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RÅDETS DIREKTIV

av den 2 april 1979
om bevarande av vilda fåglar
( 79/409/EEG )

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i
detta,

Livsvillkoren för fåglar på Grönland skiljer sig i grunden
från livsvillkoren för fåglar i andra regioner inom med
lemsstaternas europeiska territorium på grund av där
rådande allmänna förhållanden särskilt vad avser klima

tet, den låga befolkningstätheten och öns exceptionella
storlek och geografiska läge.

med beaktande av kommissionens förslag( 1 ),
Detta direktiv bör därför inte gälla för Grönland .

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2 ),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

För att det inom ramen för den inre marknadens funk

yttrande( 3 ), och

tion skall vara möjligt att uppnå gemenskapens mål vad
beträffar en förbättring av levnadsvillkoren, en harmo
nisk utveckling av ekonomisk verksamhet inom gemen
skapen och en fortsatt och balanserad expansion, är det
nödvändigt att bevara de fågelarter som förekommer
naturligt inom medlemsstaternas europeiska territorium,
men fördraget ger inte de befogenheter som är nödvän
diga för detta .

med beaktande av följande:

I rådets förklaring av den 22 november 1973 om Europe
iska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön(4 ) krävs
att särskilda åtgärder för skydd av fåglar vidtas. Förkla
ringen har kompletterats med en resolution från Europe
iska gemenskapernas råd och företrädarna för medlems
staternas regeringar, församlade i rådet, av den 17 maj
1977 om fullföljandet och genomförandet av Europeiska
gemenskapernas politik och åtgärdsprogram på miljöom
rådet( 5 ).
Ett stort antal arter av vilda fåglar som förekommer
naturligt inom medlemsstaternas europeiska territorium
minskar i antal, i vissa fall mycket snabbt. Denna minsk
ning utgör ett allvarligt hot mot bevarandet av den
naturliga miljön, särskilt eftersom den medför att den
biologiska jämvikten hotas .

De arter av vilda fåglar som förekommer naturligt inom
medlemsstaternas europeiska territorium är till största
delen flyttfågelarter. Sådana arter utgör ett för medlems
staterna gemensamt arv. Ett effektivt skydd av fåglar är
ett typiskt gränsöverskridande miljöproblem som med
lemsstaterna har ett gemensamt ansvar för.

De åtgärder som skall vidtas måste avse de olika faktorer
som på grund av mänsklig verksamhet kan påverka
antalet fåglar, särskilt förstörelse och förorening av fåg
larnas livsmiljö ( habitat) samt människans fångst och
dödande av fåglar och den handel som uppstår till följd
av detta . Omfattningen av sådana åtgärder bör inom
ramen för bevarandepolitiken anpassas till de särskilda
förhållanden som gäller för de olika arterna .

Bevarandeåtgärder skall inriktas på långsiktigt skydd och
förvaltning av de naturresurser som utgör en integrerad
del av de europeiska folkens arv. Därigenom blir det
möjligt att kontrollera naturresurserna och reglera utnyt
tjandet av dem med utgångspunkt från de åtgärder som
är nödvändiga att vidta för att upprätthålla och återupp
rätta den naturliga jämvikten mellan arter så långt detta
rimligen är möjligt.

( ! ) EGT nr C 24, 1.2.1977, s. 3 och EGT nr C 201 , 23.8.1977,
s. 2.

(2)
(3)
(4 )
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

C
C
C
C

163 ,
152 ,
112 ,
139 ,

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

För att bevara samtliga fågelarter är det helt nödvändigt
att skydda, upprätthålla och återställa tillräckligt varie
rande och stora livsmiljöer för fåglar. Vissa fågelarter bör
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skyddas genom att särskilda åtgärder avseende deras
livsmiljöer vidtas för att säkerställa deras överlevnad och
fortplantning inom det område där de förekommer.
Sådana åtgärder måste också ta hänsyn till flyttande
fåglar och samordnas i syfte att åstadkomma en samman
hängande helhet.
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underlätta införandet av de åtgärder som krävs för detta
skall ett förfarande fastställas för ett nära samarbete
mellan medlemsstaterna och kommissionen i en Kommit

té för anpassning till den tekniska och vetenskapliga
utvecklingen.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

För att förhindra att kommersiella intressen påverkar
exploateringsnivån på ett sätt som kan vara skadligt är
det nödvändigt att införa ett generellt förbud mot salufö
rande och att begränsa alla undantag från förbudet till att
endast gälla sådana arter vars biologiska status medger
detta, med hänsyn tagen till de särskilda förhållanden
som råder i de olika regionerna .

Artikel 1

1.
Detta direktiv behandlar bevarandet av samtliga
fågelarter som naturligt förekommer inom medlemsstater
nas europeiska territorium på vilket fördraget tillämpas.
Det omfattar skydd, skötsel, förvaltning och kontroll av
dessa arter och fastställer regler för exploatering av
dem .

På grund av deras höga populationsnivå, geografiska
spridning och reproduktionstakt inom gemenskapen som
helhet får vissa arter jagas; detta utgör en acceptabel
exploatering. Där vissa begränsningar införs och respek
teras måste sådan jakt vara förenlig med att populatio
nerna av dessa arter bibehålls på en tillfredsställande

2 . Det skall gälla för fåglar samt för deras ägg, bon
och livsmiljöer.
3.

Detta direktiv skall inte gälla för Grönland.

nivå .

De olika medel, arrangemang och metoder som används
för storskalig eller icke-selektiv fångst eller storskaligt
eller icke-selektivt dödande samt jakt från vissa transport
medel måste förbjudas på grund av det stora ingrepp som
sådan användning eller jakt medför eller kan medföra i
bestånden av de fågelarter som berörs.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, med beaktande även av ekon
omiska krav och rekreationsbehov, vidta de åtgärder som

är nödvändiga för att bibehålla populationen av de arter
som avses i artikel 1 på en nivå som svarar särskilt mot
ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller för
att återupprätta populationen av dessa arter till denna
nivå .

Artikel 3

På grund av den betydelse som vissa speciella situationer
kan ha bör det finnas möjlighet att göra undantag på
vissa villkor och under kommissionens övervakning.

1 . Mot bakgrund av kravet i artikel 2 skall medlems
staterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
skydda, bevara och återställa tillräckligt varierande och
stora livsmiljöer för samtliga de fågelarter som avses i
artikel 1 .

Bevarandet av fåglar och särskilt flyttfåglar innebär fort
farande problem som kräver vetenskaplig forskning.
Sådan forskning kommer också att göra det möjligt att
bedöma effektiviteten hos de åtgärder som vidtagits.

2 . Skyddet, bevarandet och återställandet av biotoper
och livsmiljöer skall i första hand innefatta följande
åtgärder:
a ) Att avsätta skyddade områden.

I samråd med kommissionen bör uppmärksamhet ägnas
åt att se till att införandet av fågelarter som inte före
kommer naturligt inom medlemsstaternas europeiska ter

b ) Att i enlighet med livsmiljöernas ekologiska behov
vidta underhålls- och skötselåtgärder inom och utan
för de skyddade områdena .

ritorium inte skadar den lokala floran och faunan .

c) Att återställa förstörda biotoper.
d) Att skapa nya biotoper .
Kommissionen kommer vart tredje år att utarbeta och till

medlemsstaterna överlämna en sammanfattande rapport
baserad på uppgifter från medlemsstaterna om tillämp
ningen av nationella bestämmelser som införts till följd av
detta direktiv.

Artikel 4

1 . För de arter som anges i bilaga 1 skall särskilda
åtgärder för bevarande av deras livsmiljö vidtas för att
säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom det
område där de förekommer .

Det är nödvändigt att snabbt anpassa vissa bilagor till
den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. För att

I samband med detta skall hänsyn tas till
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a ) utrotningshotade arter,
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b ) Att avsiktligt förstöra eller skada deras bon och ägg
eller bortföra deras bon .

b ) arter som är känsliga för vissa förändringar i livsmil
jön,

c ) Att samla in fågelägg i naturen och behålla dessa,
även om de är tomma .

c ) arter som anses som sällsynta på grund av att popula
tionerna är små eller den lokala utbredningen begrän
sad,

d ) andra arter som kräver speciell uppmärksamhet på
grund av den särskilda karaktären hos deras livs
miljö.

Vid utvärdering skall hänsyn tas till tendenser och varia
tioner i populationsnivåerna .
Medlemsstaterna skall som särskilda skyddsområden i
första hand klassificera sådana områden som vad gäller
antal och storlek är mest lämpade för bevarandet av
dessa arter, med hänsyn till arternas behov av skydd
inom det geografiska havs-och landområde som omfattas
av detta direktiv.

2.
Med hänsyn till deras behov av skydd inom det
geografiska havs- och landområde som omfattas av detta
direktiv, skall medlemsstaterna vidta liknande åtgärder
för regelbundet förekommande flyttfåglar som inte anges
i bilaga 1 med avseende på deras häcknings-, ruggnings
och övervintringsområden samt rastplatser längs deras
färdväg. Medlemsstaterna skall därvid lägga särskild vikt
vid skyddet av våtmarker, i synnerhet våtmarker av
internationell betydelse.
3.

Medlemsstaterna skall sända all relevant informa

tion till kommissionen, sä att den kan ta lämpliga initia
tiv för att uppnå den samordning som är nödvändig för
att säkerställa att de områden som anges i punkterna 1
och 2 ovan bildar en sammanhängande helhet som upp
fyller behovet av skydd för dessa arter inom det geogra

d ) Att avsiktligt störa dessa fåglar, särskilt under deras
häcknings- och uppfödningsperiod, i den mån dessa
störningar inte saknar betydelse för att uppnå syftet
med detta direktiv.

e ) Att förvara fåglar av sådana arter som inte får jagas
eller fångas.

Artikel 6

1.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2
och 3 skall medlemsstaterna, för samtliga de fågelarter
som avses i artikel 1 , förbjuda försäljning, transport för
försäljning, förvaring för försäljning och salubjudande av
levande eller döda fåglar och av lätt igenkännbara delar
eller derivat av sådana fåglar.
2.
De verksamheter som anges i punkt 1 får inte
förbjudas med avseende på de fågelarter som anges i
bilaga 3 del 1 , under förutsättning att fåglarna på ett
lagligt sätt har dödats eller fångats eller på annat lagligt
sätt förvärvats .

3.
Medlemsstaterna får när det gäller de arter som
anges i bilaga 3 del 2 inom sitt territorium tillåta de
verksamheter som anges i punkt 1 och fastställa vissa
begränsningar för dessa, under förutsättning att fåglarna
på ett lagligt sätt har dödats eller fångats eller på annat
lagligt sätt förvärvats.

fiska havs- och landområde som omfattas av detta direk

Medlemsstater som önskar bevilja sådana tillstånd skall

tiv.

först samråda med kommissionen för att tillsammans

4.
Med avseende på de skyddsområden som avses i
punkterna 1 och 2 ovan skall medlemsstaterna vidta
lämpliga åtgärder för att undvika förorening och försäm
ring av livsmiljöer samt störningar som påverkar fåglar
na, i den mån denna påverkan inte saknar betydelse för
att uppnå syftet med denna artikel . Medlemsstaterna
skall även utanför dessa skyddsområden sträva efter att
undvika förorening och försämring av livsmiljöer.

Artikel 5

med denna undersöka huruvida saluförande av exemplar
av dessa arter skulle resultera i eller sannolikt skulle

kunna resultera i att populationsnivåerna, den geogra
fiska spridningen eller reproduktionen hos dessa arter
hotas inom gemenskapen. Om denna undersökning skulle
visa att det tänkta tillståndet för någon av de nämnda
arterna enligt kommissionens uppfattning skulle resultera
i ett sådant hot eller skulle kunna resultera i ett sådant

hot, skall kommissionen till den berörda medlemsstaten
lämna en motiverad rekommendation som anger att den
motsätter sig saluförande av arterna i fråga . Om kommis
sionen anser att det inte finns någon sådan risk skall den
meddela den berörda medlemsstaten detta .

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7 och 9
skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att
införa ett generellt system för skydd av samtliga de
fågelarter som avses i artikel 1 , där särskilt följande skall
förbjudas

Kommissionens rekommendation skall offentliggöras i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

a ) Att avsiktligt döda eller fånga sådana fåglar oavsett

Medlemsstater som beviljar tillstånd enligt denna punkt
skall regelbundet kontrollera att villkoren för beviljande
av tillstånd uppfylls även fortsättningsvis .

vilken metod som används .
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4.
Kommissionen skall göra undersökningar av den
biologiska statusen hos de arter som anges i bilaga 3 del
3 och av de följder saluförande av arterna får för denna
status .

Kommissionen skall senast fyra månader före utgången
av den tidsfrist som anges i artikel 18.1 i detta direktiv
presentera en rapport och sina förslag för den kommitté
som anges i artikel 16, i syfte att besluta om ifall dessa
arter skall föras in i förteckningen i bilaga 3 del 2 .

I avvaktan på ett sådant beslut får medlemsstaterna utan
att det påverkar tillämpningen av punkt 3 tillämpa
befintliga nationella bestämmelser på dessa arter.
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alla medel, arrangemang eller metoder som används för
storskalig eller icke-selektiv fångst eller dödande av fåglar
eller som kan orsaka lokal utrotning av en art, särskilt
användningen av de som anges i bilaga 4 a .
2 . Vidare skall medlemsstaterna förbjuda all jakt från
de transportmedel som anges i bilaga 4 b under de
förhållanden som anges i den bilagan .
Artikel 9

1 . Medlemsstaterna får, om det inte finns någon
annan lämplig lösning, medge undantag från bestämmel
serna i artiklarna 5 , 6 , 7 och 8 av följande anledningar:
a ) — hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
— hänsyn till flygsäkerheten.

Artikel 7

1.
De arter som anges i bilaga 2 får med hänsyn tagen
till deras populationsnivå, geografiska spridning och
reproduktion inom gemenskapen jagas i enlighet med
nationell lagstiftning. Medlemsstaterna skall säkerställa
att jakten på dessa arter inte äventyrar ansträngningarna
att bevara arterna i deras utbredningsområde .
2.
De arter som anges i bilaga 2 del 1 får jagas i det
geografiska havs- och landområde som omfattas av detta

— för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap,
skog, fiske och vatten.
— för att skydda flora och fauna.

b ) För forsknings- och utbildningsändamål, för återin
plantering och återinförsel och för den uppfödning
som krävs för detta .

c ) För att under strängt kontrollerade förhållanden och
på selektiv grund tillåta fångst, hållande i fångenskap
eller annan förnuftig användning av vissa fåglar i litet
antal .

direktiv.

2.

3.

De arter som anges i bilaga 2 del 2 får endast jagas

i de medlemsstater beträffande vilka detta markerats i

den bilagan.
4.
Medlemsstaterna skall säkerställa att jakt, även fal
kenering om sådan bedrivs, som äger rum i enlighet med
gällande nationella bestämmelser, överenstämmer med
principerna om ett förnuftigt utnyttjande och en ekolo
giskt balanserad kontroll av de berörda fågelarterna och
är förenlig med de åtgärder som vidtas enligt artikel 2
med avseende på populationen av dessa arter, särskilt
flyttfåglar. De skall särskilt se till att de arter på vilka
jaktlagstiftning tillämpas inte jagas under uppfödningssä
songen eller under häckningens olika stadier . Beträffande
flyttfåglar skall medlemsstaterna särskilt se till att de
arter som berörs av jaktbestämmelser inte jagas under
häckningen eller under återvändandet till häckningsplat
serna . Medlemsstaterna skall till kommissionen lämna all

relevant information om den praktiska tillämpningen av
sina gällande jaktbestämmelser.

I undantagen skall anges

— vilka arter som berörs av undantagen,
— vilka medel, arrangemang eller metoder som tillåts
vid fångst eller dödande,
— villkoren vad gäller risker samt för vilka tider och
områden dessa undantag får tillåtas,
— den myndighet som har befogenhet att förklara att de
föreskrivna villkoren är uppfyllda och att besluta om
vilka medel, arrangemang och metoder som får
användas, inom vilka gränser och av vem,
— den kontroll som kommer att ske .

3.
Varje år skall medlemsstaterna till kommissionen
lämna en rapport om genomförandet av denna artikel .

4 . På grundval av den information som finns tillgäng
lig för kommissionen och särskilt den information som
erhållits enligt punkt 3 , skall kommissionen alltid säker
ställa att följderna av dessa undantag inte är oförenliga
med detta direktiv. Den skall vidta lämpliga åtgärder i
detta syfte .

Artikel 8
Artikel 10

1.
Vid jakt, fångst och dödande av fåglar enligt detta
direktiv skall medlemsstaterna förbjuda användningen av

1.
Medlemsstaterna skall uppmuntra sådan forskning
och sådant arbete som krävs som grund för skydd,
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skötsel och utnyttjande av populationerna av alla fågelar
ter som avses i artikel 1 .

2.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt forskning
och arbete inom de ämnesområden som anges i bilaga 5 .
Medlemsstaterna skall lämna all information som är

den tekniska och vetenskapliga utvecklingen (nedan kal
lad " kommittén "). Den skall bestå av företrädare för
medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen
som ordförande .

2.

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

nödvändig till kommissionen för att möjliggöra för den
att vidta lämpliga åtgärder för samordning av den forsk
ning och det arbete som åsyftas i denna artikel .
Artikel 11

Medlemsstaterna skall se till att införandet av fågelarter
som inte förekommer naturligt i vilt tillstånd inom med
lemsstaternas europeiska territorium inte skadar den
lokala floran och faunan. I detta sammanhang skall de
samråda med kommissionen .

Artikel 12

1.
Medlemsstaterna skall vart tredje år, med början
dagen för utgången av den tidsfrist som anges i arti
kel 18.1 , lämna en rapport till kommissionen om genom
förandet av nationella bestämmelser som antagits i enlig
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Artikel 17

1 . När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall
ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen
på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en
medlemsstat.

2 . Kommissionens företrädare skall förelägga kommit
tén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över
förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med
hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt
beslut med en majoritet på 41 röster, varvid medlemssta
ternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2 .
Ordföranden får inte rösta .

3 . a ) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är
förenligt med kommitténs yttrande .

het med den artikeln .

b ) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs
yttrande eller om inget yttrande avges, skall kom
missionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgär

2.
Kommissionen skall vart tredje år utarbeta en sam
mansatt rapport baserad på de uppgifter som avses i
punkt 1 . Den del av utkastet till denna rapport som
omfattar de uppgifter som tillhandahållits av en medlems
stat skall vidarebefordras till myndigheterna i den
berörda medlemsstaten för granskning. Slutversionen av
rapporten skall vidarebefordras till medlemsstaterna .

der som skall vidtas . Rådet skall fatta sitt beslut

med kvalificerad majoritet.
c ) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre
månader från det att förslaget mottagits, skall
kommissionen själv besluta att de föreslagna åt
gärderna skall vidtas.

Artikel 13

Genomförandet av de åtgärder som vidtas i enlighet med
detta direktiv får inte leda till en försämring av den
nuvarande situationen beträffande bevarandet av de fåge
larter som avses i artikel 1 .

Artikel 18

1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv inom två år efter dagen för anmälan . De skall
genast under-rätta kommissionen om detta.

Artikel 14

2.

Medlemsstaterna får införa strängare skyddsåtgärder än
de som föreskrivs i detta direktiv .

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta
direktiv.

Artikel 15

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bila
gorna 1 och 5 i detta direktiv till den tekniska och
vetenskapliga utvecklingen och de ändringar som avses i
artikel 6.4 andra stycket skall antas i enlighet med det

Artikel 19

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna .

förfarande som fastställs i artikel 17 .

Utfärdat i Luxemburg den 2 april 1979 .
Artikel 16

På rådets vägnar

1.
För de ändringar som avses i artikel 15 i detta
direktiv inrättas härmed en Kommitté för anpassning till

J. FRANgOIS-PONCET

Ordförande

Kormoran

( kontinentale Rasse )

Lille stormsvale

Stor stormsvale

Skarv

( kontinental race )

3 . Hydrobates pelagicus

4 . Occanodroma leucorrhoa

5 . Phalacrocorax carbo sinensis

White stork

Bewick's swan

Whooper swan

Purpurreiher
Schwarzstorch
Weißstorch
Sichler
Löffler

Zwergschwan
Singschwan

Sølvhejre

Purpurhejre

Sort stork

Hvid stork

Sort ibis

Skestork

Flamingo

Pibesvane

Sangsvane

Blisgås

10 . Egretta alba

11 . Ardea purpurea

12 . Ciconia nigra

13 . Ciconia ciconia

14. Plegadis falcinellus

15 . Platalea leucorodia

16 . Phoenicopterus ruber

17. Cygnus colombianus bewickii
(Cygnus bewickii)

18 . Cygnus cygnus

19. Anser albifrons flavirostris

Lepelaar
Spatola

Spatule blanche

Spoonbill

Erismature à tête

White-headed duck

Weißkopf-Ruderente

Hvidhovedet and

22. Oxyura leucicephala

Witkopeend

Canard nyocra

White eyed pochard

Hvidøjet and

21 . Aythya nycroca

Gobbo rugginoso

Witoogeend
Moretta tabacata

Moorente

tidning

blanche

Brandgans

Oca facciabianca

Bernache nonnette

Kolgans
(Groenland-ras)

Barnacle goose

( razza di Groenlandia )

( race de Groenland )

Nonnengans

Oca lombardella

Oie rieuse

Wilde zwaan

Bramgås

White-fronted goose
( Greenland race )

Cigno selvatico

Kleine zwaan

Cigno minore
Cygne de Bewick
Cygne sauvage

Flamingo
Fenicottero
Flamant rose

20. Branta leucopsis

Bläßgans
( Grönlandrasse )

'Zwarte ibis

Mignattaio
Ibis falcinelle

Glossy ibis

Greater flamingo

Ooievaar

Cigogne noire

Cicogna bianca

Purperreiger

Cigogne blanche

Airone rosso

maggiore

Grote zilverreiger

Kleine zilverreiger
Garzetta
Airone bianco

Ralreiger

Sgarza ciuffetto

Zwarte ooievaar

Héron pourpré

Grande aigrette

Aigrette garzette

Roerdomp
Kwak

Cicogna nera

Purple heron

Great white heron

Little egret

Héron crabier

Nitticora

Héron bihoreau

(continentaal ras)

Aalscholver

Vaal stormvogeltje

Stormvogeltje

Kuhls pijlstormvogel

Ijsduiker

Nederlands

officiella

Flamingo

Seidenreiher

Squacco heron

Tarabuso

( razza continentale )

Cormorano

codaforcuta

Uccello delle tempeste

Uccello delle tempeste

Berta maggiore

Strolaga maggiore

Italiano

Butor étoilé

( race continentale )

Grand cormoran

Pétrel cul blanc

Pétrel tempête

Puffin cendré

Plongeon imbrin

Français

Europeiska gemenskapernas

(grønlandsk race )

Black stork

Silberreiher

Silkehejre

9 . Egretta garzetta

Rallenreiher

Night heron

Tophejre

8 . Ardeols ralloides

Nachtreiher

Nathejre

Bittern

7. Nyctiorax nyctiorax

Rohrdommel

Rørdrum

(continental race )

Cormorant

Leach's petrel

Storm petrel

Cory's shearwater

Great northern diver

English

6 . Botaurus stellaris

Wellenläufer

Sturmschwalbe

taucher

Gelbschnabelsturm

Kuhls skråpe

2 . Calonectris diomedea

Eistaucher

Islom

Deutsch

1 . Gavia immer

Dansk
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Schmutzgeier

Ådselgrib

Gåsegrip

Munkegrib

Slangeørn

Rørhøg

Blå kærhøg

Hedehøg

Kongeørn

Dværgørn

28 . Neophron percnopterus

29. Gyps fulvus

30 . Aegypius monachus

31 . Circaetus gallicus

32 . Circus aeroginosus

33 . Circus cyaneus

34. Circus pygargus

35 . Aquila chrysaetus

36 . Hieraaetus pennatus

37. Hieraaetus fasciatus

Blauwe kiekendief
Grauwe kiekendief

Havikarend
Visarend
Eleonora's valk
Lannervalk

Slechtvalk

Purperkoet

Kraanvogel

Kleine trap
Grote trap
Steltkluut
Kluut

Grief

Albanella reale
Albanella minore

Aquila reale
Aquila minore
Aquila del Bonelli
Falco pescatore
Falco della regna
Lanario

Falco pellegrino
Pollo sultano

Gru

Gallina prataiola
Otarda
Cavaliere d' Italia
Avocetta

Occhione

Busard saint-martin
Busard cendré

Aigle royal
Aigle botté
Aigle de Bonelli
Balbuzard pêcheur
Faucon d' Éléonore
Faucon lanier

Faucon pèlerin
Poule sultane
Grue cendrée

Outarde canepetière
Outarde barbue

Échasse blanche
Avocette

Œdicnème criard

Hen harrier

Montagu's harrier
Golden eagle
Booted eagle

Bonelli's eagle
Osprey
Eleonora's falcon
Lanner falcon

Peregrine
Purple gallinule
Crane

Little bustard
Great bustard

Black-winged stilt
Avocet
Stone curlew

Steinadler

Zwergadler
Habichtsadler
Fischadler

Eleonorenfalke
Lanner

Wanderfalke

Purpurhuhn
Kranich

Zwergtrappe
Großtrappe
Stelzenläufer

Säbelschnäbler
Triel

Høgeørn

Fiskeørn

Eleonorafalk

Lannerfalk

Vandrefalk

Sultanhøne

Trane

Dværgtrappe

Stortrappe

Stylteløber

Klyde

Triel

38 . Pandion haliaaetus

39 . Falco eleonorae

40 . Falco biarmicus

41 . Falco peregrinus

42 . Porphyro porphyro

43 . Grus grus

44. Tetrax tetrax (Otis tetrax)

45 . Otis tarda

46. Himantopus himantopus

47. Recurvirosta avosetta

48 . Burhinus oedienemus

Wiesenweihe

Kornweihe

Dwergarend

Steenarend

Bruine kiekendief

Falco di palude

Busard des roseaux

Short-toed eagle
Marsh harrier

Rohrweihe

Schlangenadler

Slangenarend

Black vulture

Mönchsgeier

Circaète jean-le-blanc

Vautour moine

Griffon vulture

Gänsegeier

Monniksgier

Grifone

Biancone

Vale gier

Capovaccaio

Percnoptére d'Égypte
Vautour tauve

Egyptian vulture

Avvoltoio

Aasgier

Avvoltoio degli agnelli

Gypaete barbu

Lammergier

Bearded vulture

Bartgeier

Lammegrib

27. Gypaetus barbatus

Zeearend

Aquila di mare

Pygargue à queue
blanche

White-tailed eagle

Seeadler

Havørn

26 . Haliaaetus albicilla

Rode wouw

Nibbio reale

Zwarte wouw

Nibbio bruno

Wespendief

Nederlands

Milan noir

Falco pecchiaiolo

Italiano

Milan royal

Rød glente

25 . Milvus milvus

Black kite

Schwarzmilan

Bondree apivore

Français

Kite

Sort glente

24 . Milvus migrans

Honey buzzard

English

Wespenbussard

Deutsch

Rotmilan

Hvepsevåge

23 . Pernis apivorus

Dansk
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Glareola pratincola

Bos rutte r

Grauwe franjepoot
Dunbekmeeuw
Audouins meeuw
Lachstern

Grote stern

Dougalls stern
Visdief

Piro-piro boschereccio
Falarope becco sottile
Gabbiano roseo
Gabbiano corso

Sterna zampenere
Beccapesci

Sterna del Dougall
Sterna comune

Chevalier sylvain
Phalarope à bec étroit
Goéland railleur

Goéland d' Audouin
Sterne hansel

Sterne caugek

Sterne de Dougall
Sterne Pierregarin

Wood-sandpiper
Red-necked phalarope

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

Common tern

Bruchwasserläufer
Odinshühnchen
Dünnschnabelmöwe

Korallenmöwe
Laschseeschwalbe
Brandseeschwalbe
Rosenseeschwalbe

Flußseeschwalbe

Tinksmed

Odinshane

Tyndnæbbet måge

Adouinsmåge

Sandterne

Splitterne

Dougallsterne

Fjordterne

Tringa glareola

Phalaropus lobatus

Larus genei

53 .

54 .

55 .

56 . Lams audouinii

57. Gelochelidon nilotica

58 . Sterna sandvicensis

Velduil

Ijsvogel

Gufo di palude
Martin pescatore

Hibou brachyote

Martin pécheur
d' Europe

Short-eared owl

Kingfisher

Sumpfohreule

Zwartkopboomklever
Picchio muratore corso

Sittelle corse
Corsican nuthatch

Korsenkleiber

Korsikansk spætmejse

Gestreepte Grasmus
Bigia padovana
Fauvette épervière
Barred warbler

Sperbergrásmücke

Høgesanger

Sylvia nisoria

73 .

tidning

74 . Sitta whitcheadi

Provence-grasmus

Magnanina
Fauvette pitchou

Dartford warbler

Provencegrasmücke

Provencesanger

Sylvia undata

72 .

Blauwborst
Pettazzurro
Blue-throat

Blaukehlchen

Blåhals

Gorge-bleue à miroir

Pie à dos blanc
White-backed

Weißrückenspecht

Hvidrygget spætte

Dendrocopus leucotus

70 .

71 . Luscinia svecica

Witrugspecht
Picchio dorsobianco

Schwarzspecht

Sortspætte

Dryocopus martius

69 .

woodpecker

Zwarte specht
Picchio nero
Pie noir

Black woodpecker

Eisvogel

Isfugl

68 . Acedo atthis

Moschornugle

Sneuwuil
Gufo delle nevi

Chouette harfang

Snowy owl

Schnee-Eule

Asió flammcus

Oehoe
Gufo reale

Hibou grand-duc

Eagle owl

Uhu

Stor hornugle

65 . Bubo bubo

67.

Witbuikzandhoen
Grandule

Ganga cata

Pin-tailed sandgrouse

Spießflughuhn

Spidshalet sandhøne

64 . Pterodes alchata

Sneugle

Zwarte stern

Mignattino

Guifette noire

Black tern

Trauerseeschwalbe

Sortterne

Chelidonias niger

63 .

officiella

Nyctea scandiaca

Dwergstern
Fraticello

Sterne naine

Little tern

Zwergseeschwalbe

Dværgterne

Sterna albifrons

62 .

Europeiska gemenskapernas

66 .

Noordse stern

Sterna codalunga

Sterne arctique

Arctic tern

Küstenseeschwalbe

Havterne

Sterna paradisaea

61 .

60 . Sterna birundo

Sterna dougallii

Poelsnip

Croccolone

Bécassine double

Great snipe

Doppelschnepfe

Tredækker

Gallinago media

52 .

59 .

Goudplevier

Piviere dorato

Pluvier'doré

Golden plover

Goldregenpfeifer

Morinelplevier

Piviere tortolino

Pluvier guignard

Dotterel

Mornellregenpfeifer

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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Pijlstaart

Zomertaling

Tafeleend
Kuileend

Codone
Marzaiola
Mestolone

Moriglione
Moretta

Canard pilet
Sarcelle d' été
Canard souchet

Fuligule miloum
Fuligule morillon

Pintail

Garganey
Shoveler

Pochard
Tufted duck

Spießente
Knäkente

Löffelente
Tafelente
Reiherente

Spidsand

Atlingand

Skeand

Taffeland

Troldand

8 . Anas acuta

9 . Anas querquedula

10. Anas clypeata

11 . Aythya ferina

12 . Aythya fuligula

Red-legged partridge

Rothuhn

Rebhuhn
Fasan

Rødhøne

Agerhøne

Fasan

16 . Alectoris rufa

17. Verdix perdix

18 . Phasianus colchicus

19 . Fúlica atra

GRUIFORMES
Bläßhuhn

Coturnice

Perdrix bartavelle

Rock partridge

Steinhuhn

Stenhøne

15 . Alectoris graeca

Blishøne

Pernice bianca

Lagopède des Alpes

Ptarmigan

Alpenschneehuhn

Fjeldrype

14. Lagopus mutus

Folaga

Meerkoet

Fagiano
Faisan de chasse

Pheasant

Foulque macroule

Patrijs
Fazant

Perdrix grise

Partridge

Coot

Rode patrijs
Pernice rossa
Starna

Europese steenpatrijs

Alpensneeuwhoen

Moerassneeuwhoen

Perdrix rouge

di Scozia

Schottisches
Moorschneehuhn

scoticus et hibernicus

13 . Lagopus lagopus

Grouse

GALLIFORMES

Pernice bianca

Wilde eend

Germano reale

Canard colvert

Mallard

Stockente

Gråand

7. Anas platyrhynchus

Lagopède des saules

Wintertaling

Alzavola

Sarcelle d' hiver

Teal

Krickente

Krikand

6 . Anas crecca

Red grouse

Krakeend

Canapiglia

Canard chipeau

Gadwall

Schnatterente

Knarand

5 . Anas strepera

Slobeend

Smient

Fischione

Canard siffleur

Wigeon

Pfeifente

Pibeand

4 . Anas penelope

Canadese gans

Oca del Canada

Bernache du Canada

Canada goose

Kanadagans

Kanadagås

3 . Branta canadensis

Grauwe gans

Graugans

Grågås

2 . Anser anser

Oca selvatica

Saatgans

Sædgås

1 . Anser fabalis
Oie cendrée

Nederlands

Greylag goose

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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Ijseend
Zwarte zeeëend

Grote zeeëend
Brilduiker

Middelste zaagbek

Grote zaagbek
Hazelhoen

Moretta codona
Orchetto marino

Orco marino

Quattrocchi

Smergo minore

Smergo maggiore
Francolino di monte

Harelde de Miquelon
Macreuse noire
Macreuse brune

Garrot à l' œil d' or

Gélinotte des bois

Common scoter
Velvet scoter

Red-breasted merganser Harle huppé
Harle bièvre

Long tailed duck

Goosander

Hazel hen

Eisente
Trauerente

Schellente

Mittelsäger

Gänsesäger
Haselhuhn

Havlit

Sortand

Fløjlsand

Hvinand

Toppet skallesluger

Stor skallesluger

Hjerpe

32 . Clangula byemalis

33 . Melanina nigra

34. Melanitta fusca

35 . Bucepbala clangula

36 . Mergus senator

37. Mergus merganser

38 . Bonasia bonasia

Kwartel
Wilde kalkoen
Waterral
Waterhoen
Scholekster

Goudplevier
Zilverplevier

Quaglia
Tacchino selvatico

Porciglione

Gallinella d' acqua
Beccaccia di mare
Piviere dorato
Pivieressa

Caille des blés

Dindon/Dinde sauvage
Râle d' eau

Poule d' eau

Huîtrier pie
Pluvier doré

Pluvier argenté

Quail

Wild turkey
Water rail
Moorhen

Oystercatcher

Golden plover

Grey plover

Wachtel
Wildtruthuhn
Wasserralle
Teichhuhn

Austernfischer

Goldregenpfeifer
Kiebitzregenpfeifer

Vagtel

Vildkalkun

Vandrikse

Grønbenet rørhøne

Strandskade

Hjejle

Strandhjejle

43 . Meleagris gallopavo

44. Rallus aquaticus

45 . Gallinula chloropus

46. Haematopus ostralegus

47. Pluvalis apricaria

48 . Pluvialis squatarola

42 . Coturnix coturnix

Barbarijse patrijs
Pernice di Sardegna
Perdrix de Barbarie

Barbary partridge

Berberhøne

41 . Alectoris barbara

Felsenhuhn

Auerhuhn (S

Tjur

40 . Tetrao urogallus

Auerhoen

Black grouse

Gallo cedrone

Birkhuhn ö"

Grand tétras (S

Urfugl

Golden-eye

Capercaillie

(Lyrurus tetrix)

39 . Tetrao tetrix

(Tetrastes bonasia)

Samtente

Korhoen

Eidereend

Edredone

Eider à duvet

Eider

Eiderente

Ederfugl

31 . Somateria mollissima

Fagiano di monte

Toppereend

Moretta grigia

Fuligule milouinin

Scaup

Bergente

Bjergand

30. Aythya marila

Tétras lyre

Krooneend

Fistione turco

Nette rousse

Red-crested pochard

Kolbenente

Rødhovedet and

29 . Netta rufina

Rotgans

Brent goose

Ringelgans

Knortegås

28 . Branta bermela

Kolgans

Oca colombaccio

Bernache cravant

White-fronted goose

Bläßgans

Blisgås

27. Anser albifrons

Kleine rietgans

Oca lombardella

Kurzschnabelgans .

Kortnæbbet gås

26. Anser brachyrhynchus

Mute swan

Oca zamperose

Höckerschwan

Knopsvane

25 . Cygnus olor

Oie rieuse

Nederlands

Oie à bec court

Italiano

Pink-footed goose

Français
Knobbelzwaan

English

Cigno reale

Deutsch

Cygne muet

Dansk
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Tureluur

Groenpootrunter
Kokmeeuw

Pettegola
Pantana
Gabbiano comune

Gavina
Gabbiano zafferano

Chevalier gambette
Chevalier aboyeur
Mouette rieuse

Goéland cendré

Goéland brun

Redshank

Greenshank

Black-headed gull
Common gull

Herring gull
Greater black-backed

Rotschenkel
Grünschenkel
Lachmöwe
Sturmmöwe

Heringsmöwe
Silbermöwe

Mantelmöwe

Rødben

Hvidklire

Hættemåge

Stormmåge

Sildemåge

Sølvmåge

Svartbag

Huldne

Tyrkerdue

57. Tringa totanus

58 . Tringa nebularia

59 . Lams ridibundus

60 . Lams canus

61 . Larus fuscus

62 . Larus argentatus

63 . Lams martinus

64 . Columba oenas

65. Streptopelia decaoctoa

66 . Streptopelia turtur

Merel

Kramsvogel

Zanglijster

Koperwiek
Grote lijster

Merlo

Cesena
Tordo
Tordo sasselo

Tordela

Merle noir
Grive litorne
Grive musicienne
Grive mauvis

Grive draine

Blackbird
Fieldfare

Song-thrush
Redwing
Mistle-thrush

Amsel
Wacholderdrossel

Singdrossel
Rotdrossel
Misteldrossel

Solsort

Sjagger

Sangdrossel

Vindrossel

Misteldrossel

69 . Turdus pilaris

70. Turdus pbilomelos

71 . Turdus iliacus

11 . Turdus viscivorus

68 . Turdus merula

Veldleeuwerik
Lodola

Alouette des champs

Skylark

Feldlerche

Sanglærke

67. Alauda arvensis

Tortelduif
Tortora

Tourterelle des bois

Turteltaube

Turteldue

Turtle dove

Collared turtle dove

Türkentaube

Turkse tortel

Pigeon Columbien

Hohltaube
Stock dove

Tortora dal collare
orientale

Mantelmeeuw

Mugnaiaccio

Goéland marin

Tourterelle turque

Zilvermeeuw
Gabbiano reale

Goéland argenté

Holenduif

r

Kleine mantelmeeuw

Colombella

gull

gull

Lesser black-backed

Zwarte ruiter

56 . Tringa erythropus

Stormmeeuw

Wulp

Totano moro

Chevalier arlequin

Spotted redshank

Courlis cendré

Curlew

54. Numenius phaeopus
Dunkler Wasserläufer

Courlis corlieu

Whimbrel

Regenbrachvogel

Lille regnspove

53 . Limosa lapportica

Großer Brachvogel

Regenwulp

Chiurlo piccolo

Barge rousse

Bar-tailed godwit

Pfuhlschnepfe

Lille kobbersneppe

Stor regnspove

Rosse grutto

Pittima minore

Barge à queue noir

Black-tailed godwit

Uferschnepfe

Stor kobbersneppe

52 . Limosa limosa

Sortklire

Kemphaan
Grutto

Pittima reale

Ruff Cf Reeve 9

Kampfläufer

Brushane

5 1 . Philomachus pugnax

55 . Numenius arquata

Kanoetstrandloper

Piovanello maggiore
Combattente

Bécasseau maubèche

Chevalier combattant

Knot

Knutt

Islandsk ryle

50 . Calidris canutus

Chiurlo

Kievit

Pavoncella

Nederlands

Vanneau huppé

Italiano

Lapwing

Français

Kiebitz

English

Vibe

Deutsch

49 . Vanellus vanellus

Dansk

172

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
15/Vol . 02

15/Vol . 02

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

173

sii

d
C

3

CT :0

]op sto
1>

•a

la

Ü

o

cc s:

1

XI

3

¿j

£

25 . Cynus olor

-a

o

n

o

C

c
a

la

ul

E
2
al

D

a>

_ x.

-a

Jj

V

ω

ε
d s
a só
'P

+

+

27. Anser albifrons

+

+

+

+

+

28 . Branta bernicla

+

+

29 . Netta rufina

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

31 . Somateria mollissima

+

+

32 . Clangula hyemalis

+

+

+

+

33 . Melanitta nigra

+

+

+

+

+

34 . Melanitta fusca

+

+

+

+

+

35 . Bucephala clangula

+

+

+

+

3 6 . Mergus senator

+

37. Mergus merganser

+

+

+
+

,

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

.

+
+

40 . Tetrao urogallus

+ cf

+ cf

+

+

+ cf

+'cf

+

+

41 . Alectoris barbara

+

42 . Coturnix coturnix

43 . Meleagris gallopavo

+

46 . Haematopus ostralegus

47. Pluvialis apricaria

+

48 . Pluvialis squatarola
49 . Vanellus vanellus
50 . Calidris canutus

+

+

+

+

+

+

44. Rallus aquaticus
45 . Gallinula chloropus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+

51 . Philomachus pugnax

+

+

+

+

+

+

+

+

+

53 . Limosa lapponica

+

+

+

54. Numenius phaeopus

+

+

55 . Numenius arquata

+

+

56 . Tringa erythropus

+

+

57. Tringa totanus

+

+

■ +

+

59 . Larus ridibundus

+

+

60 . Larus canus

+

+

61 . Larus fuscus

+

+

62 . Larus argentatus

+

+

+
+

52 . Limosa limosa

58 . Tringa nebularia

+

+

+
+

+

C

5 ΰ

+

26 . Anser brachyrhynchus

30. Aythya marila

¿

+

+

+

+

64. Columba

oenas

65. Streptopelia

decaoctoa

66. Streptopelia

turtur

+
+

+

+
+

+

67. Alauda

arvensis

+

+

68. Turdus

merula

+

+

69. 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 aufgefiihrten 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.

Kingdom

United

Nederland

Luxembourg

Italia

+

Ireland

+

France

Deutschland

marinus

Danmark

63. Larus
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Belgique/
België

174

Berberh0ne

Agerh0ne

Fasan

4. Alectoris barbar a

5. Perdix perdix

colchtcus

palumbus

6. Pbasianus

7. Columba

Pibeand

9. Anas

fuligula

13. Aythya

urogallus

16. Tetrao

Blish0ne

Tjur

Fjeldrype

Ederfugl

BlaBhuhn

Auerhuhn

Alpenschneehuhn

Eiderente

Reiherente

Tafelente

SpieBente

Krickente

Pfeifenente

Graugans,

Deutsch

III/2 — ANNEX

Ringeltaube

Fasan

Rebhuhn

Felsenhuhn

Rothuhn

Schottisches
Moorschneehuhn

Coot

Capercaillie

Foulque macroule

Grand tétras

Lagopède des Alpes

Eider å duvet

Eider
Ptarmigan

Fuligule morillon

Fuligule miloutin

Canard pilet

Starcelle d'hiver

Canard siffleur

Oie cendrée

Français

Folaga

Gallo cedrone

Pernice bianca

Edredone

Moretta

Moriglione

Cödone

Alzavola

Fischione

Oca selvatica

Italiano

II1/2

Colombaccio

Fagiano

Starna

Pernice di Sardegna

Pernice rossa

Pernice branca di
Scozia

Germano reale

III/2 — BIJLAGE

Tufted duck

Pochard

Pintail

Teal

Wigeon

Grey lag goose

English

III/2 — ALLEGATO

Pigeon ramier

Wood pigeon

III/2 — ANNEXE

Faisan de chasse

Perdrix grise

Perdrix de Barbarie

Pheasant

Partridge

Barbary partridge

Perdrix rouge

Lagopede des Saules

Canard colvert

Italiano

III/1 — BIJLAGE 111/1

Français

III/l — ALLEGATO

Red-legged partridge

Red grouse

Mallard

English

III/l — ANNEXE

Meerkoet

Auerhoen

Alpensneeuwhoen

Eidereend

Kuifeend

Tafeleend

Pijlstaart

Wintertaling

Smient

Grauwe gans

Nederlands

Houtduif

Fazant

Patrijs

Barbarijse patrijs

Rode patrijs

Moerassneeuwhoen

Wilde eend

Nederlands

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

17. Pulica atra

mutus

15. Lagopus

mollissima

Taffeland

ferina

12. Aythya

14. Somateria

Spidsand

11. Anas acuta

Troldand

Krikand

Dansk

Deutsch

III/l — ANNEX

Stockente

1II/2 — ANHANG

10. Anas crecca

penelope

Grågås

8. Anser anser

BILAG

Ringdue

R0dh0ne

Grouse

Gråand

Dansk

UI/1 — ANHANG

3. Alectoris rufa

scoticus

platyrhynchus

2. Lagopus Lagopus
et hibernicus

1. Anas

BILAG
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Bergente

Bjergand

Sortand

Urfugl

20. Aythya marila

21 . melanitta nigra

22 . Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

23 . Pluvialis apricaria

Korhoen

Goudplevier
Bokje
Watersnip
Houtsnip

Fagiano di monte
Piviere dorato
Frullino
Beccaccino
Beccacia

Tétras lyre
Pluvier doré

Bécassine sourde
Bécassine de marais
Bécasse des bois

Common scoter

Black grouse
Golden plover
Jack snipe
Snipe
Woodcock

Trauerente

Birkhuhn

Goldregenpfeifer
Zwergschnepfe

Hjejle

Enkeltbekkasin

Dobbeltbekkasin

Skovsneppe

24. Lymnocryptes minimus

25. Gallinago gallinago

26 . Scolopax rusticola
Waldschnepfe

Bekassine

Doppereend
Zwarte zeeëend

Moretta grigia
Orchetto marino

Macreuse noire

Slobeend

Kolgans

Nederlands

Fuligule milouinin

Oca lombardella

Italiano

Seaup

Oie rieuse

Français

Mestolone

Shoveler

White-fronted goose

English

Canard souchet

Löffelente

Skeand

19 . Anas elypeata

Bläßgans

Blisgäs

Deutsch

18 . Anser albifrons ■

Dansk

BILAG HI/3 — ANHANG 111/3 — ANNEX III/3 — ANNEXE III/3 — ALLEGATO ΠΙ/3 — BIJLAGE III/3
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BILAGA 4

a) — Snaror, lim, krokar, levande fåglar som är blinda eller lemlästade och som används som lockfåglar,
bandspelare, elektriska anordningar.
— Artificiella ljuskällor, speglar, anordningar för belysning av målet, siktanordningar för mörkerskytte
vari elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare ingår.
— Sprängämnen.

— Nät, fällor, beten som innehåller gift eller bedövningsmedel.
— Halv- eller helautomatiska vapen med magasin som rymmer mer än två patroner.

b) — Flygplan, motordrivna fordon.

— Båtar som kan uppnå högre hastighet än fem kilometer i timmen. På öppet hav får medlemsstaterna
av säkerhetsskäl tillåta att motorbåtar som kan uppnå en maximal hastighet på 18 kilometer i
timmen används. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om varje tillstånd som bevil
jats .

BILAGA 5

a ) Utarbetande av nationella förteckningar över arter som hotas av utrotning eller är särskilt hotade, med
hänsyn till deras geografiska utbredning.
b) Registrering och ekologisk beskrivning av områden som är särskilt betydelsefulla för flyttfåglar vid
flyttning, övervintring och häckning.
c)

Registrering av de uppgifter om populationsnivåer för flyttfåglar som erhållits genom ringmärkning.

d) Bedömning av det inflytande olika fångstmetoder har på vilda fåglars populationsnivåer.
e)

Utarbetande eller utvecklande av ekologiska metoder för att förebygga skador som orsakas av fåglar.

f)

Fastställande av vissa arters betydelse som indikatorer på föroreningar.

g) Undersökning av de skadliga verkningar kemiska föroreningar har på fågelarternas populationsnivåer.
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