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N:o L 103/1

NEUVOSTON DIREKTIIVI ,

annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979,

luonnonvaraisten lintujen suojelusta
( 79/409/ETY )

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO , joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

Grönlannin lintujen elinehdot ovat yleisten olojen ja
erityisesti ilmaston sekä harvan asutuksen ja saaren poi
kökeuksellisen suuren koon ja maantieteellisen sijainnin
takia olennaisesti erilaiset kuin muilla jäsenvaltioiden
Eurooppaan kuuluvilla alueilla,

ottaa huomioon komission ehdotuksen^ 1 ),
tämän vuoksi tätä direktiiviä ei sovelleta Grönlannissa,

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon( 2 ),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausun
non

,

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisöjen ympäristötoimintaohjelmasta 22
päivänä marraskuuta 1973 (4 ) annetussa neuvoston julis
tuksessa määrätään erityistoimista lintujen suojelemiseksi;
julistusta täydentää Euroopan yhteisöjen ympäristöpolitii
kan ja toimintaohjelman jatkamista ja toteuttamista kos
keva 17 toukokuuta 1977 annettu Euroopan yhteisöjen
neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden
hallitusten päätöslauselma ^),
monien sellaisten luonnonvaraisten lintulajien kannat, joi
den luontaisena elinympäristönä on jäsenvaltioiden
Eurooppaan kuuluva alue, ovat pienenemässä, eräissä
tapauksissa hyvin nopeasti ja tämä kantojen pienenemi
nen uhkaa vakavasti luonnollisen ympäristön säilymistä,
erityisesti siksi, että se uhkaa biologista tasapainoa ,

jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvaa aluetta luontaisena
elinympäristönään pitävät luonnonvaraiset lintulajit ovat
enimmäkseen muuttavia lajeja; nämä lajit ovat yhteistä
perintöä ja tehokas lintujen suojelu on tyypillinen maiden
rajat ylittävä ympäristöongelma , johon liittyy yhteisiä
velövollisuuksia,

jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvaa aluetta luontaisena
elinympäristönään pitävien luonnonvaraisten lintulajien
suojelu on välttämätöntä yhteisön elinolojen parantami
seen, yhteisön taloudellisen toiminnan sopusointuiseen
kehitykseen ja jatkuvaan ja tasapainoiseen kasvuun täh
täävien tavoitteiden toteuttamiseksi yhteismarkkinoiden
toiminnassa , mutta perustamissopimuksessa ei ole mää
räyksiä tilanteessa tarvittavien erityistoimien toteuttami
seksi tarpeellisesta toimivallasta,

toteutettavia toimenpiteitä on sovellettava niihin eri teki
jöihin, jotka voivat vaikuttaa lintukantoihin, toisin
sanoen ihmisen toimintojen vaikutuksiin ja erityisesti lin
tujen elinympäristöjen tuhoutumiseen ja pilaantumiseen,
ihmisten harjoittamaan pyydystämiseen ja tappamiseen ja
tällaisesta toiminnasta seuraavaan kauppaan, ja nämä
toimenpiteet olisi mukautettava eri lajien tilanteeseeno
osana suojelupolitiikkaa,

suojelun tarkoituksena on luonnonvarojen suojelu ja hoi
taminen pitkällä aikavälillä osana Euroopan kansojen
perintöä; tämä mahdollistaa luonnonvarojen sääntelyn ja
niiden hyödyntämisen hallinnan sellaisten toimenöpitei
den avulla, jotka ovat tarpeen lajienvälisen luonnollisen
tasapainon säilyttämiseksi ja mukauttamiseksi niin pit
källe kuin se kohtuudella on mahdollista,

(') EYVL N:o C 24 , 1.2.1977, s . 3 ja EYVL N:o C 201 ,
23.8.1977, s. 2

(2)
(?)
(4)
(5)
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EYVL
EYVL
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N:o
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C
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163 ,
152 ,
112,
139 ,

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

elinympäristöjen riittävän moninaisuuden ja laajuuden
säilyttäminen, ylläpitäminen tai ennalleen saattaminen on
olennaisen tärkeää kaikkien lintulajien suojelussa; tietty
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jen lintujen elinympäristöä on suojeltava erityistoimenöpi
tein lintujen eloonjäämisen ja lisääntymisen varmistami
seksi niiden levinneisyysalueilla; tällaisilla toimenpiteillä
on otettava huomioon myös muuttavat lajit ja toimenpi
teet on yhteensovitettava yhtenäisen kokonaiösuuden luo
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toimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi olisi säädet
tävä menettelystä, jolla toteutetaan jäsenvaltioiden ja
komission välinen kiinteä yhteistyö tekniikan ja tieteen
kehitykseen mukauttamista käsittelevässä komiteassa,

miseksi,
ON ANTANUT TAMAN DIREKTIIVIN :

kaupallisten etujen mahdollisesti aiheuttamien haitalölis
ten, hyödyntämismääriin vaikuttavien paineiden estämi
seksi on tarpeen ottaa käyttöön yleinen kaupan pitämistä
koskeva kielto ja rajoittaa poikkeukset koskemaan vain
sellaisia lajeja, joiden biologinen tila sallii poikkeamisen,
ottaen huomioon eri alueiden erityisolot,

1 artikla

1.

Tämä, direktiivi koskee kaikkien luonnonvaraisina

elävien lintulajien suojelua jäsenvaltioden Eurooppaan
kuuluvalla alueella, jossa perustamissopimusta sovelle
taan . Sen tavoitteena on näiden lajien suojelu, hoitaminen
ja sääntely ja se antaa säännökset niiden hyödyntämi
sestä .

eräiden lajien suuren kannan, laajan maantieteellisen levi

nöneisyyden ja suuren lisääntymisnopeuden vuoksi koko
yhteisössä tiettyjä lajeja voidaan metsästää , mikä on
hyväksyttävää hyödyntämistä; jos tiettyjä rajoituksia ase
tetaan ja niitä noudatetaan, näiden metsästystä koskevien
lakien on oltava sopusoinnussa näiden lajien kantojen
tyydyttävällä tasolla säilymisen kanssa,

laajamittaiseen tai valikoimattomaan pyydystämiseen tai
tappamiseen tarkoitetut välineet, laitteet ja menetelmät
sekä metsästys tietyistä ajoneuvoista on kiellettävä, koska
ne uhkaavat tai voivat uhata liikaa kyseisten lajien kan
toja,

2.
Tätä direktiiviä sovelletaan lintuihin ja "niiden
muniin, pesiin ja elinympäristöihin .
3.

Tätä direktiiviä ei sovelleta Grönlannissa .

2 artikla

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

3 artikla

tiettyjen erityistilanteiden merkityksen vuoksi on säädet
tävä poikkeusmahdollisuudesta tietyin edellytyksin ja
komission valvonnassa,

lintujen, erityisesti muuttolintujen, suojeluun liittyy edel
leen ongelmia, jotka vaativat tieteellistä tutkimusta; tutki
muksen avulla olisi lisäksi voitava arvioida toteutettujen
toimenpiteiden tehokkuus,

1.
Ottaen huomioon 2 artiklassa mainitut vaatimukset,
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimen
piteet kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien elin
ympäristöjen riittävän moninaisuuden ja laajuuden säilyt
tämiseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi ennalleen .

2.
Biotooppien ja elinympäristöjen säilyttämiseen , yl
läpitämiseen ja ennalleen saattamiseen sisältyvät ensisijai
sesti seuraavat toimenpiteet:

a ) suojelualueiden muodostaminen,
komission kanssa neuvotellen on varmistettava , että sel
laisten luonnonövaraisten lintulajien mahdollinen istutta
minen jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvalle alueelle,

joiden luontainen elinympäristö se ei ole, ei aiheuta
vahinkoa paikalliselle kasvistolle ja eläimistölle,

b ) suojelualueiden sisä- ja ulkopuolella sijaitsevien elin
ympäristöjen ylläpitäminen ja hoito ekologisten tar
peiden mukaisesti;
c ) tuhoutuneiden biotooppien saattaminen ennalleen;
d ) biotooppien aikaansaaminen .

komissio laatii ja toimittaa jäsenvaltioille joka kolmas
vuosi jäsenvaltioiden antamiin tietoihin perustuvan
yhteenvetokertomuksen tämän direktiivin mukaisesti to
teutettujen kansal-listen säännösten soveltamisesta, ja

tekniikan ja tieteen kehityksen vuoksi on tarpeen
mukauttaa nopeasti eräitä liitteitä; tätä varten tarvittavien

4 artikla

1 . Tämän direktiivin liitteessä I mainittujen lajien elin
ympäristöjä on suojeltava erityistoimin , jotta varmiste
taan lajien eloonjääminen ja lisääntyminen niiden levin
neisyysalueella .
Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota :
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a ) lajeihin, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon;
b ) lajeihin, jotka ovat herkkiä tietyille muutoksille niiden
elinympäristössä;

c ) lajeihin, joita pidetään harvinaisina niiden pienen
kannan tai alueellisesti suppean levinneisyyden takia;
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b ) kyseisten lintujen pesien ja munien tahallinen tuho
aminen tai vahingoittaminen ja pesien siirtäminen;
c ) kyseisten lintujen munien ottaminen luonnosta ja
munien hallussa pitäminen tyhjinäkin;

d ) muihin lajeihin, jotka vaativat erityistä huomiota nii
den erityislaatuisen elinympäristön vuoksi .

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

Arvioissa otetaan huomioon lintukantojen kehityssuunnat
ja muutokset.

e ) sellaisten lintulajien hallussapitäminen, joiden metsäs
täminen ja pyydystäminen ei ole sallittua;

Jäsenvaltioiden on osoitettava erityisiksi erityissuojelualu
eiksi näiden lajien suojelemiseen lukumäärältään ja kool
taan sopivimmat alueet sillä maantieteellisellä vesi- ja
maa-alueella, johon tätä direktiiviä sovelletaan .
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava vastaavat toimenöpi
teet sellaisten säännöllisesti esiintyvien muuttavien lajien
osalta, joita ei luetella liitteessä I, ottaen huomioon niiden

suojelun tarve sillä maantieteellisellä vesi- ja maa-alueella,
johon tätä direktiiviä sovelletaan, kun kyseessä ovat nii
den muuttoreittien varrella sijaitsevat pesimä-, sulkasato
ja talvehtimisalueet ja levähdyspaikat. Tämän vuoksi
jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota kos
teikkojen ja erityisesti kansainvälisesti merkittävien kos

6 artikla

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

2.

teikkojen suojeöluun.

3 . Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki
asiaan vaikuttavat tiedot, jotta komissio voi tehdä sel
laista yhteensovittamista koskevia asianmukaisia aloitteita
sellaiseksi yhteensovittamiseksi, joka on tarpeen sen var
mistamiseksi, että toisaalta 1 kohdassa ja toisaalta 2
kohdassa tarkoitetut alueet muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden, joka vastaa kyseisten lajien suojelutar
peita sillä maantieteellisellä vesi- ja maa-alueella, johon

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa ei kielletä

liitteessä III olevassa 1 osassa tarkoitettujen lajien osalta,
jos linnut on tapettu tai pyydystetty laillisesti tai muuten
laillisesti hankittu .

3.

Jäsenvaltiot voivat antaa alueellaan luvan 1 koh

dassa tarkoitetulle toiminnalle liitteessä III olevassa 2

osassa tarkoitettujen lajien osalta, jos linnut on tapettu
tai pyydystetty laillisesti tai muuten laillisesti hankittu .

tätä direktiiviä sovelletaan .

4.

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toi

menpiteet 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla suojelualueilla
elinympäristöjen pilaantumisen tai huonontumisen sekä
lintuihin vaikuttavien häiriöiden estämiseksi, jos häiriöt
vaikuttaisivat merkittävästi tämän artiklan tavoitteisiin .

Jäsenvaltioiden on myös näiden suojelualueiden ulkopuo
lella pyrittävä estämään elinympäristöjen pilaantuminen
ja huonontuminen .

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 kohtuudella olettaa
johtavan siihen, että lajien kannat, maantieteellinen levin
neisyys tai lisääntymismäärät vaarantuisivat koko yhteis
össä . Jos tutkimus komission mielestä osoittaa, että suun
niteltu lupa johtaa jonkin kyseisen lajin edellä mainittuun
vaarantumiseen tai vaarantumisen mahdollisuuteen, ko

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava, kuitenkaan rajoitta
metta 7 ja 9 artiklan soveltamista, kaikkien 1 artiklassa
tarkoitettujen lintulajien yleisen suojelujärjestelmän luo
miseksi tarvittavat toimenpiteet, joissa kielletään erityi

missio antaa kyseiselle jäsenvaltiolle perustellun suosituk
sen, jossa se ilmaisee vastustavansa kyseisen lajin pitä
mistä kaupan . Jos komissio katsoo, että tällaista vaaraa ei
ole, se ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle .
Komission suositus julkaistaan Euroopan yhteisöjen viral
lisessa lehdessä .

sesti

a ) kyseisten lintujen tahallinen tappaminen tai pyydystä
minen käytetystä menetelmästä riippumatta;

Jäsenvaltion , joka myöntää luvan tämän kohdan mukai
sesti, on varmistettava säännöllisin väliajoin, että edelly
tykset luvan myöntämiseksi ovat edelleen olemassa.
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4.

Komissio suorittaa tutkimuksen liitteessä III olevaan

3 osaan merkittyjen lajien biologisesta tilasta ja kaupan
pitämisen vaikutuksista siihen .
Komissio antaa viimeistään neljä kuukautta ennen tämän
direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan
päättymistä 16 artiklassa tarkoitetulle komitealle kerto
muksen ja ehdotuksensa päätökseksi näiden lajien sisäl
lyttämisestä liitteessä III olevaan 2 osaan .

Kunnes tämä päätös annetaan, jäsenvaltiot voivat sovel
taa kyseisiin lajeihin voimassaolevia kansallisia säännök
siä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohtaa .
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sesta, jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikkien sellaisten
erityisesti liitteessä IV olevassa a kohdassa lueteltujen
välineiden, laitteiden ja menetelmien käyttö, joilla laaja
mittaisesti tai valikoimattomasti pyydystetään tai tape
taan lintuja, tai joilla saatetaan paikalliösesti hävittää
jokin laji .

2 . Jäsenvaltioiden on lisäksi kiellettävä metsästys liit
teessä IV olevassa b kohdassa mainituista ajoneuvoista ja
siinä mainituissa oloissa .

9 artikla

1 . Jäsenvaltiot voivat, jollei muuta tyydyttävää ratkai
sua ole, poiketa 5 , 6, 7 ja 8 artiklasta seuraavin perus
tein :

a ) — kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaa
miseksi,

7 artikla

— lentoturvallisuuden turvaamiseksi,

1.
Tämän direktiivin liitteessä II lueteltujen lajien kan
tojen koon, maantieteellisen levinneisyyden ja lisäänty
misnopeuden takia koko yhteisössä niitä voidaan metsäs
tää kansallisen lainsäädännön mukaisesti . Jäsenvaltioiden
on varmistettava, että lajien metsästys ei vaaranna suoje
lutoimenpiteitä niiden levinneisyysalueella .

— viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja
vesistöille koituvan vakavan vahingon estämi
seksi,

— kasviston ja eläimistön suojelemiseksi;

b ) tutkimus- ja opetustarkoituksessa, kannan lisäämis- ja
uudelleenistutustarkoituksessa sekä tehdäkseen mah

dolliseksi näitä varten tapahtuvan kasvatuksen;
2.
Liitteessä II olevassa 1 osassa lueteltuja lajeja saa
metsästää niillä maantieteellisillä vesi- ja maa-alueilla,
joihin tätä direktiiviä sovelletaan .
3.
Liitteessä II olevassa 2 osassa lueteltuja lajeja saa
metsästää vain niissä jäsenvaltioissa , joista on maininta .

4 . Jäsenvaltioiden on varmistettava , että metsästys,
tarvittaessa haukkametsästys mukaan lukien, harjoitet
tuna voimassa olevien kansallisten toimenpiteiden mukai
sesti vastaa kyseisten lintulajien järkevän hyödyntämisen
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 var
mistettava, että metsästystä koskevan lainsäädännön alai
sia lajeja ei metsästetä pesimisaikana eikä eri lisääntymis
iä poikastenkasvatusvaiheissa . Kun on kyse muuttavista
lajeista, jäsenvaltioiden on huolehdittava erityisesti siitä,
että metsästyslainsäädännön alaisia lajeja ei metsästetä
niiden lisääntymiskauden aikana tai niiden palatessa pesi
misöalueilleen. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissi
olle kaikki aiheelliset tiedot siitä, miten niiden metsästystä
koskevaa säännöstöä sovelletaan käytännössä .

c ) salliakseen tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti
tiettyjen lintujen pienien määrien pyydystämisen, hal
lussapitämisen tai muuten asiallisen hyötykäytön .
2.

Poikkeuksissa on mainittava :

— lajit, joita poikkeukset koskevat,

— pyydystämistä tai tappamista varten hyväksytyt väli
neet, laitteet ja menetelmät,
— vaaratekijät sekä ne ajalliset ja paikalliset olot, joissa
näitä poikkeuksia voidaan myöntää,
— viranomainen, joka on valtuutettu ilmoittamaan,
että vaaditut edellytykset täytetään, ja joka päät
tää, missä laajuudessa ja kuka saa käyttää mitäkin
välineitä, laitteita ja menetelmiä,
— suoritettavat tarkastukset .

3.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle vuosit

tain kertomus tämän artiklan soveltamisesta .

4.
Komissio varmistaa käytettävissään olevan tie
don ja erityisesti sille 3 kohdan mukaisesti toimitetun
tiedon perusteella jatkuvasti, että näiden poikkeusten
seuraukset eivät ole ristiriidassa tämän direktiivin

kanssa . Komissio tekee tähän liittyen aiheelliset aloit
teet .

8 artikla

10 artikla

1.
Siltä osin kun on kyse tässä direktiivissä tarkoite
tusta lintujen metsästyksestä, pyydystämisestä ja tappami

1 . Jäsenvaltioiden on edistettävä kaikkien 1 artiklassa
tarkoitettujen lintulajikantojen tutkimusta sekä muuta
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työtä niiden suojelemiseksi, hoitamiseksi ja hyödyntämi
seksi .

2.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä liitöteessä V
lueteltuihin asioihin liittyvään tutkimukseen ja työhön .
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki tarpeel
liset tiedot, jotta komissio voi toteuttaa asianmukaiset
toimenpiteet tässä artiklassa mainitun tutkimuksen ja
työn yhteensovittamiseksi .
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niikan ja tieteen kehitykseen käsittelevä komitea, jäljem
pänä komitea, jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja jonka
puheenjohtajana toimii komission edustaja.
2.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä .
17 artikla

1 . Jos tässä artiklassa määriteltyä menettelyä on nou
datettava , asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean
11 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sellaisen lintulajin
istuttaminen jäsenvaltioiden Eurooppaan kuuluvalle alu
eelle, joka ei elä siellä luonnonvaraisena, ei vahingoita
paikallista kasvistoa ja eläimistöä . Jäsenvaltioiden on
kuultava komissiota tässä asiassa .

12 artikla

1 . Jäsenvaltioiden on joka kolmas vuosi , 18 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä alkaen,
annettava komissiolle kertomus tämän direktiivin mukai

puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion
edustajan pyynnöstä .
2.
Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen
tarvittavista toimenpiteistä . Komitea antaa lausuntonsa
ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi aset
taa asian kiireellisyyden mukaan . Lausunto annetaan nel
jänkymmenenyhden äänen enemmistöllä ja jäsenvaltioi
den äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 arti
klan 2 kohdassa määrätyllä tavalla . Puheenjohtaja ei
osallistu äänestykseen.
3 . a ) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä,
jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset;

sesti toteutettujen kansallisten säännösten soveltamisesta .

b ) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean

2.
Komissio laatii joka kolmas vuosi 1 kohdassa tar
koitettuihin tietoihin perustuvan yhteenvetokertomuksen .
Jäsenvaltioiden toimittamia tietoja sisältävä kertomus
luonnoksen osa toimitetaan tarkastettavaksi kyseisten
jäsenvaltioiden viranomaisille. Lopullinen kertomus anne
taan tiedoksi jäsenvaltioille .

komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen
tarvittavista toimenpiteistä . Neuvosto ratkaisee

lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu,
asian määräenemmistöllä .

c ) Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuu
kauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille
neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdote
tuista toimenpiteistä .

13 artikla

Tämän direktiivin mukaisesti toteutetut toimenpiteet
eivät saa johtaa 1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien
nykyisen suojelutilanteen huononemiseen .
14 artikla

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tiukempia suojelutoimenpi
teitä kuin tässä direktiivissä säädetyt.

18 artikla

1.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin nou

dattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa sen tiedok
siantamisesta . Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle

viipymättä .

2.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä

tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansal
liset säännökset kirjallisina komissiolle .

15 artikla
19 artikla

Muutokset, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin liitteiden
I ja V mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ,

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .

sekä 6 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut

muutokset annetaan 17 artiklan menettelyä noudattaen .
Tehty Luxemburgissa 2 päivänä huhtikuuta 1979 .
16 artikla

1.
Tämän direktiivin 15 artiklassa tarkoitettuja muu
toksia varten perustetaan direktiivin mukauttamista tek

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja
J. FRANCOIS-PONCET

Nathejre

7.

Zwarte ooievaar
Ooievaar
Zwarte ibis

Lepelaar
Flamingo

Cicogna nera
Cicogna bianca
Mignattaio
Spatola
Fenicottero

Cigogne noire
Cigogne blanche
Ibis falcinelle

Spatule blanche
Flamant rose

Black stork

White stork

Glossy ibis

Spoonbill
Greater flamingo

Schwarzstorch
Weißstorch
Sichler

Löffler

Flamingo

Sort stork

Hvid stork

Sort ibis

Skestork

Plegadis falcinellus

15 . Platalea leucorodia

Witkopeend
Gobbo rugginoso
Erismature à tête

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

blanche

White-headed duck

Weißkopf- Ruderente

Hvidhovedet and

Oxyura leucicephala

22 .

Witoogeend
Moretta tabacata

Canard nyocra

White eyed pochard

Moorente

Hvidøjet and

Aythya nycroca

21 .

Brandgans

Oca facciabianca

Bernache nonnette

Barnacle goose

Nonnengans

Bramgås

Branta leucopsis

( razza di Groenlandia )

20 .

Kolgans
(Groenland-ras)
Oca lombardella

Blisgås
(grønlandsk race )

Anser albifrons flavirostris

19 .

( race de Groenland )

Bläßgans
(Grönlandrasse )

Sangsvane

Cygnus cygnus

18 .

Oie rieuse

Wilde zwaan

Cigno selvatico
Cygne sauvage

Whooper swan

Singschwan

Pibesvane

Cygnus colombianus bewickii
(Cygnus bewickii)

17 .

White-fronted goose
( Greenland race )

Kleine zwaan

Cigno minore
Cygne de Bewick

Bewick's swan

Zwergschwan

Flamingo

Phoenicopterus ruber

16 .

14 .

13 . Ciconia ciconia

Ciconia nigra

12 .

Purperreiger
Airone rosso

Héron pourpré

Purple heron

Purpurreiher

Purpurhejre

Ardea purpurea

11 .

Grote zilverreiger
maggiore

Airone bianco

Grande aigrette

Great white heron

Silberreiher

Sølvhejre

Egretta alba

10 .

Kleine zilverreiger
Garzetta

Aigrette garzette

Little egret

Seidenreiher

Silkehejre

Egretta garzetta

9.

Ralreiger

Tophejre

8 . Ardeols ralloides

Sgarza ciuffetto

Night heron

Nachtreiher
Héron crabier

Kwak

Nitticora

Squacco heron

Roerdomp

Tarabuso

Héron bihoreau

( continentaal ras)

( razza continentale )

( race continentale )
Butor étoilé

Aalscholver

Cormorano

Grand cormoran

Rallenreiher

Nyctiorax nyctiorax

Rørdrum

6 . Botaurus stellaris

( continental race )

Cormorant

Bittern

( kontinentale Rasse )

( kontinental race )
Rohrdommel

Kormoran

Skarv

5 . Phalacrocorax carba sinensis

Vaal stormvogeltje

codaforcuta

Uccello delle tempeste

Pétrel cul blanc

Leach's petrel

Wellenläufer

Stor stormsvale

Stormvogeltje

Uccello delle tempeste

Kuhls pijlstormvogel

Berta maggiore

Puffin cendré

Pétrel tempête

lisduiker

Nederlands

Strolaga maggiore

Italiano

Plongeon imbrin

Français

Storm petrel

4 . Occanodroma leucorrhoa

3.

Cory's shearwater

Great northern diver

English

Sturmschwalbe

Gelbschnabelsturm
taucher

Lille stormsvale

Kuhls skråpe

2 . Calonectris diomedea

Eistaucher

Deutsch

Hydrobates pelagicus

Isiom

1 . Gavia immer
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Bartgeier

Schmutzgeier

Steinadler

Zwergadler

Fischadler

Eleonorenfalke

Rød glente

Havørn

Lammegrib

Ådselgrib

Gåsegrip

Munkegrib

Slangeørn

Rørhøg

Blå kærhøg

Hedehøg

Kongeørn

Dværgørn

Høgeørn

Fiskeørn

Eleonorafalk

25 . Milvus milvus

26 . Haliaaetus albicilla

27. Gypaetus barbatus

28 . Neophron percnopterus

29 . Gyps fulvus

30 . Aegypius monachus

3 1 . Circaetus gallicus

32 . Circus aeroginosus

33 . Circus cyaneus

34 . Circus pygargus

35 . Aquila chrysaetus

36 . Hieraaetus pennatus

37. Hieraaetus fasciatus

38 . Pandion haliaaetus

39 . Falco eleonorae

Triel

47. Recurvirosta avosetta

48 . Burhinus oedienemus
Triel

Stone curlew

Avocet

Klyde

46 . Flimantopus himantopus

Œdicnème criard

Avocette

Occhione

Avocetta

Cavaliere d' Italia

Échasse blanche

Gallina prataiola
Otarda
Outarde barbue

Outarde canepetière

Säbelschnäbler

Stylteløber

45 . Otis tarda

Black-winged stilt

Stortrappe

44 . Tetrax tetrax (Otis tetrax)
Little bustard

Stelzenläufer

Zwergtrappe

Dværgtrappe

43 . Grus grus

Grief

Kluut

Steltkluut

Grote trap

Kleine trap

Kraanvogel

Purperkoet

Pollo sultano
Gru

Grue cendrée

Purple gallinule

Slechtvalk

Falco pellegrino
Faucon pèlerin

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

Poule sultane

Lanario

Falco della regna

Faucon d' Éléonore
Faucon lanier

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

Balbuzard pêcheur

Aigle de Bonelli

Aigle botté

Aigle royal

Busard cendré

Busard saint-martin

Busard des roseaux

Circaète jean-le-blanc

Vautour moine

Vautour tauve

Percnoptère d' Égypte

Gypaete barbu

blanche

Pygargue à queue

Milan royal

Milan noir

Bondree apivore

Français

Crane

Großtrappe

Kranich

Peregrine

Lanner falcon

Eleonora'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

Great bustard

Purpurhuhn

Sultanhøne

Trane

Wanderfalke

41 . Falco peregrinus

42 . Porphyro porphyro

Lanner

Lannerfalk

Vandrefalk

40 . Falco biarmicus

Habichtsadler

Wiesenweihe

Kornweihe

Rohrweihe

Schlangenadler

Mönchsgeier

Gänsegeier

Seeadler

Rotmilan

Black kite

Sort glente

24 . Milvus migrans

Honey buzzard

Schwarzmilan

English

Wespenbussard

Hvepsevåge

Deutsch

23 . Fernis apivorus
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Glareola pratincola

Grauwe franjepoot
Dunbekmeeuw
Audouins meeuw
Lachstern
Grote stern

Dougalls stern
Visdief
Noordse stern

Dwergstern
Zwarte stern

Witbuikzandhoen
Oehoe

Sneuwuil
Velduil

Ijsvogel
Zwarte specht
Witrugspecht

Falarope becco sottile
Gabbiano roseo
Gabbiano corso

Sterna zampenere

Beccapesci

Sterna del Dougall
Sterna comune

Sterna codalunga
Fraticello

Mignattino
Grandule
Gufo reale
Gufo delle nevi

Gufo di palude
Martin pescatore
Picchio nero
Picchio dorsobianco

Phalarope à bec étroit
Goéland railleur

Goéland d' Audouin
Sterne hansel

Sterne caugek

Sterne de Dougall
Sterne Pierregarin
Sterne arctique
Sterne naine

Guifette noire

Ganga cata
Hibou grand-duc

Chouette harfang
Hibou brachyote
Martin pécheur
d' Europe
Pie noir
Pie à dos blanc

Red-necked phalarope

Slender-billed gull
Audouin's gull
Gull-billed tern

Sandwich tern
Roseate tern

Common tern
Arctic tern
Little tern
Black tern

Pin-tailed sandgrouse
Eagle owl
Snowy owl
Short-eared owl

Kingfisher
Black woodpecker
White-backed

Odinshühnchen
Dünnschnabelmöwe
Korallenmöwe
Laschseeschwalbe
Brandseeschwalbe

Rosenseeschwalbe
Flußseeschwalbe
Küstenseeschwalbe

Zwergseeschwalbe
Trauerseeschwalbe

Spießflughuhn
Uhu
Schnee-Eule

Sumpfohreule
Eisvogel

Odinshane

Tyndnæbbet måge

Adouinsmåge

Sandterne

Splitterne

Dougalisterne

Fjordterne

Phalaropus lobatus

Larus genei

54 .

55 .

56 . Larus audouinii

57. Celochelidon nilotica

58 . Sterna sandvicensis

Gorge-bleue à miroir
Blue-throat

Dartford warbler

Blaukehlchen

Provencegrasmücke

Sperbergrasmücke
Korsenkleiber

Blåhals

Korsikansk spætmejse

Høgesanger

Sylvia nisoria

73 .

Blauwborst

Provence-grasmus

Gestreepte Grasmus
Zwartkopboomklever

Pettazzurro

Magnanina

Bigia padovana
Picchio muratore corso

Fauvette pitchou
Fauvette épervière
Sittelle corse

Barred warbler
Corsican nuthatch

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

74 . Sitta whitcbeadi

Provencesanger

Sylvia undata

72 .

71 . Luscinia svecica

Hvidrygget spætte

Dendrocopus leucotus

70 .

woodpecker

Weißrückenspecht

Sortspætte

Dryocopus martius

69 .

Isfugl

Moschornugle

Asió flammcus

67 .

68 . Acedo atthis

Sneugle

Nyctea scandiaca

66 .

Stor hornugle

65 . Bubo bubo

Sortterne

Chelidonias niger

63 .

Spidshalet sandhøne

Dværgterne

Sterna albifrons

62 .

64 . Pterodes alchata

Havterne

Sterna paradisaea

61 .

60 . Sterna birundo

Schwarzspecht

Bosruiter

Piro-piro boschereccio

Chevalier Sylvain

Wood-sandpiper

Bruchwasserläufer

Tinksmed

Tringa glareola

53 .

Sterna dougallii

Poelsnip

Croccolone

Bécassine double

Great snipe

Doppelschnepfe

Tredækker

Gallinago media

52 .

59 .

Goudplevier

Piviere dorato

Pluvier'doré

Golden plover

Pluvier guignard

Mornellregenpfeifer
Goldregenpfeifer

Morinelplevier

Piviere tortolino

Dotterel

Hjejle

Vorkstaartplevier

Pernice di mare

Nederlands

Glaréole à collier

Italiano

Pratincole

Français

Brachschwalbe

English

Pluvialis apricaria

Pomeransfugl

Braksvale

Deutsch

51 .

(Endromias morinellus

50 . Charadrius morinellus

49 .
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Wilde eend

Pijlstaart

Zomertaling

Germano reale

Codone
Marzaiola
Mestolone

Moriglione
Moretta

Canard colvert

Canard pilet
Sarcelle d' été

Canard souchet

Fuligule miloum
Fuligule morillon

Mallard
Pintail

Garganey
Shoveler

Pochard
Tufted duck

Stockente

Spießente
Knäkente
Löffelente

Tafelente
Reiherente

Gråand

Spidsand

Atlingand

Skeand

Taffeland

Troldand

7. Anas platyrbynchus

8 . Anas acuta

9 . Anas querquedula

10. Anas clypeata

11 . Aythya ferina

12 . Aythya fuligula

19 . Fúlica atra
Bläßhuhn

Coot

Foulque macroule

Folaga

Fagiano
Faisan de chasse

Pheasant

Fasan

18 . Phasianus colchicus

. Blishøne

Fazant

Starna

Perdrix grise

Partridge

Rebhuhn

Agerhøne

17. Perdix perdix

GRUIFORMES

Patrijs

Pernice rossa

Perdrix rouge

Red-legged partridge

Rothuhn

Rødhøne

16 . Alectoris rufa

Fasan

Rode patrijs

Coturnice

Perdrix bartavelle

Rock partridge

Steinhuhn

Stenhøne

15 . Alectoris graeca

Meerkoet

Europese steenpatrijs

Pernice bianca

Lagopède des Alpes

Alpensneeuwhoen

Moerassneeuwhoen

Ptarmigan

di Scozia

Alpenschneehuhn

Moorschneehuhn

Schottisches

Fjeldrype

Grouse

Kuileend

Tafeleend

14. Lagopus mutus

scoticus et hibernicus

13 . Lagopus lagopus

GALLIFORMES

Pernice bianca

Wintertaling

Alzavola

Sarcelle d' hiver

Teal

Krickente

Krikand

6 . Anas crecca

Lagopède des saules

Krakeend

Canapiglia

Canard chipeau

Gadwall

Schnatterente

Knarand

5 . Anas strepera

Red grouse

Smient

Fischione

Canard siffleur

Wigeon

Pfeifente

Pibeand

4 . Anas penelope

Slobeend

Canadese gans

Oca del Canada

Bernache du Canada

Canada goose

Kanadagans

Kanadagås

3 . Branta canadensis

Grauwe gans

Oca selvatica

Grågås

2 . Anser anser

Oie cendrée

Saatgans

Sædgås

1 . Anser fabalis
Greylag goose

Nederlands

Graugans

Italiano

Rietgans

Français

Oca granaiola

English

Oie des moissons

Deutsch

Bean goose

ANSERIFORMES
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Dobbeltbekkasin

Skovsneppe

21 . Gallinago gallinago

22 . Scolopax rusticola

Klippedue

Ringdue

23 . Columba livia

24 . Columba palumbus

COLUMBIFORMES

Enkeltbekkasin

20 . Lymnocrytes minimus

CHARADRIIFORMES

Dansk

Ringeltaube

Felsentaube

Waldschnepfe

Bekassine

Zwergschnepfe

Deutsch

Wood pigeon

Rock dove

Woodcock

Snipe

Jack snipe

English

Pigeon ramier

Pigeon biset

Bécasse des bois

Bécassine des marais

Bécassine sourde

Français

Colombaccio

Piccione selvatico

Beccaccia

Beccaccino

Frullino

Italiano

Houtduif

Rotsduif

Houtsnip

Watersnip

Bokje

Nederlands
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Ringelgans
Kolbenente

Bergente
Eiderente

Eisente
Trauerente

Knortegås

Rødhovedet and

Bjergand

Ederfugl

Havlit

Sortand

Fløjlsand

Hvinand

Toppet skallesluger

Stor skallesluger

Hjerpe

28 . Branta bermela

29 . Netta rufina

30 . Aythya marita

31 . Somateria moltissima

32 . Clangula byemalis

33 . Melanitta nigra

34 . Melanitta fusca

35 . Bucepbala clangula

36 . Mergus serrator

37 . Mergus merganser

38 . Bonasia bonasia

Rotgans
Krooneend

Toppereend
Eidereend

Ijseend
Zwarte zeeëend

Grote zeeëend
Brilduiker

Oca colombaccio
Fistione turco

Moretta grigia
Edredone
Moretta codona
Orchetto marino

Orco marino

Quattrocchi

Bernache cravant
Nette rousse

Fuligule milouinin
Eider à duvet

Harelde de Miquelon
Macreuse noire

Brent goose

Red-crested pochard
Scaup
Eider

Long tailed duck
Common scoter

Auerhoen

Barbarijse patrijs
Kwartel
Wilde kalkoen
Waterral
Waterhoen
Scholekster

Goudplevier
Zilverplevier

Gallo cedrone

Pernice di Sardegna
Quaglia
Tacchino selvatico

Porciglione
Gallinella d' acqua
Beccaccia di mare
Piviere dorato
Pivieressa

Grand tétras O"
Perdrix de Barbarie
Caille des blés

Dindon/Dinde sauvage
Râle d' eau

Poule d' eau

Huîtrier pie
Pluvier doré

Pluvier argenté

Capercaillie
Barbary partridge
Quail

Wild turkey
Water rail
Moorhen

Oystercatcher
Golden plover

Grey plover

Felsenhuhn

Wachtel
Wildtruthuhn
Wasserralle
Teichhuhn
Austernfischer

Goldregenpfeifer
Kiebitzregenpfeifer

Berberhøne

Vagtel

Vildkalkun

Vandrikse

Grønbenet rørhøne

Strandskade

Hjejle

Strandhjejle

41 . Alectoris barbara

42 . Coturnix coturnix

43 . Meleagris gallopavo

44 . Rallus aquaticus

45 . Gallínula chloropus

46 . Haematopus ostralegus

47. Pluvalis apricaria

48 . Pluvialis squatarola

Tétras lyre XS

Auerhuhn ö"

Black grouse

Tjur

Birkhuhn ö"

Korhoen

Hazelhoen

Fagiano di monte

Grote zaagbek
Francolino di monte

Gélinotte des bois

Harle bièvre

Smergo maggiore

Hazel hen

Gänsesäger
Haselhuhn

Middelste zaagbek

Smergo minore

Red-breasted merganser Harle huppé

Garrot à l' œil d' or

Goosander

Golden-eye

Velvet scoter

Mittelsäger

Schellente

Kolgans

Oca lombardella

Oie rieuse

White-fronted goose

Macreuse brune

Kleine rietgans

Oca zampe rose

Pink-footed goose

Mute swan

Oie à bec court

Nederlands

Knobbelzwaan

Italiano

Cigno reale

Français

Cygne muet

English

40 . Tetrao urogallus

(Lyrurus tetrix)

39 . Tetrao tetrix

( Tetrastes bonasia )

Urfugl

Bläßgans

Blisgås

27. Anser albifrons

bonasia

Kurzschnabelgans

Kortnæbbet gås

26 . Anser brachyrhynchus

Samtente

Höckerschwan

Knopsvane

Deutsch

25 . Cygnus olor
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Kemphaan
Grutto

Combattente

Pittima reale

Chevalier combattant

Ruff Cf Reeve 9

Kampfläufer

Brushane

Wulp
Zwarte ruiter

Tureluur

Groenpootrunter
Kokmeeuw

Chiurlo
Totano moro

Pettegola
Pantana

Gabbiano comune
Gavina
Gabbiano zafferano

Courlis corlieu

Courlis cendré

Chevalier arlequin
Chevalier gambette

Chevalier aboyeur
Mouette rieuse
Goéland cendré
Goéland brun

Whimbrel

Curlew

Spotted redshank
Redshank
Greenshank

Regenbrachvogel
Großer Brachvogel
Dunkler Wasserläufer
Rotschenkel

Lille regnspove

Stor regnspove

Sortklire

Rødben

Hvidklire

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

Huldne

64 . Columba oenas

Koperwiek
Grote lijster

Tordo sasselo
Tordela

Grive mauvis

Grive draine

Song-thrush
Redwing
Mistle-thrush

Misteldrossel

Misteldrossel

72 . Turdus viscivorus

Turdus philomelos

70 .
Rotdrossel

Grive litorne
Grive musicienne

Fieldfare

Wacholderdrossel

Sjagger

Turdus pilaris

69 .

Singdrossel

Kramsvogel

Zanglijster

Cesena

Tordo

Merle noir

Blackbird

Amsel

Solsort

68 . Turdus merula

Vindrossel

Merel
Merlo

Alouette des champs

Skylark

Sanglærke

67. Alauda arvensis

Sangdrossel

Veldleeuwerik
Lodola

Feldlerche

71 . Turdus iliacus

Tortelduif
Tortora

Tourterelle des bois

Turtle dove

Turteltaube

Turteldue

Streptopelia turtur

66 .

Turkse tortel

Tourterelle turque

Collared turtle dove

Türkentaube

Tyrkerdue

Streptopelia decaoctoa

65 .

Holenduif
Colombella

Mantelmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Tortora dal collare
orientale

Stock dove

gull
Pigeon Columbien

Mugnaiaccio

Goéland marin

Greater black-backed

Mantelmöwe

Svartbag

63 . Larus martinus

Hohltaube

Gabbiano reale

Goéland argenté

Herring gull

Silbermöwe

Sølvmåge

Larus argentatus

62 .

gull

Heringsmöwe

Sildemåge
Lesser black-backed

Stormmåge

60 . Larus canus

Larus fuscus

Common gull

Sturmmöwe

Hættemåge

61 .

Black-headed gull

Lachmöwe

59 . Larus ridibundus

Stormmeeuw

Regenwulp

Chiurlo piccolo

Barge rousse

Bar-tailed godwit

Pfuhlschnepfe

Lille kobbersneppe

Grünschenkel

Rosse grutto

Pittima minore

Barge à queue noir

Black-tailed godwit

Uferschnepfe

Stor kobbersneppe

52 . Limosa limosa

53 .

Philomachus pugnax

Kanoetstrandloper

Piovanello maggiore

Bécasseau maubèche

Knot

Knutt

Islandsk ryle

50 . Calidris canutus

51 .

Kievit

Pavoncella

Nederlands

Vanneau huppé

Italiano

Lapwing

Français

Kiebitz

English

Vibe

Deutsch

49 . Vanellus vanellus

Dansk
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25 . Cynus olor

Kingdom

United

Nederland

Luxembourg

Italia

Ireland

173

+

26 . Anser brachyrbyncbus

+

+

27. Anser albifrons

+

+

+

+

+

28 . Branta bermela

+

29 . Netta rufina
30 . Aythya marila

lehti

France

Deutschland

Danmark

Euroopan yhteisöjen virallinen

Belgique
Belgie

15/Nide 02

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-t

31 . Somateria mollissima

+

+

+

32 . Clangula hyemalis

+

+

+

+

33 . Melanitta nigra

+

+

+

+

+

34 . Melanitta fusca

+

+

+

+

+

35 . Bucepbala clangula

+

+

+

+

36 . Mergus senator

+

37 . Mergus merganser

+

+

38 . Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia)
39 . Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

+

+ O"

+

40 . Tetrao urogallus

+ CT

+cr

41 . Alectoris barbara

43 . Meleagris gallopavo

+

46 . Haematopus ostralegus
+

48 . Pluvialis squatarola
49 . Vanellus vanellus

50 . Calidris canutus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

44. Rallus aquaticus

47 . Pluvialis apricaria

+

+

42 . Coturnix coturnix

45 . Gallínula chloropus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5 1 . Pbilomachus pugnax

+

+

+

+

+

+

+

53 . Limosa lapponica

+

+

+

54 . Numenius phaeopus

+

+

55 . Numenius arquata

+

+

56 . Tringa erythropus

+

+

57 . Tringa totanus

+

+

• +

+

+

+

60 . Larus canus

+

+

61 . Larus fuscus

+

+

62 . Larus argentatus

+

+

+

+

+

59 . Larus ridibundus

+

+

52 . Limosa limosa

58 . Tringa nebularia

+

+
+ '

+

+

+

+

+

64.

Columba

65.

Streptopelia

decaoctoa

66.

Streptopelia

turtur

67.

Alauda

68.

Turdus

69.

oenas

+
+

+

+
+

+

arvensis

+

+

merula

+

+

Turdus pilaris

+

+

70.

Turdus

+

+

71.

Turdus iliacus

+

+

72.

Turdus

+

philomelos

viscivorus

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7. stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anförte arter.
+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgefuhrten Arten zulassen können.
+ = Member States which under Artide 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'articulo 7. paragrafo 3. la caccia delle specie elencate.
+ = Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tôt het jagen op de genoemde soorten.

United
Kingdom

Luxembourg

Italia

+

Ireland

+

France

Deutschland

Laruè marinus

Danmark

63.

Nederland
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Belgique/
België
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Grouse

2 . Lagopus Lagopus scoticus

Berberhøne

Agerhøne

Fasan

Ringdue

4 . Alectoris barbara

5 . Perdix perdix

6 . Phasianus colcbicus

7. Columba palumbus

Moerassneeuwhoen

Pernice branca di

Barbarijse patrijs
Patrijs
Fazant

Houtduif

Pernice di Sardegna
Starna

Fagiano
Colombaccio

Perdrix de Barbarie

Perdrix grise
Faisan de chasse

Pigeon ramier

Barbary partridge
Partridge
Pheasant

Wood pigeon

Fasan

Ringeltaube

Rebhuhn

Felsenhuhn

Fjeldrype

Tjur

Blishøne

15 . Lagopus mutus

16. Tetrao urogallus

17. Pulica atra
Blaßhuhn

Auerhuhn

Alpenschneehuhn

Coot

Capercaillie

Ptarmigan

Alpensneeuwhoen
Auerhoeh
Meerkoet

Pernice bianca

Gallo cedrone

Folaga

Lagopède des Alpes
Grand tétras

Foulque macroule

Eidereend
Edredone
Eider á duvet

Eider

Eiderente

Ederfugl

14 . Somateria mollissima

Kuifeend
Moretta

Fuligule morillon

Tufted duck

Reiherente

Troldand

13 . Aythya fuligula

Tafeleend

Moriglione

Fuligule miloutin

Pochard

Tafelente

Taffeland

12 . Aythya ferina

Pintail

Pijlstaart

Spießente

Codone

Smient

Grauwe gans

Canard pilet

Spidsand

11 . Anas acuta

Fischione

Oca selvatica

Italiano

Wintertaling

Canard siffleur

Oie cendrée

Français

Alzavola

Teal

Wigeon

Greylag goose

English

Starcelle d' hiver

Krickente

Pfeifenente

Krikand

Pibeand

9 . Anas penelope

Graugans,

Deutsch

10 . Anas crecca

Grågås

8 . Anser anser

Dansk

Nederlands

Rode patrijs

Pernice rossa

Perdrix rouge

Rothuhn

Red-legged partridge

Scozia

Lagopede des Saules

Red grouse

Schottisches

Moorschneehuhn

Wilde eend

Germano reale

Nederlands

Canard colvert

Italiano

Français

Mallard

English

Stockente

Deutsch

BILAG III/2 — ANHANG UI/2 — ANNEX UI/2 — ANNEXE UI/2 — ALLEGATO III/2 — BIJLAGE III/2

Rødhøne

3 . Alectoris rufa

et hibernicus

Gråand

1 . Anas platyrhynchus

Dansk
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Goudplevier
Bokje
Watersnip

Houtsnip

Piviere dorato
Frullino

Beccaccino
Beccacia

Pluvier doré
Bécassine sourde

Golden plover
Jack snipe

Goldregenpfeifer
Zwergschnepfe

Hjejle

Enkeltbekkasin

Dobbeltbekkasin

Skovsneppe

24 . Lymnocryptes minimus

25. Gallinago gallinago

26. Scolopax rusticola

23 . Pluvialis apricaria

Korhoen

Fagiano di monte

Tétras lyre

Black grouse

Birkhuhn

Urfugl

22. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

Zwarte zeeëend

Trauerente

Sortand

21 . melanitta nigra

Doppereend

Moretta grigia
Orchetto marino

Macreuse noire

Waldschnepfe

Bekassine

Bécassine de marais
Bécasse des bois

Snipe
Woodcock

Shoveler

Fuligule milouinin

Löffelente

Common scoter

Kolgans

Nederlands

Seaup

Bergente

Bjergand

20 . Aythya marila

Oca lombardella

Italiano

Slobeend

Oie rieuse

Français

Mestolone

White-fronted goose

English

Canard souchet

Skeand

19. Anas elypeata

Bläßgans

Blisgäs

Deutsch

18 . Anser albifrons

Dansk
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LIITE IV

a ) — ansalangat, liimat, koukut, sokeiden tai runneltujen elävien lintujen käyttö houkuttimina, nauhurit,
sähköiskun antavat laitteet,

— keinovalonlähteet, peilit, valonheittimet, pimeänäköölaitteet ampumista varten, joissa on elektroni
nen 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 turvalli
suussyistä sallia sellaisten moottoriveneiden käytön, joiden kulkunopeus on enintään 18 kilometriä
tunnissa . Jäsenvaltioiden on ilmoitettava myönnetyistä luvista komissiolle .

LIITE V

a ) Kansallisen luettelon laatiminen sukupuuton uhkaamista tai erityisen uhanalaisista lajeista, ottaen
huomioon lajien maantieöteellinen levinneisyys .
b ) Luettelo ja ekologinen kuvaus alueista, jotka ovat erityisen tärkeitä muuttaville lajeille niiden muuttorei
teillä ja niiden talvehtimis- ja pesimäalueina .
c)

Rengastuksen perusteella tehty luettelo muuttavien lajien kannoista .

d ) Pyyntimenetelmien vaikutuksen määrittäminen luonnonvaraisten lintujen kantoihin.
e)

Lintujen aiheuttamien vahinkojen estämiseen tarkoitettujen menetelmien kehittäminen ja edelleenkehit
täminen .

f)

Tiettyjen lajien merkityksen määrittäminen pilaantumisen ilmaisimina.

g) Tutkimus kemiallisen pilaantumisen haitallisesta vaikutuksesta lintulajien kantoihin .
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