joka kuudes vuosi 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin perustu
van yhteenvetokertomuksen. ◄ Jäsenvaltion toimittamia tietoja sisältävä
kertomusluonnoksen osa toimitetaan tarkastettavaksi kyseisen jäsenval
tion viranomaisille. Lopullinen kertomus annetaan tiedoksi jäsenvaltioil
le.

13 artikla
Tämän direktiivin mukaisesti toteutetut toimenpiteet eivät saa johtaa
1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien nykyisen suojelutilanteen huonone
miseen.

14 artikla
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tiukempia suojelutoimenpiteitä kuin tässä
direktiivissä säädetyt.

15 artikla
On hyväksyttävä muutokset, jotka ovat tarpeen liitteiden I ja V mukaut
tamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen. Kyseisistä toimenpiteistä,
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä
osia, päätetään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen.

16 artikla
1.
Komissiota avustaa mukauttamista tekniikan ja tieteen kehitykseen
käsittelevä komitea.
(1) Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luon
totyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
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2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun pää
töksen 8 artiklan säännökset.
▼M2
16 a artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (1) tarkoitettu ko
mitea.
2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o
182/2011 5 artiklaa.
Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytän
töönpanosäädökseksi, ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 ar
tiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.
▼B
17 artikla
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysy
myksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komis
siolle.
18 artikla
Kumotaan direktiivi 79/409/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liit
teessä VI olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan
vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä VI ole
vassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava
siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktii
viin liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
19 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
20 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päi
vänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti
jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55,
28.2.2011, s. 13).
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LIITE I
GAVIIFORMES
Gaviidae
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps auritus
PROCELLARIIFORMES
Procellariidae
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis
Hydrobatidae
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Phalacrocorax pygmeus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba (Ardea alba)
Ardea purpurea
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Ciconiidae
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)
Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
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Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonii
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falconidae
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
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Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadriidae
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus
Laridae
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus minutus
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Sternidae
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae
STRIGIFORMES
Strigidae
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix nebulosa
Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
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▼B
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Motacillidae
Anthus campestris
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis
Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia svecica
Saxicola dacotiae
Oenanthe leucura
Oenanthe cypriaca
Oenanthe pleschanka
Muscicapidae (Sylviinae)
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax

02009L0147 — FI — 26.06.2019 — 002.001 — 15
▼B
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae)
Loxia scotica
Bucanetes githagineus
Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia
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▼M1
LIITE II
A OSA
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
Columba palumbus
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▼M1
B OSA
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
GALLIFORMES
Meleagridae
Meleagris gallopavo
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus ostralegus
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▼M1
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
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▼M1
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
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Limosa limosa
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AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU =
Magyarország, HR = Hrvatska, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK =
Slovensko, UK = United Kingdom
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▼B
LIITE III
A OSA
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas platyrhynchos
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus
Phasianidae
Alectoris rufa
Alectoris barbara
Perdix perdix
Phasianus colchicus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus
B OSA
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser albifrons albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas crecca
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus mutus
Tetrao tetrix britannicus
Tetrao urogallus
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▼B
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
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▼B
LIITE IV
a) — Ansalangat (paitsi Suomessa ja Ruotsissa Lagopus lagopus lagopusin ja
Lagopus mutusin pyynnin osalta 58. leveyspiirin pohjoispuolella), liimat,
koukut, sokeiden tai runneltujen elävien lintujen käyttö houkuttimina,
nauhurit, sähköiskun antavat laitteet,
— keinovalonlähteet, peilit, valonheittimet, sellaiset pimeänäkölaitteet ampu
mista varten, joissa on elektroninen kuvan suurennin tai kuvan muunnin,
— räjähteet,
— verkot, loukut, myrkky- ja nukutussyötit,
— puoliautomaatti- ja automaattiaseet, joiden makasiiniin mahtuu enemmän
kuin kaksi panosta;
b) — lentokoneet, moottoriajoneuvot,
— veneet, joiden kulkunopeus on yli viisi kilometriä tunnissa. Avomerellä
jäsenvaltiot voivat turvallisuussyistä sallia sellaisten moottoriveneiden
käytön, joiden kulkunopeus on enintään 18 kilometriä tunnissa. Jäsenval
tioiden on ilmoitettava myönnetyistä luvista komissiolle.
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▼B
LIITE V
a) Kansallisen luettelon laatiminen sukupuuton uhkaamista tai erityisen uhan
alaisista lajeista, ottaen huomioon lajien maantieteellinen levinneisyys.
b) Luettelo ja ekologinen kuvaus alueista, jotka ovat erityisen tärkeitä muutta
ville lajeille niiden muuttoreiteillä ja niiden talvehtimis- ja pesimäalueina.
c) Rengastuksen perusteella tehty luettelo muuttavien lajien kannoista.
d) Pyyntimenetelmien vaikutuksen määrittäminen luonnonvaraisten lintujen kan
toihin.
e) Lintujen aiheuttamien vahinkojen estämiseen tarkoitettujen menetelmien ke
hittäminen ja edelleen kehittäminen.
f) Tiettyjen lajien merkityksen määrittäminen pilaantumisen ilmaisimina.
g) Tutkimus kemiallisen pilaantumisen haitallisesta vaikutuksesta lintulajien kan
toihin.
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▼B
LIITE VI
A OSA
KUMOTTU DIREKTIIVI JA LUETTELO SEN MUUTOKSISTA
(18 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY
(EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1)
Vuoden 1979 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva
XIII.1.F kohta
(EYVL L 291, 19.11.1979, s. 111)
Neuvoston direktiivi 81/854/ETY
(EYVL L 319, 7.11.1981, s. 3)
Komission direktiivi 85/411/ETY
(EYVL L 233, 30.8.1985, s. 33)
Vuoden 1985 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva
X.1.h kohta ja X.6 kohta
(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 218)
Neuvoston direktiivi 86/122/ETY
(EYVL L 100, 16.4.1986, s. 22)
Komission direktiivi 91/244/ETY
(EYVL L 115, 8.5.1991, s. 41)
Neuvoston direktiivi 94/24/EY
(EYVL L 164, 30.6.1994, s. 9)
Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva
VIII.E.1 kohta
(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 175)
Komission direktiivi 97/49/EY
(EYVL L 223, 13.8.1997, s. 9)
Neuvoston asetus (EY) N:o 807/2003
(EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36)

Ainoastaan liitteessä III oleva 29 kohta

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II oleva
16.C.1 kohta
(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 667)
Neuvoston direktiivi 2006/105/EY
(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 368)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2008/102/EY
(EUVL L 323, 3.12.2008, s. 31)

Ainoastaan 1 artiklassa oleva viittaus
direktiiviin 79/409/ETY ja liitteessä
oleva A.1 kohta
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▼B
B OSA
MÄÄRÄAJAT KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN OSAKSI SAATTAMISELLE
(18 artiklassa tarkoitetut)
Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattami
selle

79/409/ETY

7 päivä huhtikuuta 1981

81/854/ETY

—

85/411/ETY

31 päivä heinäkuuta 1986

86/122/ETY

—

91/244/ETY

31 päivä heinäkuuta 1992

94/24/EY

29 päivä syyskuuta 1995

97/49/EY

30 päivä syyskuuta 1998

2006/105/EY

1 päivä tammikuuta 2007

2008/102/EY

—
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▼B
LIITE VII
VASTAAVUUSTAULUKKO
Direktiivi 79/409/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

—

2–5 artikla

2–5 artikla

6 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

6 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

6 artiklan 4 kohta

—

7 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

7 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

7 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke

7 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 4 kohdan toinen virke

7 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 4 kohdan kolmas virke

7 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

7 artiklan 4 kohdan neljäs virke

7 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta

8 artikla

8 artikla

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohdan johdantokappale

9 artiklan 2 kohdan johdantokappale

9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

9 artiklan 2 kohdan a alakohta

9 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

9 artiklan 2 kohdan b alakohta

9 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

9 artiklan 2 kohdan c alakohta

9 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta

9 artiklan 2 kohdan d alakohta

9 artiklan 2 kohdan viides luetelmakohta

9 artiklan 2 kohdan e alakohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohta

9 artiklan 4 kohta

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke

10 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

10 artiklan 1 kohdan toinen virke

10 artiklan 2 kohdan toinen virke

10 artiklan 2 kohta

11–15 artikla

11–15 artikla

16 artiklan 1 kohta

—

17 artikla

16 artikla

18 artiklan 1 kohta

—

18 artiklan 2 kohta

17 artikla

—

18 artikla

—

19 artikla

19 artikla

20 artikla
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▼B
Direktiivi 79/409/ETY

Tämä direktiivi

Liite I

Liite I

Liite II/1

Liitteessä II oleva A osa

Liite II/2

Liitteessä II oleva B osa

Liite III/1

Liitteessä III oleva A osa

Liite III/2

Liitteessä III oleva B osa

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite V

—

Liite VI

—

Liite VII

