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AVTAL OM BEVARANDE AV AFRO-EURASISKA FLYTTANDE

/
/

VATTENFÅGLAR

Avtalsparterna,

som erinrar om att konventionen om s/..ydd av flyttande vilda djur 1979
uppmuntrar internationellt samarbete för att bevara flyttande arter,

z

Fa r/·1 ,.... 1-ct-

l

kc 11 ve u. hcr. G ~"
som vidare erinrar om att det första ~ötet med konventionsparternas konferens]
I

Ok/öbC(

1V-c.{

som hölls i Bonn/1985, gav konventionens sekretariat i uppdrag att vidta lämpliga
åtgärder för att utforma ett avtal om västliga palearktiska andfåglar,

som beaktar att flyttande vattenfaglar utgör en viktig del av den globala biologiska
mångfald som, i överensstämmelse med andan i konventionen om biologisk
c.~r.l:

[ C:J'n

se1Je.,j

~~

mångfald 1992 och agenda 21, bör sk')'ddas till nytta för innevarande och
kommande generationer,

som är medvetna om den ekonomiska, sociala, kulturella och rekreativa nytta som
fa~st

av vissa flyttande arter av vattenfaglar ger och om de miljömässiga,

ekologiska, genetiska, vetenskapliga, estetiska, rekreativa, kulturella,
utbildningsmässiga, sociala och ekonomiska värdena hos vattenfaglar i allmänhet.

som är övertygade om att_f!_rygst

~v

flyttande vattenfåglar måste utföras på ett

uthålligt sätt med beaktande av dessa arters bevarandestatus över hela
utbredningsområdet och deras biologiska kännetecken,
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som är medvetna om att flyttande vattenfåg!ar är sarskilt sårbara därför att de

flyttar[?ve~ långa sträckor och är beroende av nätverk av våtmarker, vilkas
~I~ S lut.-r

utbredning~åller på att minsk?och vilka försämras genom icke uthållig mänsklig
verksamhet såsom det uttryck~ konventionen om våtmarker av internationell
I

betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåg!ar 1971,

;'v17 .,-.,.of (:'
""d (<

som erkänner behovet av omedelbara åtgärder for att stoppa minskningen av

l

flyttande vattenfågelarter och deras livsmiljöer i det geografiska området för de
j( tj I+~; l{,o,
afro-eurasiska vattenfåglamas ~grations-Syste~

som är övertygade om att[ngåendet ajett multilateralt avtal och dess
genomförande genom samordnat handlande i samförstånd i hög grad kommer att
bidra till bevarande av flyttande vattenfåglar och deras livsmiljöer på effektivast
..

~ pos/ft'le:r

.eHe1,<.H..(

.

möJIIga sätt och ~tt medföra folJdverknmgajjför många andra arter av djur och
växter, och

[J []
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som erkänner att en effektiv tillämpning av ett sådant avtal fordrar@tDhjälp~e3åt
några av staterna inom utbredningsområdet för forskning, utbildning och
övervakning av flyttande vattenfågelarter och deras livsmiljöer, för skötsel och
förvaltning av dessa livsmiljöer samt för upprättande eller förbättring av
vetenskapliga och administrativa institutioner för att genomföra avtalet,

har kommit överens om följande.

Artikel I Omfattning, definitioner och tolkning

1. Den geografiska omfattningen av detta avtal ar utbredningsområdet för de afroeurasiska vattenfåglar som anges i bilaga 1 till detta avtal, nedan benämnt
avta!somradet.

2. I detta avtal avses med
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a) konvenuonen: 1979 års konvention om skydd av flyttande vtlda dp1r, \

b) konventionssef..Tetariatet: det organ som upprä,ttats i enlighet med artikel IX i
konventionen,

c) vattenfåglar: de fågelarter som ekologiskt är beroende av våtmarker för
åtminstone en del av sin årscykel, vilka har ett utbredningsområde som helt eller
delvis ligger inom avtalsområdet och står upptagna i bilaga 2 till detta av1al,

d) avtalssekretariatet: det organ som upprättas i enlighet med artikel VI. 7 b i detta
avtal,

e) parterna: parterna i detta avtal, såvida inte annat framgår av sammanhanget,

f) närvarande och röstande parter: parter som är närvarande och avger ja- eller

nejröst. Parter som avstår från att rösta skall inte inräknas bland närvarande och
röstande parter.

Härutöver skall de tenner som definieras i artikel I. 1 a-k i konventionen i
tillämpliga delar ha samma betydelse i detta avtal.

3. Detta avtal är en överenskommelse i den mening som avses i artikel IV 3 i
konventionen.

4. Bilagorna till detta avtal skall utgöra en integrerad del av det. Hänvisningar till

avtalet är också hänvisningar till dess bilagor.

Artikel Il Grund principer

rz·

b.ch:i ~)

'
I. Parterna skall Vidta samordnade åtgärde3 för att ~ibel 1åili flyttande
[dr•{! (

7

vattenfågelarter en gynnsam bevarandestatus ellerfterstä:Ha--derry till en sådan
status. I detta syfte skall de inom gränserna för sin nationella jurisdiktion vidta de

åtgärder som föreskrivs i artikel III och de särskilda åtgärder som föreskrivs i det
handlingsprogram som avses i artikel IV i detta avtal.

2. Vid genomförande av de åtgärder som avses i punkt I i denna artikel skall
parterna iaktta försiktighetsprincipen.

Artikel ID Allmänna bevarandeåtgärder

1. Parterna skall vidta åtgärder för att bevara flyttande vattenfåglar, varvid hotade
arter och arter med ogynnsam bevarandestatus skall ägnas särskild
uppmärksamhet.

2. I detta syfte skall parterna

a) ge hotade flyttande vattenfåglar i avtalsområdet samma strikta skydd som det
skydd som avses i artikel III.4-5 i konventionen,

b) säkerställa att allt nyttjande av flyttande vattenfåglar grundas på en bedömning
gjord med användande av bästa tillgängliga kunskap om dessa fåglars ekologi och
att utnyttjandet är uthålligt både för arterna och för de ekosystem som de beror av,

c) identifiera områden och livsmiljöer för flyttande vattenfåglar som förekorruner
:: VJ.J;

({,L

Jso

f e_

u}~ ~,c

inom deras territorier och främja skydd, skötsel och förvaltning, rehabilitering och

'<.(_ .{

,e::;fJd

återställande av dessa områden i förbindelse med de organ ~m avses i artikel IX a
bi l> h; p ~ 11 y,,{' cf
f
och b i detta avtal, som ägnar sig åt~evarande av livsmiljö:B

b1-o h-pl1ctJct.<c.t.v.b

I

d) samordna sina ansträngningar att säkerställa att ett nätverk av andamålsenliga
livsmiljöer bibehålls eller, om så behövs, återställs inom hela utbredningsområdet
för varje berörd flyttande vattenfågelart, särskilt där våtmarker sträcker sig över
mer än en avtalsparts område,
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e)0°tred~ problem som förorsakas eller ~kulle ku.~n~ förorsakas av mansklig
.
.
_111dla1c 'Jr-7~rdcl.
. ..
verksamhet och vinnlägga sig om att@llämpa botemedeJ7 innefattande rehabtlttenng

och återställande av livsmiljöer och åtgärder för att kompensera bortfall av
livsmiljöer,
:: 1 tu ö 1 d v <t Le

l1

le Hr. "-cf

f) samarbeta vid nödsituationer som fordrar internationellttandlande i samförståncr

och i fråga om identifiering av de flyttande vattenfågelarter som är de mest sårbara
för sådana situationer, i fråga om utvecklande av lämpliga nödåtgärder för att
bereda dessa arter ökat skydd i sådana situationer och i fråga om utformning av
riktlinjer för att hjälpa enskilda parter att bemöta dessa situationer,

g) förbjuda avsik.'11igt införande av icke inhemska vattenfågelarter i miljön och vidta
alla lämpliga åtgärder för att förhindra oavsiktligt utsläppande av sådana arter, om
ett sådant införande eller utsläppande skadar bevarandestatusen för den vilda floran
och faunan; i de fall icke inhemska vattenfågelarter redan har införts, skall parterna
vidta_ alla läm:zli a åtgärder_ för att förhindra att dessa arter blir ett potentiellt hot
111 het(A.sLU. ~~a.4'-<li(f l-t1chil<""-<v.1~
1
motEnfödd~ er,

l<ri ''.1/

C',,,,

It',__-::.., 4:-M d_<

h) initiera eller stödja forskning/ de flyttande vattenfåglarnas biologi och ekologi,
innefattande harmonisering av forsknings- och övervakningsmetodik och, där så är
lämpligt, upprättande av gemensamma program eller samarbetsprogram för
forskning och övervakning,

${µ,~ ()_.;. ..,;;.[

"l4

i) analysera sina utbildningsbehov i fråga om bl.a. inventering av flyttande

..-v~-C(

_•...-----------

.

(

,
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vattenfåglar, övervakning, ringmärkning och våtmarksvård för att identifiera vilka

~.,·

>_ !•

r,

verksamhetsområden och geog-;:-~fi;ka'områden som bör prioriteras för utbildning
-----~

samt samarbeta vid utformning och tillhandahållande av lämpliga·
utbildnings program,
'

-J. :.4.•

-~·

l

~

ul t.

j) utforma eller bibehålla program för att höja allmänhetens medvetande om och
förståelse för frågor som rör bevarande av flyttande vattenfåglar i allmänhet och
syftet med och bestammelserna i detta avtal i synnerhet.
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k) utbyta information och rön från forsknings-, övervaknings-, bevarande- och
utbildningsprogram,

l) samarbeta i syfte att understödja varandra med att genomföra detta av1al, särskilt
på forskningens och övervakningens områden.

Artikel IV Handlingsprogram och riktlinjer för bevarande

1. Ett handlingsprogram bifogas detta avtal som bilaga 3. Däri anges de.

verksamheter som parterna skall genomföra med avseende på prioriterade arter och
frågor under följande rubriker, vilka stämmer överens med de allmänna
bevarandeåtgärder som anges i artikel III i detta avtal.

a) Bevarande av arter.

b) Bevarande av livsmiljöer.

, I

't'jTl" <:t(

.J

c) Skötsel och förvaltning av mänskliga verksamheter.

d) Forskning och övervakning.

e) Utbildning och information.

f) Genomförande.

r-;;'1

\_~)

2. Handlingsprogrammet skall ses över vid varje ordinarie session med partsmötet
va r"ld

.

[med beaktande aj riktlinjerna for bevarande. ~!Ltt f( cu<.t.q~f.

3. Ändringar i handlingsprogrammet skall antas av partsmötet med beaktande av
bestämmelserna i artikel III i detta avtal.

7 1)2)

4. Riktlinjerna för bevarande skall underställas partsmötet för godkännande vid
dess första session och regelbundet ses över.

Artikel V Tillämpning och finansiering

1. Varje part skall

a) utse en eller flera myndigheter med uppgift att genomföra detta avtal~ bl.a.

~ övervaka alla verksamheter som kan inverka på bevarandestatusen för de
flyttande vattenfågelarter för vilka parten är utbredningsstat,
._;

b) utse en

de.le

ö,'lcddG~~-~

konta~un~ för de övriga parterna ~~~mn och adress fk-atl

'fflecidetaf till avtalssekretariatet, ~öjligen skall underrätta dessa parter,
S'OI..,

t

~I '1

fe.'(

c) till varje ordinarie session med partsmötet med början från den andra sessionen
sammanställa en rapport om hur den har tillämpat

ocJ..

avtalet~

vi/f.ut.

särskilt ~tH:ie

~bevarandeåtgärder som den har vidtagit. Rapportens uppställning skall
fastställas av partsmötet vid dess första session och, om så är nödvändigt, ses över
!

.·· -'7_
··..... _~...

'

vid varje följande session. Varje rapport skall ha inkommit till avtalssekretariatet
--..

inte senare än 120 dagar före varje ordinarie session med det partsmöte till vilket
den har sammanställts, varefter avtalssekretariatet omedelbart skall delge de övriga
parterna.

2 a) Varje part skall bidra till avtalets budget i enlighet med Förenta nationernas
bidragsskala. Bidragen skall begränsas till högst 25 procent av den totala budgeten
för en part som tillhör utbredningsområdet. Ingen regional organisation för
ekonomisk integration skall vara tvungen att bidra med mer än 2,5 procent av
förvaltningskostnadema.

b) Nödvändiga beslut om budgeten och förändringar i bi dragsskalan skall antas a\
partsmöte0ed enhällighe~

JUvar;a.Jac
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3. Partsmötet får med frivilliga bidrag från parterna eller från andra källor upprätta
en bevarandefond för att finansiera övervakning, forskning, utbildning och projekt
avseende bevarande, innefattande sk.]'dd samt skötsel och förvaltning av flyttande
vattenfåglar.

4. Parterna anmodas att tillhandahålla utbildning samt lämna tekniskt och
ekonomisk.'! stöd till andra parter - multilateralt eller bilateralt - för att hjälpa dem
att genomföra bestämmelserna i detta avtal.

Artikel VI Partsmötet

1. Partsmötet skall vara detta avtals beslutande organ.

2. Depositarien skall i samråd med konventionssekretariatet sammankalla en
session med partsmötet senast ett år efter dagen(fur detta avtals ikrnftträdandi.
Därefter skall avtalssekretariatet i samråd med konventionssekretariatet
sammankalla ordinarie sessioner med partsmötet med högst tre års mellanrum,
såvida inte partsmötet beslutar annat. När så är möjligt, skall dessa sessioner hållas
i samband med de ordinarie mötena i konventionens partskonferens.

3. På skriftlig begäran av minst en tredjedel av parterna skall avtalssekretariatet
inkalla partsmötet till extrasession.

4. Förenta nationerna, dess fackorgan, Internationella atomenergiorganet, stater
som står utanför avtalet samt sekretariaten för internationella konventioner som
~

bl.a. ägnar sig åt bevarande, innefattande skydd samt skötsel och förvaltning av
flyttande vattenfåglar, far vara representerade genom observatörer vid partsmötets

sessioner.~ fackorgan eller

-u/

Minstitutior/med teknisk kompetens i fråga om

sådant bevarande eller forskning om flyttande vattenfåglar får också vara
representerade vid partsmötets sessioner genom observatörer. såvida inte minst en
tredjedel av de närvarande parterna reser invändningar.

JOvot/!i. Joc f 'Jf)9-0 ! -_) -
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5. Endast parter skall ha rösträtt.

Va~e

part skall ha en röst, men regionala

organisationer för ekonomisk integration som är parter i avtalet får, i frågor som
ligger inom deras behörighet, utöva sin rösträtt med samma antal röster som det
antal av deras medlemsstater som är avtalsparter. En regional organisation för
ekonomisk integration får inte utöva sin rösträtt om dess medlemsstater utövar sin
rösträtt och tvärtom.

6. Där inte annat föreskrivs i detta avtal, skall partsmötets beslut antas med
enhällighet eller, om sådan inte kan uppnås, med två tredjedels majoritet av
närvarande och röstande parter.

7. Vid sin första session skall parts mötet

a) enhälligt anta sin arbetsordning,

b) upprätta ett avtalssekretariat inom konventionssekretariatet med uppgift att
utföra de sekretariatsfunktioner som anges i artikel VIII i detta avtal,

c) upprätta den tekniska kommitte som avses i artikel VII i detta avtal,

d) bestämma uppställningen för de rapporter som skall sammanställas enligt artikel
V. 1 c i detta avtal,

e) anta kriterier för att definiera nödsituationer som kräver brådskande
bevarandeåtgärder och bestämma fonnema för fördelning av ansvaret för åtgärder
som skall vidtas.

8. Vid varje ordinarie session skall partsmötet

a) ta ställning till verkliga och potentiella förändringar i flyttande vattenfaglars
bevarandestatus och i livsmiljöer av betydelse för deras överlevnad, liksom till
faktorer som kan inverka på dem,

J(Jvut/LJ.Joc /f)99JJ/.~ . . . ni6ven<iltn1ng 653-: 1Jrd v,·r J
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b) se över gjorda framsteg och påträffade svårigheter vid tillämpningen av detta
avtal,

c) anta en budget och ta ställning till frågor rörande detta avtals ekonomiska
förhållanden,

d) behandla frågor rörande avtalssekretariatet och medlemskapet i tekniska
kommitten,
k U1v'(,1.< h-o

1<

e~ 5

Pt'J H .'v.;;K

e) anta en rapport som skall delges avtalspartema och ~on\ entiottsparternas

kGBferens{
f) bestämma tid och plats för påföljande session.

9. Vid varje session kan partsmötet
_____,__,_

a) göra de rekommendationer till parterna som det anser vara nödvändiga eller
lämpliga,

b) anta särskilda åtgärder för att förbättra detta avtals effektivitet och, i
förekommande fall, vidta sådana nödåtgärder som avses i artikel VII.4 i detta avtal,

c) pröva och fatta beslut om ändringsförslag till detta avtal,

d) ändra handlingsprogrammet i överensstämmelse med artikel IV.3 i detta avtal.

e) upprätta sådana underorgan som det bedömer vara nödvändiga för att bistå med
genomförandet av detta avtal, särskilt vad gäller samordning med organ som
inrättats i kraft av andra internationella fördrag, konventioner eller avtal med
sammanfallande geografisk och taxonomisk täckning,

I
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f) besluta om andra frågor rörande tillämpningen av detta avtal

Artikel VII Tekniska kommitten

1. Tekniska kommitten skall bestå av

a) nio experter representerande olika regioner i avtalsområdet enligt en avvägd
geografisk fördelning,

b) en företrädare för vardera Internationella naturvårdsunionen (IUCN),
Internationella sjöfågeljorskningsbyrån (IWRB) t och Internationella rådet för
jakt och viltvård (CIC),

c) en expert från vardera av följande områden: lantbruksekonorni, viltvård och
miljörätt.

Förfarandet vid utnämning av experter, deras mandattid samt förfarandet vid
utnämning av ordföranden i tekniska kommitten skall bestämmas av partsmötet.
Ordföranden far bevilja tillträde till högst fyra observatörer från internationella
mellanstatliga och icke statliga fackorganisationer.

2. Såvida inte partsmötet beslutar annat, skall möten med tekniska kommitten
sammankallas av avtalssekretariatet i anslutning till varje ordinarie session med
partsmötet och minst en gång mellan dettas ordinarie sessioner.

3. Tekniska kommitten skall

a) tillhandahålla partsmötet, och på förmedlan av avtalssekretariatet parterna,
vetenskaplig och teknisk rådgivning och information,

Den engelska benamrnngcn numera WetlanJs lntemational (ö.a)
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b) göra rekommendationer till partsmötet rörande handlingsprogrammet, avtalets
tillämpning och framtida forskning som skall genomföras,

c) upprätta en rapport om sin verksamhet tiil varje ordinarie session med
partsmötet; denna skall inges till avtalssekretariatet senast 120 dagar före
partsmötets session, och kopior därav skall av avtalssekretariatet omedelbart
delges parterna,

d) utföra andra uppgifter som den tilldelats av partsmötet.

4. Om tekniska kommitten anser att en nödsituation har uppstått som fordrar
omedelbara åtgärder för att förhindra att en eller flera vattenfågelarters
bevarandestatus försämras, far den be avtalssekretariatet att i brådskande ordning
sammankalla ett möte med berörda parter. Dessa parter skall sammanträda så snart

~(..,./~ il<R.,I
p2.b~O'

som möjligt därefter för att skyndsamt inrätta en--mekaHism-föf att skydda arter
V

I

som har identifierats såsom varande utsatta för ett särskilt allvarligt hot. Om en
rekommendation har antagits vid ett sådant möte, skall de berörda parterna
underrätta varandra och avtalssekretariatet om de åtgärder de har vidtagit för att
följa denna eller om skälen till att den inte har kunnat följas.

5. Tekniska kommitten far upprätta sådana arbetsgrupper som kan behövas för att
handlägga speciella uppgifter.

Artikel Vill A vtalssekretariatet

Avtalssekretariatets uppgifter skall

vara~{

a) att anordna och betjäna partsmötets och tekniska kommittens sessioner,

b) att verkställa beslut som riktats till det av partsmötet,
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c) att främja och samordna verksamheter enligt detta avtal, däribland
handlingsprogrammet. i överensstämmelse med partsmötets beslut,

d) att upprätthåila förbindeise med utanförstående utbredningsstater och underlätta
samordningen parterna emellan och med internationella och nationella
organisationer vilkas verksamhet direk.-t eller indirekt omfattar bevarande, inklusive
skydd

samt~kötsel och\ förvaltning

av flyttande vattenfaglar,

e) att insamla och pröva infonnation som främjar ändamålet med och
genomförandet av detta avtal samt ombesörja lämplig spridning av denna
information,

''

f) att rikta partsmötets uppmärksamhet mot frågor som rör ändamålen med detta

avtal,

g) att delge varje part kopior av de rapporter som upprättats av de myndigheter
som avses i artikel V. l a i detta avtal och av tekniska kommittens rapporter samt
av de rapporter avtalssekretariatet skall upprätta i enlighet med punkt h i denna
artikel inte senare än 60 dagar före öppnandet av varje ordinarie session med
parts mötet,

h) att upprätta rapporter om sekretariatets arbete och genomförandet av avtalet på
årsbasis och till varje ordinarie session med partsmötet,

i) att förvalta avtalets budget och dess bevarandefond, om en sådan har inrättats,

j) att lämna allmänheten information om detta avtal och dess ändamål,

k) att utföra de övriga funktioner som det kan tilldelas i enlighet med detta avtal
eller av partsmötet.
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Artikel IX Förbindelser med andra internationella organ som ägnar sig åt
flyttande vattenfåglar och deras livsmiljöer

Avtalssekretariatet skall samråda

a) kontinuerligt med konventionssekretariatet och, när så är lämpligt, med de organ
som ansvarar för sekretariatsfunhionema för överenskommelser som ingåtts med
stöd av artikel IV.3-4 i konventionen som gäller flyttande vattenfåglar,
konventionen om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom
livsmiljö för våtmarksfåglar 1971, konventionen om internationell hamj.el med
utrotningshotade arter i vildfauna ochjlora 1973, afrikanska konventionen om
bevarande av natur och naturresurser 1968, konventionen om skydd av
europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö 1979 samt
konventionen om biologisk mångfald 1992 för att partsmötet skall samarbeta med
parterna i dessa konventioner i alla frågor av gemensamt intresse och särskilt i
fråga om utveckling och tillämpning av handlingsprogrammet,

b) med sekretariaten för andra relevanta konventioner och internationella rättsakter
om frågor av gemensamt intresse,

c) andra organisationer med kompetens i fråga om bevarande, innefattande skydd
samt skötsel och förvaltning av flyttande vattenfåglar och deras livsmiljoer samt
inom forskning, utbildning och höjande av det allmänna medvetandet.

Artikel X Ändring av avtalet

1. Detta avtal kan ändras vid partsmötets ordinarie och extraordinarie sessioner

2. Varje part far framlägga ändringsförslag.

3. Texten till en föreslagen ändring med motivering skall tillställas
avtalssekretariatet senast 150 dagar före sessionens öppnande. Avtalssekretariatet
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skall omedelbart delge parterna. Kommentarer till texten från parterna skall
tillställas avtalssekretariatet senast 60 dagar före sessionens öppnande.
Sekretariatet skall så snart som möjligt efter sista· qagen för framläggande av
kommentarer underrätta parterna om samtliga fram tili den dagen inkomna
kommentarer.

4. Andra ändringar till avtalet än en ändring i dess. bilagor skall antas med en

majoritet av två tredjedelar av närvarande och röstande parter och träda i kraft för
de parter som har godtagit ändringen den trettionde dagen efter den dag då två
tredjedelar av avtalspartema vid dagen för antagandet av ändringen hos
depositarien har deponerat sina godtagandeinstrument för ändringen. För varje part
som deponerar sitt godtagandeinstrument efter den dag då två tredjedelar av
parterna har deponerat sina godtagandeinstrument skall ändringen träda i kraft den
trettionde dagen efter den dag då parten deponerar sitt godtagandeinstrument.

5. Nya bilagor och ändringar i bilagor skall antas med två tredjedels majoritet av

närvarande och röstande parter och träda i kraft för <;llla parter den nittionde dagen
efter den dag då de har antagits av partsmötet, utom för parter som har gjort ett
förbehåll i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

6. Inom den tid om 90 dagar som avses i punkt 5 i denna artikel får en part till
depositarien göra ett skriftligt förbehåll mot en ny bilaga eller en ändring en i
bilaga. Ett sådant förbehåll får när som helst återkallas genom ett skriftligt
meddelande till depositarien, varefter den nya bilagan eller ändringen träder i kraft
för parten i fråga den trettionde dagen efter den dag då förbehållet återtogs.

Artikel XI Avtalets inverkan på internationella konventioner och lagstiftning

1. Bestämmelserna i detta av1al skall inte inverka på en parts rättigheter eller

åtaganden enligt gällande internationella fördrag, konventioner eller
överenskommelser.
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2. Bestämmelserna i detta avtal skall inte på något sätt inverka på en parts ratt att
bibehålla eller införa strängare åtgärder för bevarande av flyttande vattenfåglar och
deras livsmiljöer.

Artikel XII Tvistlösning

1. Tvister som uppkommer mellan två eller flera parter om tolkningen eller
tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal skall göras till föremål för
förhandlingar mellan de parter som berörs av tvisten.

2. Om en tvist inte kan lösas i enlighet med punkt 1 i denna artikel, kan parterna
genom ömsesidigt samtycke hänskjuta den till skiljeförfarande, särskilt av
Permanenta skiljedomstolen i Haag; parter som hänskjuter tvisten skall vara
bundna av skiljedomen.

Artikel XID Undertecknande, ratifikation, godkännande och anslutning

1
1. Detta avtal skall stå öppet för undertecknande av alla htbredningsstater, oavsett
I

om områden under deras jurisdiktion ligger inom avtalso~rådet, och av regionala
organisationer för ekonomisk integration, om minst en a)'.dess medlemsstater är
utbredningsstat, antingen genom

a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande,

l;

~

d., ,,

~-~

Jh : (~~'4<·v(t.G".

,1
b) undertecknande med förbehåll för ratifikation, god tagande eller godkännande
följt av ratifikation, godtagande eller godkännande.

2. Detta avtal skall förbli öppet för undertecknande i Haag till den dag då det
träder i kraft.
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3. Detta avtal skall stå öppet för anslutning av utbredningsstater och regionala
organisationer för ekonomisk integration som avses i punkt l i denna artikel på och
efter dagen för avtalets ikraftträdande.

4. Ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsinstrument skall
deponeras hos depositarien.

Artikel XIV Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att
minst 14 utbredningsstater eller regionala organisationer för ekonomisk integration,
däribland minst sju i Afrika och sju i Eurasien, har undertecknat det utan förbehåll
för ratifikation, godtagande eller godkännande eller har deponerat sina
ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument i överensstämmelse med
artikel XIII i avtalet.

2. För varje utbredningsstat eller regional organisation för ekonomisk integration
som har

a) undertecknat detta avtal utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller
godkännande,

b) ratificerat, godtagit eller godkänt avtalet eller

r

_J

c) anslutit sig

~alet efter den dag då det antal utbredningsstater och regionala

organisationer för ekonomisk integration som fordras för ikraftträdande har
undertecknat det utan förbehåll eller ratificerat, godtagit eller godkänt det, träder
avtalet i kraft den första dagen i den tredje månaden efter undertecknande utan
förbehåll eller ifrågavarande stats eller organisations deponering av sitt
ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument.

Artikel XV Förbehåll
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Bestämmelserna i detta avtal far inte göras till föremål för allmänna förbehåll Ett
särskilt förbehåll far dock göras av en stat eller en regional organisation för
ekonomisk integration vid undertecknande utan förbehåll för ratifikation,
godtagande eller godkännande eller, i förekommande fall, vid deponering av
ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet med
avseende på arter som omfattas av avtalet eller en viss bestämmelse i
handlingsprogrammet. Ett sådant förbehåll far när som helst återtas av den stat
eller den regionala organisation för ekonomisk integration som har gjort det genom
skriftligt meddelande till depositarien; staten eller organisationen i fråga· skall inte
vara bunden av bestämmelser som förbehållet avser förrän 30 dagar efter den dag
då förbehållet återtogs.

Artikel XVI Uppsägning

En part far när som helst säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande till
depositarien. Uppsägningen skall träda i kraft tolv månader efter dagen för
depositariens mottagande av meddelandet.

Artikel XVII Depositarie

1. Originalet till detta avtal på arabiska, engelska, franska och ryska språken, vilka
alla versioner är lika giltiga, skall deponeras hos Konungariket Nederländernas
regering, som skall vara depositarie. Depositarien skall överlämna bevittnade
kopior av dessa versioner till alla stater och regionala organisationer för ekonomisk
integration som avses i artikel XIII I i avtalet och till avtalssekretariatet när detta
har upprättats.

2. Så snart detta avtal har trätt i kraft skall en bestyrkt kopia därav av depositarien
inges till Förenta nationernas sekretariat för registrering och offentliggörande i
enlighet med artikel l 02 i Fören ta nationernas stadga.
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3. Depositarien skall underrätta alla stater och regionala organisationer för
ekonomisk integration som har undertecknat avtalet eller anslutit sig till det samt
avtalssekretariatet om

a) undertecknanden,

b) deponering av ratifikations-, god tagande-, godkännande- och
anslutningsinstrument,

c) dag för ikraftträdande av detta avtal, nya bilagor och ändringar i avtalet eller
dess bilagor,

d) förbehåll mot en ny bilaga eller en ändring i en bilaga,

e) meddelanden om återtagande av förbehåll,

f) meddelanden om uppsägning av avtalet.

Depositarien skall till alla stater och regionala organisationer för ekonomisk
integration som har undertecknat detta avtal eller anslutit sig till det och till
avtalssekretariatet delge texterna till förbehåll, nya bilagor och ändringar i avtalet
eller dess bilagor.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade,
undertecknat detta avtal.

20 (3 2)

Bilaga l
Definition av avtalsområdet

Gränserna för avtalsområdet definieras enligt följande: Från Nordpolen dras en
linje mot syd längs l 30°V till 75°N; därifrån mot ost och sydost genom Viscount
Melvi.llesundet, Prince Regent Inlet, Boothiabukten, Foxebassängen, Foxekanalen
och Hudsonsundet till en punkt i nordvästra Atlanten 60°N 60°V; därifrån mot
sydost genom nordvästra Atlanten till en punkt 50°N 30°V; därifrån söderut längs
30°V till 10°N; därifrån mot sydost till ekvatorn vid 20°V; därifrån mot syd längs
20°V till 40°S; därifrån mot ost längs 40°S till 60°0; därifrån mot norr längs 60°0
till 3 5°N; därifrån mot ostnordost längs en storcirkellinje till en punkt i västra Altai
belägen på 49°N 87°27'0 ; därifrån mot nordost på en storcirkellinje till Norra
Ishavets kust på en punkt 130°0; därifrån mot norr längs 130°0 till Nordpolen.
Avtalsområdet framgår av bifogade karta.

µ{;, /.e
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Bilaga 1a Karta över avtalsområdet
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( Bilaga 3 Handlingsprogram
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1. Tillämpningsområde

1.1 Handlingsprogrammet avser populationer av flyttande vattenfåglar upptagna i
tabell l till denna bilaga (nedan kallad tabell 1).

1.2 Tabell l utgör en integrerad del av denna bilaga. Hänvisningar till
handlingsprogrammet utgör också hänvisningar till tabell 1.

2. Bevarande av arter

2.1 Lagstiftning

2.1. l Parter som hyser populationer upptagna i kolumn A i tabell 1 skall skydda
dem i enlighet med bestämmelserna i artikel III.2 a i detta avtal. Dessa parter skall i
synnerhet och med iakttagande av punkt 2.1.3 nedan
'
-z
Jtt.W ,

a) förbjuda fångst av fåglar och insamlande av ägg tillhörande dessa populationer
som finns inom ~territorier,

pa y/-c,

V •-La .S

b) förbjuda avsiktligt störande i den utsträckning detta skulle ha betydelse för
bevarande av populationen i fråga,

c) förbjuda innehav och utnyttjande av samt handel med sådana fåglar och ägg
'2

stc{l( (-7 k o sr.; tr ::,qu.r f o !-:;

tillhörande dessa populationer som har fångats i strid med förbuden i a ovan samt
Drod1..<.r..1-cr
innehav och nyttjande av och handel med lätt igenkännbara delar eller' derivat av
sådana fåglar och deras ägg.

Undantagsvis. och endast i fråga om populationer som ingår i kategori 2 och 3 i
kolumn A och är markerade med asterisk, får jakt fortsätta på uthållig basis. om
den förekommer ajhävd Så.dant uthålligt utnyttjande skall bedrivas med stöd av
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särskilda bestämmelser i ett artsinriktat handlingsprogram på lämplig internationell
nivå.

2. 1.2 Parter som hyser populationer upptagna i tabell 1 skall reglera fångst av
fåglar och insamlande av ägg för alla populationer upptagna i kolumn B i tabell l
Syftet med sådan lagstiftning skall vara att bibehålla eller medverka till att återställa
dessa populationer till en gynnsam bevarandestatus och att, på grundval av bästa
tänkbara kunskap om populationsdynarnik, säkerställa att fångsten eller annan
användning är uthållig. Lagstiftningen skall, med förbehåll för punkt 2. 1.3 nedan,
särskilt omfatta

a) förbud mot fångst av fåglar som tillhör populationerna i fråga under deras olika
häcknings- och uppfödningsfaser och under deras återvändande till
häckningsplatserna, om fångsten har en ogynnsam inverkan på bevarandestatusen
för populationen i fråga,
javw.e{-.;J,4 u:-

z

b) reglera fångstsätten,
herra1<Hi~N , Jffkf.e...,
c) fastställa fångstgränser, där så är lämpligt, och införa adekvat kontroll för att

säkerställa att dessa@ränsiJ iakttas,

d) förbjuda innehav och nyttjande av samt handel med fåglar och ägg av
populationerna i fråga som har fångats eller insamlats i strid med förbuden i denna
punkt och innehav och nyttjande av samt handel med alla delar av sådana fåglar
och deras ägg.

H

c

d.<> f- (ide f11rn.r
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2. 1.3 Parterna har rätt att bevilja undantag från förbuden i 2. 1. l och 21 2 utan
hinder av bestämmelserna i artikel III.5 i konventione

om ~annan

tillfredsställande lösning~r tlll buds~

a) för att undvika allvarlig skada på gröda, vatten och fiske,
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b) i luftfartssäkerhetens intresse eller annat prioriterat allmänt intresse,

c) för forsknings- och utbildningsändamål, åte~raA-df eller den uppfödning som
är nödvändig för dessa syften,

j !~
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c.

~

d) för att under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad
omfattning tillåta fångst och förvaring eller annat förnuftigt nyttjande av vissa

------------ ---

...

------ ---··---------------·-·---

fåglar i ett litet antal,

e) för att förbättra de ifrågavarande populationernas utbredning eller överlevnad.

Undantagen skall vara exakt angivna med avseende på innehållet, vara tids- och
rumsbegränsade och inte vara skadliga för populationer upptagna i tabell 1.
Parterna skall så snart som möjligt meddela av1alssekretariatet om undantag som
beviljats med stöd av denna bestämmelse.

2.2 Artsinriktade handlingsprogram

2.2. l Parterna skall samarbeta för att upprätta och införa internationella
artsinriktade handlingsprogram för populationer upptagna i tabell 1, kolumn A,
kategori 1, i första hand, samt för populationer som markeras med asterisk i
kolumn A i tabell 1. Avtalssekretariatet skall samordna upprättandet,
hannoniseringen och införandet av dessa program.

--

2.2.2 Parterna skall utforma och införa nationella artsinriktade handlingsprogram
för populationer upptagna i kolumn A i tabell l i syfte att förbättra deras allmänna
bevarandestatus. Handlingsprogram skall innehålla sarskilda bestämmelser för
populationer markerade med asterisk. När så är lämpligt skall problemet med
oavsiktligt dödande av fåglar av jägare till följd av orik.--tig identifiering beaktas.

2.3 Nödåtgiirder
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Parterna skall, i nära samarbete med varandra där så är möjligt och lämpligt.
utforma och tillämpa nödåtgärder för populationer upptagna i tabell 1 närhelst
extremt ogynnsamma eller hotande förhållanden förekommer någonstans inom
avtalsområdet.

2.4 Återinförande

Parterna skall iaktta största försiktighet vid återinförande av populationer upptagna
i tabell 1 i delar av dessas traditionella utbredningsområden där de inte längre
förekommer. De skall vinnlägga sig om att utforma och följa en detaljerad plan för

---

återinförande grundad på lämpliga vetenskapliga studier. Planerna för återinförande
bör utgöra en integrerad del av nationella och, i förekommande fall, internationella
artsinriktade handlingsprogram. Planer för återinförande bör innehålla en
rniljökonsekvensbedörnning och skall hållas vitt tillgängliga. Parterna skall på

ll

förhand informera avtalssekretariatet om alla program för återinförande för
populationer upptagna i tabell 1.

2.5~

2.5.1 Parterna skall, om de bedömer det (rnrcf nödvändigt, förbjuda införande av
djur- eller växtarter som inte förekommer naturligt, som kan vara skadliga för
populationer upptagna i tabell 1.

2.5.2 Parterna skall, om de bedömer det~ nödvändigt, kräva att lämpliga
försiktighetsmått vidtas för att undvika oavsiktligt frisläppande av fångna fåglar
som inte förekommer naturligt.

(2J
u/

2.5.3 Parterna skall vidta åtgärder i den utsträckning som är möjliu-h lämpli7
I
innefattande fångst, för att säkerställa att, när arter eller hybrider av sådana arter
som inte förekommer naturligt redan har införts i deras territorium. dessa arter elle1
hybrider inte utgör en potentiell fara för populationer upptagna i tabell l
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3. Bevarande av livsmiljöer

3.1 Inventering av livsmiljöer

3. 1. 1 Parterna skall, där så är lämpligt tillsammans med behöriga internationella
organisationer, genomföra och publicera sådana nationella inventeringar av
livsmiljöer inom sina territorier som är av betydelse för populationer upptagna i
tabell 1.

3 .1.2 Parterna skall vinnlägga sig om att med prioritet identifiera alla områden av
internationell eller nationell betydelse för populationer upptagna i tabell 1.

3.2 Bevarande av områden

3.2.1 Parterna skall vinnlägga sig om att fortsätta att upprätta skyddsområden för

f--{
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att bevara livsmiljöer av betydelse för populationer upptagna i tabell 1 och att
utfonna och

f.nrora planer fur skötsel och för valwiTf1i-a1 dessa områden.

3 .2.2 Parterna skall vinnlägga sig om att ge de våtmarker särskilt skydd som
uppfyller de internationellt antagna kriterierna för internationell betydelse.

3 .2.3 Parterna skall vinnlägga sig om att använda alla våtmarker i sina territorier p3
ett förnuftigt och uthålligt sätt. De skall särskilt vinnlägga sig om att undvika
förstöring och förlust av livsmiljöer som hyser populationer upptagna i tabell 1
genom att införa lämpliga föreskrifter, nonner eller kontrollåtgärder. De skall
särskilt vinnlägga sig om att

a) där så är möjligt säkerställa att det finns adekvat, lagfäst kontroll for användning
av kemikalier i jordbruket, förfaranden för bekämpning av skadeinsekter och

_ _ ttvfcpp
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kvittblivning av avfallsvatten i överensstämmelse med internationella normer för att

/-r

minimera~ skadlig' inverkan på populationer upptagna i tabell l,

JOvar;a Joc 1999-!J/.]7 råövrrsJ1tn1ni: 6517 urJ va 4 25tJ2)

H

b) iordningställa och sprida infonnationsmaterial på lämpliga språk

f m beskri ·ef
1

gällande föreskrifter, nonner och kontrollåtgärder och deras nytta för människor
samt vilda djur och växter.

3 .2.4 Parterna skall vinnlägga sig om att utfonna strategier grundade på ekosystem
för att bevara livsmiljöerna för alla populationer som upptas i tabell 1 inklusive
livsmiljöerna för utspridda populationer.

3.3 Rehabilitering och återställande

t-l

ef/J

Parterna skall vinnlägga sig om att, där så är möjligt och lämpligt, rehabilitera pct1.
återställa områden som tidigare har varit av betydelse för populationer upptagna i
tabell l.

4. Skötsel och förvaltning av mänskliga verksamheter

4.1 Jakt

4. 1. l Parterna skall samarbeta för att tillse att den princip om uthålligt nyttjande
som ingår i detta handlingsprogram tillämpas i deras jaktlagstiftning med avseende
på de berörda vattenfagelpopulationernas hela geografiska utbredning

l;

o~h

~eslcaffenheten ay deras biologiska livscykel.
4.1.2 Parterna skall hålla avtalssekretariatet underrättat om sin lagstiftning om jakt
på populationer upptagna i tabell 1.

4. 1.3 Parterna skall samarbeta för att utveckla ett tillförlitligt och harmoniserat

jau/ c {f--c,/

system för inhämtande av uppgifter om fa-Rgs.1:~faglar(~€*-insamling.av-agg' för
1

att bedöma det årliga uttaget i populationer upptagna i tabell l. Parterna skall
lämna avtalssekretariatet en uppskattning av det totala årliga uttaget av varje
population när en sådan är tillgänglig.
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4.1.4 Parterna skall vinnlägga sig om att stegvis avskaffa användning av blyhagel
vid jakt i våtmarker till år 2000.
V

iJf7f-rr

4 .1. 5 Parterna skall utfonna och killämp;f åtgärder för att minska och så långt som
möjligt eliminera användning av förgiftat lockbete:

V; d_ (-trf ?__
4.1.6 Parterna skall utfonna och ~P't åtgärder för att minska och så långt som
möjligt eliminera ~ig-fångst--av-få.gla!'.--GGh-insamling_a':L~gg.

c/Wf fj

jt-U-

I

4.1. 7 Där så är lämpligt skall parterna intressera jägare på lokal, nationell och
internationell nivå för att bilda klubbar eller organisationer för att samordna sina
verksamheter och hjälpa till att säkerställa uthålligt nyttjande.

4.1.8 Där så är lämpligt skall parterna främja införande av krav på färdighetsprov
för jägare, vari bl.a. skall ingå identifiering av fåglar.

4.2 Ekoturism

4.2.1 Med undantag för de centrala zonerna i sk.')'ddsområden skall parterna, där så

1/

är lämpligt, främja pr:rPrätta!i.de -ir{samarbetsprogram mellan alla berörda för att
utforma en hänsynsfull ekoturism anpassad för våtmarker som hyser
koncentrationer av populationer upptagna i tabell 1.
[J.kkut{J/ljt{

4.2.2 Parterna skall i samarbete med~ehörigafinternationella organisationer
vinnlägga sig om att bedöma kostnaderna, nyttan och andra konsekvenser som
ekoturism kan medföra i de för turism utvalda våtmarker där det förekommer
koncentrationer av populationer upptagna i tabell 1. De skall informera
avtalssekretariatet om utfallet av dessa bedömningar.

4.3 Annan mänsklig verksamhet
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4.3. l Parterna skall bedöma effe\...--ten av föreslagna projekt som kan för..:antas

(nf orsaka konflikter mellan populationer upptagna i tabell l, som förekommer i
områden som avses i punkt 3.2, och mänskliga intressen och skall offentliggöra
resultaten av denna bedömning.

4.3.2 Parterna skall vinnlägga sig om att insamla uppgifter om skador, särskilt på
gröda, somfeforsakas av populationer upptagna i tabell l och rapportera
resultaten till avtalssekretariatet.

4.3 .3 Parterna skall samarbeta för att identifiera lämplig teknik för att minimera
skador, särskilt på gröda, förorsakad av populationer upptagna i tabell l med
användande av erfarenheter från andra håll i världen.

4.3 .4 Parterna skall samarbeta för att utforma artsinriktade handlingsprogram för

H 0 ((vrv<I~

populationer som förorsakar ~ydlig skada särskilt på gröda. Avtalssekretariatet
skall samordna utformningen och harmoniseringen av sådana program.

4.3. 5 Parterna skall i största möjliga utsträckning främja pllämpning a\{höga
miljömässiga normer vid planering och uppförande av anläggningar för att
minimera deras inverkan på populationer upptagna i tabell l. Parterna bör
överväga åtgärder för att minimera de befintliga anläggningarnas inverkan där det
är tydligt att den är ogynnsam för populationerna i fråga.

, s;-öric;~
4.3.6 I de fall

mänskli~

utgör ett hot mot bevarandestatusen för

populationer av vattenfaglar upptagna i tabell 1, bör parterna vinnlägga sig om att
vidta åtgärder för att begränsa detta hot. Lämpliga åtgärder kan bl.a. innefatta
upprättande av störningsfria zoner i skyddade områden dit allmänheten inre har
tillträde.

5. Forskning och övervakning
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5.1 Parterna skall vinnlägga sig om att utföra fältundersökningar tfoga-*änqa
områdeqdär det kan förekomma betydande koncentrationer av populationer
upptagna i tabell 1. Resultaten av dessa fältundersökningar skall ges vid spridning.

5.2 Parterna skall vinnlägga sig om att övervaka populationer upptagna i tabell
Resultaten av denna övervakning skall offentliggöras eller tillställas behöriga
internationella organisationer för att möjliggöra granskning av populationernas
status och utveck.lingstrender.
~

111

Q(4 f-r~n

5.3 Parterna skall samarbeta för attffbättra Fätningen av~render i
fågelpopulationer som ett kriterium för att beskriva dessa populationers status.

5.4 Parterna skall samarbeta för att bestämma flyttningsvägarna för alla
populationer upptagna i tabell 1 med användande av tillgänglig kännedom om
dessa populationers spridning under och utanför häckningsperioderna och om
resultaten av fågelräkningar samt genom deltagande i samordnade
ringmärkningsprogram.

5.5 Parterna skall vinnlägga sig om att inleda och stödja gemensamma
forskningsprojekt om ekologi- och populationsdynamik för populationer upptagna
i tabell 1 och deras livsmiljöer i syfte att bestämma deras särskilda behov och vilka
tekniker som är mest lämpade för bevarande #amt slcötsef och förvaltning av dem.

5.6 Parterna skall vinnlägga sig om att genomföra studier om verkningarna av
förlust och försämring av våtmarker samt om störningar på ~en bäran.de
bp~citet~

hos våtmarker som används av populationer upptagna i tabell

och om

dessa populationers f1y1tningsmönster.

5.7 Parterna skall vinnlägga sig om att genomföra studier om inverkan,av jakt och
Jefct~CA...;...

handel på populationer upptagna i tabell i och om betydelsen av ~essa former a'-1
ulnyttjande för den lokala och nationella ekonomin.
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5.8 Parterna skall vinnlägga sig om att samarbeta med behöriga internationella

organisationer och om att stödja forsknings- och övervakningsprojekt

6. Utbildning och information

6. 1 Där så är nödvändigt, skall parterna genomföra utbildningsprogram för att
säkerställa att de som är ansvariga för tilläQ1pnin,;;en av detta handlingsprogram har
.
.
. 6.{i- f</fcf~ p~. ~Lu- ~rf·d hvf~
t1llräck.11ga kunskaper for ~ess effckt1va-8Häm13tt1B!:(.

6.2 Parterna skall samarbeta inbördes och med avtalssek.retariatet i syfte" att

utforma utbildningsprogram och utbyta ii!!gängliEfiClok.L.imentation.

6.3 Parteru_a skall vinnlägga sig om att utforma program samt informationsmaterial
vo.1ct--1
och tmelcarusmel('för att förbättra allmänhetens medvetande om målsättningarna

~ bestämmelserna och innehållet i detta handlingsprogram. Härvid skall
särskild uppmärksamhet ägnas åt dem som lever i och intill viktiga våtmarker, åt
nyttjare av dessa våtmarker (såsom jägare, fiskare och turister) samt åt lokala
myndigheter och andra beslutsfattare.

6.4 Parterna skall vinnlägga sig om att genomföra särskilda kampanjer för att
förbättra allmänhetens medvetande om bevarandet av populationer uppt,agna i
tabell 1.

7. Genomförande

7.1 Vid genomförandet av detta handlingsprogram skall parterna, när så är

lämpligt, ge populationer upptagna i kolumn A i tabell l prioritet.

/, - -:-·-_ /

, &er.

7.2

?V1

~------------~WI

~de fall beträffa~de,fllifl~i~~_:1upptagna i tabell

art förekommer inom en parts

territoriu~

-e,;J(

era population v samm2

skall parten i fråga vidta

bevarandeåtgärder till förmån för den population eller de populationer som

~~ig-f den minst gynnsamma bevarandestatusen.
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7.3 Avtalssekretariatet skall i samordning med tekniska kommitten och med bitrade
av experter från områdesstaterna samordna utfonnningen av riktlinjer för
bevarande i enlighet med artikel IV.4 i detta avtal för att biträda parterna vid
genomförandet av detta handlingsprogram. Där sa är möjligt, skall
avtalssekretariatet säkerställa överensstämmelse med riktlinjer antagna med stöd av
andra internationella rättsak'ter. Riktlinjerna-för bevaraooe(>kall syfta till att införa
principen om uthålligt nyttjande. De skall bl. a6äcka)
(j

•ufc'-1-~

i " I'! c C....d ({ c;:

a) artsinriktade handlingprogram,

b) nödåtgärder,

c) genomförande av områdesinventeringar och metodik för skötsel och förvaltning
av livsmiljöer,

J.ll k/-u-ti,vlA; "-Jq 11
d) \eder och bruk vid jakt)

(i)
z

e) handel med vattenfaglar,

f) turism,

g) begränsning av skador på gröda,
\0

h)

!-,!

k,r,· I 'l 1' K-t_.:3__'!. _____~h- ~-V

~övervakning
I

av vattenfaglar.

7.4 Avtalssekretariatet skall i samordning med tekniska kommitten och parterna
utföra en serie internationella studier som är nödvändiga för genomförandet av
detta handlingsprogram, vilka skall innefatta följande

a) Rapporter om populationernas status och utvecklingstrender
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65J~orJver./

J/1J2J

b) Brister i information F"m härröf från fältundersökningar.

ivldusr.le._
c) Nätverk av områden som utnyttjas av varje population, rrufattand-efprövning av
Jktbe-.( skyddsstatusen för varje område och av de fetva4rung-fåtgärder som har vidtagits i
1

varje enskilt fall.

d) Lagstiftning om jakt och handel i varje land avseende arter upptagna i bilaga 2
till detta avtal.

e) Hur långt man kommit i fråga om upprättande och genomförande av
artsinriktade handlingsprogram.
u_fa<l{";'lf5
f) Åte

projekt
pw.~.,_.J...c

g) Status för införda, (leke iAfödci<f'vattenfågelarter och deras hybrider.

7. 5 Avtalssekretariatet skall vinnlägga sig om att säkerställa att de studier som
nämns i punkt 7.4 uppdateras med högst tre års mellanrum.

7.6 Tekniska kommitten skall bedöma rik.-tlinjer som upprättats och studier som
utförts enligt punkterna 7.3 och 7.4 och framlägga förslag till rekommendationer
och resolutioner om deras utformning, innehåll och tillämpning till partsmötets
sessioner.

7.7 Avtalssekretariatet skall regelbundet pröva tänkbara mekanismer för att erhålla
p~u.,af

ytterligare resurser (pennin'gme.Gel och tekniskt bistånd) för att genomföra detta
handlingsprogram och avge en rapport till varje ordinarie session med partsmötet
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Bilaga 2
Vattenfåglar som omfattas av detta avtal
GAVIIDAE
Gavia
Gavia
Gavia
Gavia

stellata
arctica
immer
adamsii

Smålom
Storlom
Is lom
Vitnäbbad islam

PODICIPEDIDAE
Podiceps grisegena
Podiceps auritus

Gråhakedopping
Svarthakedopping

PELICANIDAE
Pelicanus onocrota/us
Pelicanus crispus

Pelikan
Krushuvad pelikan

PHALACROCORACIDAE
Phalacrocor= pygmaeus
Phalacrocor= nigrogu!aris

Dvärgskarv
Socotraskarv

ARDEIDE
Egretta vinaceigu!a
Ardea purpurea
Casmerodius a/bus
Ardeo/a idae
Ardeola ruflventrus
lxobrychus minutus
Jxobrychus sturmii
Botaurus stellaris

(S la ty egret)
Purpurhäger
Ägretthäger
(Madagascar pond-heron)
(Rufous-bellied heron)
Dvärgrördrom
Pygmerördrom
Rördrom

CICONIIDAE
Afycteria ibis
Ciconia nigra
Ciconia episcopus
Ciconia ciconia

Afrikansk ibisstork
Svart stork
Ullhalsstork
Vit stork

THRESKIO RNITHID AE
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita
Threskiornis aethiopicus
Platalea leucorodia
Platalea alba

Bronsibis
Eremitibis
Helig ibis
Skcdstork
Afrikansk skcdstork

PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus ruber
Phoenicopterus minor

Flamingo
Mindre flamingo

ANATIDAE
Dendrocvgna bicolor
Dendrocygna viduata
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Brun \'lSscland
Vithu\'ad \'lsscland

;_ l:r)
Thalassornis leucono/us
Oxyura leucocephala
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Cygnus co!umbianus
Anser brachyrhynchus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Branta ruficollis
Alopochen aegypliacus
Tadorna ferruginea
Tadorna cana
Tadorna ladorna
Plectropterus gambensis
Sarkidiornis melanotos
Nettapus auritus
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas capensis
Anas platythynchos
Anas undu/ata
Anas acuta
Anas erythrorhyncha
Anas hottentota
Anas querquedula
Anas clypeata
Marmaronetta angustirostris
Netta ruflna
Netta erythrophthalma
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Clangula hyemalis
lvfelanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
}vfergus serrator
lvfergus merganser

(White-backed duck)
Kopparand
Knölsvan
Sångsvan
Mindre sangsvan
Spetsbergsgås
Säd gås
Bläsgås
Fjäll gås
Grå gås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Ni Igås
Rostand
(South African shelduck)
Gravand
Sporrgås
Knöland
(African pygmy-goose)
Bläsand
Snatterand
Kricka
Kapand
Gräsand
(Y ellow-billed duck)
Stjärt.and
Rödnäbbad and
(Hottentot teal)
Årta
Skedand
Marmorand
Rödhuvad dykand
(Southem pochard)
Brunand
Vitögd dykand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrakc
Storskrakc

GRUIDAE
Grus leucogeranus
Grus v1rgo
Grus paradisea
Grus carunculatus
Grus grus

Snötrana
Jungfrutrana
(Bluc cr:rnc)
(Wattlcd cranc)
Trana

RALLIDAE
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Sarothrura boehmi
Por:ana pa,-..;a
Por:ana pusilla
Por:ana porzana

(Strcaky-brc:istcd Oufibil)
\\indrc sumphöna
Dvärgsumphön:i
Småiläckig sumphöna

A.enigmatolimnas marginalis
Rostgump:id sumphöna
Fulica atra (Svarta haveu?v1edelhavet; Solhöna

DROMADIDAE
Dramas ardeola

Hägerpipare

RECURVIROSTRIDAE
Himantopus himantopus
Recur.;irostra avosetta

Styltlöpare
Skärfläcka

GLAREOLIDAE
Glareola pratincola
Glareola nordmanni

Vadarsvala
Svartvingad vadarsvala

CHARADRIIDAE
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius pecuarius
Charadrius tricollaris
Charadrius forbesi
Charadrius pall idus
Charadrius alexandrinus
Charadrius marginatus
Charadrius mongolus
Charadrius leschenaultii
Charadrius asiaticus
Eudromias morinellus
Vane/lus vane/lus
Vane/lus spinosus
Vane/lus albiceps
Vane/lus senegallus
Vane/lus lugubris
Vane/lus melanopterus
Vane/lus coronatus
Vane/lus superciliosus
Vane/lus gregarius
Vane/lus leucurus

Ljungpipare
Kustpipare
Större strandpipare
Mindre strandpipare
Kittlitzstrandpipare
Trebandad pipare
(Forbes' plover)
Sodasjöpipare
Svartbent strandpipare
(White-fronted plover)
Mongol pipare
Ökenpipare
Kaspisk pipare
Fjäll pipare
Tofsvipa
Sporrvipa
(White-headed lapwing)
(Senegal lapwing)
(Wattled lapwing)
(Black-winged lapwing)
(Crowned lapwing)
(Brown-chested lapwing)
Stäppvip:J.
Sumpvipa

SCOLOPACIDAE
Gallinago media
Gallinago gallinago
lymnocryptes minimus
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostns
.Vumenius arquala
Tringa erylhropus

Dubbclbeck:J.si n
Enkelbcck:J.sin
Dvärgbccbsin
Rödspov
Myrspov
Småspov
Smaln:ibbad spov
Storspov
Svartsn:ippa
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Tringa
Tringa
Tringa
Tringa
Tringa

tolanus
stagnati/is
nebularia
ochropus
glareola

Tringa cinerea
Tringa hypoleucos
Arenaria interpres
Calidris tenuirostris
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris Jerruginea
Limicola jalcine/lus
Philomachus pugnax
Phalaropus /obatus
Phalaropus fulicaria

R.0dbcna
D::immsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena

Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Kolymasnäppa
Kustsnäppa
Sand.löpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Spovsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa

LARIDAE

Larus !eucopthalmus
Larus hemprichii
Larus audouinii
Larus armenicus
Larus ichthyaetus
Larus genei
Larus melanocephalus
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna maxima
Sterna bengalensis
Sterna bergii
Sterna sandvicensis
Sterna douga/lii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger

Vitögd mås
Sotrnås
Rödnäbbad trut
Annenisk trut
Svarthuvad trut
Långnäbbad mås
Svarthuvad mås
Sand tärna
Skrän tärna
Kungstärna
ty1indre iltäma
Tofstäma
Kentsk tärna
Rosentärna
Fisktäma
Silvertärna
Småtärna
(Saunders· tem)
(Damara tem)
Vitkindad tärna
Vitvingad tärna
Svarttärna
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ART OCH POPULATION
Mycteria ibis
Hela populationen

I
I

Ciconia nigra
VästafrikaNästeuropa
Central-/Östeuropa (häekn.)
Ciconia episcopus
Tropiska Afrika (C. e. microsce!is)
Ciconia ciconia
Sydafrika (C. c. ciconia)
Nordvästafrika/Västeuropa (häekn.) (C. c .ciconia)
Central-/Östeuropa (häekn.) (C. c. ciconia)
Västasien (häekn.) (C. c. ciconia)
Plegadis falcinellus
Afrika söder om Sahara (P .f fa!cinel!us;
Västafrika/Europa (P .f .fa!cine!lus)
Östafri.ka/Sydvästasien (P. f falcinelfus)
Geronticus eremita
Marocko
Sydvästasien
Threskiornis aethiopicus
Afrika söder om Sahara (Ihreskiornis aethiopicus)
Irak/Iran (Ihreskiornis aethiopicus)
Platalea leucorodia
Östatlanten (P. l. !eucorodia)
Central-/Sydosteuropa (häekn.) (P. I. !eucorodia)
Röda havet (P. I. archeri)
Sydväst-/Svdasien (övervintr.) (P. !. ma/or)
Platalea alba
Hela populationen
Dendrocygna bicolor
Afrika
Dendrocygna viduata
Afrika
Thalassomis leuconotus
Öst-/Sydafrika (I. !. leuconotus)
Västafrika (I. I. leuconotus)
Oxyura leucocephala
Västra Medelhavet
östraMedelhaveUVästasicn
Cygnus olor
Nordvästeuropa
Svarta havet (övcrvintr.)
Kaspiska havet (övervintr.)
Cygnus cygnus
Island (häckn.)
Nordvästeuropa (övcrvintr.)
Svarta havet (övcrvintr.)
Västasien (övervintr.)
Cygnus columbi:rnus
Europa (övervinlr.) rc. C. bew1ckii)
Kaspiska havet (övcrvintr.) rc. c. Dl.!W1ck11J

I

c

B

A

I
I

I

I

l

I
I

le
2
l

I

le
3b
2e
3b
l'
l
2'
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la
la

I
l
le

le
2
le
2

I

I
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l
l

I
I
I
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I

le
la
lJ
2d

11
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I

2
2a. 2d

!
I

2
l
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'le
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Anser brachyrhynchus
island (häckn.)
Svalbard (häckn.)
Anser fabalis
Västra taigan (häckn.)(.4. f fabalis)
Västra tundran (.4. ( rossicusJ
Anser albifrons
Nordvästeuropa (övervintr.) (..:J. a. a!bifronsj
Centraleuropa (övervintr.) (A. a. a!bifrons)
Svarta havet (övervintr.) (.4. a. a!bifrons)
Kaspiska havet (övervintr.) (A. a. albifrons)
Grönland (häckn.) (.4. a. flavirosrris)
Anser erytbropus
Svarta havet/Kaspiska havet (över>intr.)
Anser anser
Island (häckn.) (A. a. anser)
Nordeuropa/Västra Medelhavet (A. a. anser)
Centraleuropa/Nordafrika (A. a. anser)
Svarta havet (övervintr.) (.4. a. anser)
Västra Sibirien/Kaspiska havet (..L a. anser;
Branta leucopsis
Grönland (häckn.)
Svalbard (häckn.)
Rvssland (häckn.)
Branta bernicla
Sibirien (häckn.) (B. b. bernicla)
Svalbard (häckn.) (B. b. hrota)
Irland (övervintr.) (B. b. hrota)
Branta ruficollis
Hela populationen
Alopocben aegyptiacus
Hela populationen
Tadoma ferruginca
Västra Mcdelhavet
Östra Medelhavet/Svarta havet
Svdvästasien
Tadorna cana
Hela populationen
Tadorna tadorna
Nordvästeuropa
Västra Medelhavet
Svarta havet
Kaspiska havet
Plcctroptcrus gam bcnsis
Västafrika (P. g. gambensis)
Svdafrika (?. g-. nig-er}
Sarkidiornis mclanotos
Afrika (S. rn. rnelanotos)
Ncttapus auritus
Västafrika
Svd-/Östafrika
Anas pcnclopc
Nordvästeuropa (övcrvintr.)
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\ Svarta havet/1vfedelhavet (övcr.inlr.)
Svdvästasien (övcrvinLr.)

Anas strepera
Nordvästeuropa (övervinlr.) (.4. s. srrepera1
Svarta havet/Medelhavet (övervinLr.) (.4. s. srreperaJ
Svdvästasien (övervintr.) (A. s. strepera)
Anas crecca
Nordvästeuropa (övervintr.) (.4. c. crecca)
Svarta havet/Medelhavet (övervinLr.) (A. c. crecca)
Svdvästasien (övervintr.) (A. c. crecca)
A.nas capensis
Hela populationen
Anas platyrhynchos
Nordvästeuropa (övervintr.) (A. p. plaryhynchosJ
Svarta havet/Medelhavet (överv.) (.4. p. plaryrhynchos)
Sydvästasien (övervintr.) (A. p. platvrhvnchos)
Anas undulata
Sydafrika (A. u. undulata)
Anas acuta
Västafrika (övervintr.)
Nordvästeuropa (övervintr.)
Svarta havet/Medelhavet (övervinlr.)
Sydvästasien/Östafrika (övervin LI.)
Anas erythrorhyncha
Syd-/Östafrika
Anas hottentota
Västafrika
Syd/Östafrika
Anas querquedula
Västafrika (övervintr.)
Östafrika/ Asien (övervintr.)
Anas clypeata
Nordvästeuropa (övervintr.)
Västra Medelhavet (övminLr.)
Svarta havet/Medelhavet (övervintr.)
Svdvästasien (över.'intr.)
Mannaronetta angustirostris
Västra Medelhavct
Östra Medelhavet
Svdvästasien
Nctta rufina
Sydväst-/Centraleuropa
Sydosteuropa
Svdvästasien
Nctta erythrophthalma
Svd-/Östafrika (N. c. brunnca)
Aythya ferina
Nordvästeuropa (övcr.,inLr.)
Svarta havet/Mcdelhavct (övcr.·intr.)
Svdvästasien (övcrvintr.)
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l Aythya nyroca

Afrika (övervintr.)
IiIl Europa
(övervintr.)

le

3e
le

I Svdvästasien

Aythya fuligula
Nordvästeuropa (övervintr.)
Svarta havet/Medelhavet (övervintr.)
Sydvästasien (övervintr.)
Aythya marila
Östatlanten (övervintr.) (A. m. marila)
Svarta havet/Kaspiska havet (övervintr.) (.-t m. mari/a)
Somateria mollissima
Europa (S. m. mollissima)
So materia spectab ilis
Nordosteuropa
Polysticta stelleri
Nordosteuropa (övervintr.)
Clangula hyemalis
Island/Grönland (häckn.)
Nordvästeuropa (övervintr.)
Kaspiska havet (övervintr.)
Melanitta nigra
Nordvästeuropa (övervintr. (M. n. migra)
Melanitta fusca
Nordvästeuropa (övervintr.) (M f fusca)
Svarta havet/Kasviska havet (övervintr.) (}.1. ( fusca!
Bucephala clangula
Nordvästeuropa (övervintr.) (B. c. c!angula)
Svarta havet/Medelhavet (övervintr.) (B. c. c!angufa)
Kaspiska havet (övervintr.) (B. c. clam~ula)
Mergellus albellus
Nordvästeuropa (övervintr.)
Svarta havet/Medelhavet (övervintr.)
Svdvästasien (övervintr.)
Mcrgus scrrator
Nordvästeuropa (övervintr.) (.\.1. s. serralor)
Svarta havet/Medclhavct (övcrvintr.) (kf. s. serralorJ
Svdvästasien (övcrvintr. ) (.\f. s. serralor)
Mergus mcrganscr
Nordv:l.steuropa (övervintr.) (!vi. m. merganser)
Svarta havelflvfedclhavct (övcrvintr.) (,'vf. m. mergansen
Svdvästasien (övcrvintr.) (}. f, m. merQanser)
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