
Οδεγία 92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 21εο Μαΐνπ 1992 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ, 

Έρνληαο ππφςε: 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 130 
Π, 

ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο(1), 

ηε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ(2), 

ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο(3), 

Δθηηκψληαο: 

φηη ε δηαηήξεζε, ε πξνζηαζία θαη ε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, απνηεινχλ 
νπζηαζηηθφ ζηφρν γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ νπνίνπ ηελ επίηεπμε επηδηψθεη ε Κνηλφηεηα, 
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 130 Π ηεο ζπλζήθεο· 

φηη ην πξφγξακκα θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο (1987-1992)(4) 
πξνβιέπεη κέηξα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ· 

φηη ε παξνχζα νδεγία απηή ζπκβάιιεη ζην γεληθφ ζηφρν κηαο δηαξθνχο αλάπηπμεο δεδνκέλνπ 
φηη ν θπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη λα επλνήζεη ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ιακβάλνληαο 
ζπγρξφλσο ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο απαηηήζεηο· φηη 
ε δηαηήξεζε απηήο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ελδέρεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα απαηηεί ηε 
δηαηήξεζε ή θαη ηελ ελζάξξπλζε αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ· 

φηη, ζην επξσπατθφ έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ, νη θπζηθνί νηθφηνπνη ππνβαζκίδνληαη 
ζπλερψο θαη απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ άγξησλ εηδψλ πνπ απεηινχληαη ζνβαξά· φηη εθφζνλ νη 
απεηινχκελνη νηθφηνπνη θαη ηα απεηινχκελα είδε απνηεινχλ ηκήκα ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο 
ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηα απεηινχληα ζηνηρεία είλαη γεληθά δηαζπλνξηαθήο θχζεσο, είλαη αλαγθαίν 
λα ιεθζνχλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν κέηξα γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο· 

φηη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ απεηιψλ πνπ πθίζηαληαη νξηζκέλνη ηχπνη θπζηθψλ νηθνηφπσλ 
θαη νξηζκέλα είδε, είλαη αλαγθαίν λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νηθφηνπνη θαη είδε πξνηεξαηφηεηαο, 
ψζηε λα ιεθζνχλ ηαρέσο κέηξα γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο· 

φηη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνθαηάζηαζε ή ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη 
ησλ εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, πξέπεη λα ραξαθηεξηζηνχλ 
εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο ψζηε λα πινπνηεζεί έλα ζπλεθηηθφ επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν, 
ζχκθσλα κε έλα θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα· 

φηη φιεο νη ραξαθηεξηζκέλεο δψλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δσλψλ πνπ έρνπλ ήδε 
ηαμηλνκεζεί ή ζα ηαμηλνκεζνχλ ζην κέιινλ σο εηδηθέο δψλεο πξνζηαζίαο δπλάκεη ηεο νδεγίαο 



79/409/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979 πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ 
πηελψλ(5) πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην ζπγθξνηεκέλν επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν· 

φηη, ζε θάζε ραξαθηεξηζκέλε δψλε, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαγθαία κέηξα ζε ζρέζε 
κε ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο πνπ έρνπλ νξηζηεί· 

φηη νη ηφπνη πνπ ελδέρεηαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο πξνηείλνληαη απφ 
ηα θξάηε κέιε αιιά φηη, σζηφζν, πξέπεη λα πξνβιεθζεί κηα δηαδηθαζία πνπ λα επηηξέπεη ην 
ρξαθηεξηζκφ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ελφο ηφπνπ ν νπνίνο δελ έρεη πξνηαζεί απφ θξάηνο 
κέινο αιιά ηνλ νπνίνλ ε Κνηλφηεηα ζεσξεί βαζηθήο ζεκαζίαο, αληίζηνηρα, γηα ηε δηαηήξεζε ή 
ηελ επηβίσζε ελφο ηχπνπ θπζηθνχ νηθνηφπνπ ή ελφο είδνπο πξνηεξαηφηεηαο· 

φηη θάζε ζρέδην ή πξφγξακκα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνπο ζηφρνπο 
δηαηήξεζεο ελφο ηφπνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί ή ζα ραξαθηεξηζζεί ζην κέιινλ πξέπεη λα 
ππφθεηηαη ζηελ θαηάιιειε εθηίκεζε· 

φηη αλαγλσξίδεηαη πσο ε ζέζπηζε κέηξσλ πνπ επλννχλ ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 
νηθνηφπσλ θαη εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί θνηλή επζχλε φισλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ· φηη απηφ ελδέρεηαη σζηφζν λα πξνθαιέζεη ππεξβνιηθή ρξεκαηηθή 
επηβάξπλζε νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ, ιφγσ, αθελφο, ηεο άληζεο θαηαλνκήο απηψλ ησλ 
νηθνηφπσλ θαη εηδψλ αλά ηελ Κνηλφηεηα θαη, αθεηέξνπ, ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αξρή "ν ξππαίλσλ 
πιεξψλεη" πεξηνξηζκέλε κφλνλ εθαξκνγή κπνξεί λα έρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
δηαηήξεζεο ηεο θχζεσο· 

φηη, σο εθ ηνχηνπ, ζπκθσλείηαη, πσο γηα ηελ εμαηξεηηθή απηή πεξίπησζε πξέπεη λα 
πξνβιεθζεί ζπλεηζθνξά κε θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε, εληφο ησλ νξίσλ ησλ πφξσλ πνπ 
είλαη δηαζέζηκνη δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο· 

φηη ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί, ζηηο πνιηηηθέο ρσξνηαμίαο θαη αλάπηπμεο, ε δηαρείξηζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ, πνπ έρνπλ κείδνλα ζεκαζία γηα ηελ άγξηα ρισξίδα θαη παλίδα· 

φηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο 
δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία· 

φηη, σο ζπκπιήξσκα ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, είλαη ζθφπηκν λα πξνβιεθζεί έλα γεληθφ 
ζχζηεκα πξνζηαζίαο γηα νξηζκέλα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο· φηη ζα πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ κέηξα δηαρείξηζεο γηα νξηζκέλα είδε, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 
θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο νξηζκέλσλ ηξφπσλ 
ζχιιεςεο ή ζαλάησζεο, θαη λα πξνβιεθζεί παξάιιεια ε δπλαηφηεηα παξεθθιίζεσλ ππφ 
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο· 

φηη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ε 
Δπηηξνπή ζα θαηαξηίδεη πεξηνδηθά ζπγθεθαιαησηηθή έθζεζε πνπ ζα βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, 
ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηεο δηαβηβάδνπλ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ 
δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο· 

φηη ε βειηίσζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη φηη, ζπλεπψο, ελδείθλπηαη λα ελζαξξπλζεί ε απαηηνχκελε έξεπλα 
θαη νη ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο· 

φηη ε ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδνο απαηηεί ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ 
παξαξηεκάησλ· φηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί κηα δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο απηψλ ησλ 
παξαξηεκάησλ απφ ην πκβνχιην· 



φηη ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί ξπζκηζηηθή επηηξνπή γηα λα επηθνπξεί ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη, ηδίσο, θαηά ηε ιήςε απφθαζεσλ γηα ηελ θνηλνηηθή 
ζπγρξεκαηνδφηεζε· 

φηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα πνπ ζα ξπζκίδνπλ ηελ επαλεηζαγσγή 
νξηζκέλσλ ηζαγελψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε εηζαγσγή κε 
ηζαγελψλ εηδψλ· 

φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε γεληθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ηεο εθαξκνγήο, 

ΔΞΔΓΧΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΖΓΗΑ: 

Οξηζκνί 

Άξζξν 1 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο λννχληαη σο: 

α) "δηαηήξεζε": έλα ζχλνιν κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηαηεξεζνχλ ή απνθαηαζηαζνχλ 
νη θπζηθνί νηθφηνπνη θαη νη πιεζπζκνί εηδψλ αγξίαο ρισξίδαο θαη παλίδαο ζε ηθαλνπνηεηηθή 
θαηάζηαζε φπσο νξίδεηαη ζηα ζηνηρεία ε) θαη ζ)· 

β) "θπζηθνί νηθφηνπνη": νη ρεξζαίεο πεξηνρέο ή πγξφηνπνη πνπ δηαθξίλνληαη ράξηλ ζηα 
βηνινγηθά θαη κε βηνινγηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, είηε είλαη εμ νινθιήξνπ θπζηθέο 
είηε εκηθπζηθέο· 

γ) "θπζηθνί νηθφηνπνη θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο": νη νηθφηνπνη νη νπνίνη ζην έδαθνο ην 
νξηδφκελν απφ ην άξζξν 2: 

i) δηαηξέρνπλ θίλδπλν λα εμαθαληζζνχλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο θπζηθήο ηνπο θαηαλνκήο 

ή 

ii) έρνπλ πεξηνξηζκέλε πεξηνρή θπζηθήο θαηαλνκήο ιφγσ ηεο κεηψζεψο ηνπο ή ιφγσ ηνπ φηη ε 
πεξηνρή ηνπο, εθ ηεο θχζεψο ηεο, είλαη πεξηνξηζκέλε 

ή 

iii) απνηεινχλ ζεκαληηθά δείγκαηα ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο 
αθφινπζεο βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο: αιπηθήο, αηιαληηθήο, επεηξσηηθήο, καθαξνλεζησηηθήο 
θαη κεζνγεηαθήο. 

Απηνί νη ηχπνη νηθνηφπσλ αλαγξάθνληαη ή είλαη δπλαηφλ λα αλαγξαθνχλ ζην παξάξηεκα I· 

δ) "ηχπνη θπζηθψλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο": νη ηχπνη θπζηθψλ νηθνηφπσλ πνπ δηαηξέρνπλ 
ηνλ θίλδπλν λα εμαθαληζηνχλ απφ ην νξηδφκελν απφ ην άξζξν 2 έδαθνο, θαη γηα ηε δηαηήξεζε 
ησλ νπνίσλ ε Κνηλφηεηα θέξεη ηδηαίηεξε επζχλε ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηκήκαηνο ηεο θπζηθήο 
θαηαλνκήο ηνπο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην νξηδφκελν απφ ην άξζξν 2 έδαθνο. Απηνί νη ηχπνη 
θπζηθψλ νηθφηνπσλ ζηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*) 
ζην παξάξηεκα I· 

ε) "θαηάζηαζε ηεο δηαηήξεζεο ελφο θπζηθνχ νηθνηφπνπ": ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ 
παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζε έλα θπζηθφ νηθφηνπν, θαζψο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά είδε πνπ 



βξίζθνληαη ζε απηφλ θαη νη νπνίνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ καθξνπξφζεζκα ηελ 
θπζηθή ηνπ θαηαλνκή, ηε δνκή ηνπ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, θαζψο θαη ηελ καθξνπξφζεζκε 
επηβίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εηδψλ ηνπ ζην αλαθεξφκελν ζην άξζξν 2 έδαθνο. 

Ζ "θαηάζηαζε ηεο δηαηήξεζεο" ελφο θπζηθνχ νηθνηφπνπ ζεσξείηαη "ηθαλνπνηεηηθή" φηαλ: 

- ε πεξηνρή ηεο θπζηθήο θαηαλνκήο ηνπ θαη νη εθηάζεηο πνπ πεξηέρεη κέλνπλ ζηαζεξέο ή 
απμάλνληαη θαη 

- ε δνκή θαη νη εηδηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ καθξνπξφζεζκε ζπληήξεζή ηνπ 
πθίζηαληαη θαη είλαη δπλαηφλ λα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη θαηά ην πξνβιεπηφ κέιινλ θαη 

- ε θαηάζηαζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εηδψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ ζ)· 

ζη) "νηθφηνπνο ελφο είδνπο": πεξηβάιινλ νξηδφκελν απφ βηνινγηθνχο θαη κε βηνινγηθνχο 
ραξαθηεξηζηηθνχο παξάγνληεο, ζην νπνίν δεη ην είδνο ζε έλα απφ ηα ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνχ 
ηνπ θχθινπ· 

δ) "είδε θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο": ηα είδε ηα νπνία, ζην έδαθνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 
2: 

i) δηαηξέρνπλ θίλδπλν, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ ε πεξηνρή θπζηθήο θαηαλνκήο ησλ νπνίσλ 
εθηείλεηαη νξηαθά κφλνλ ζην πξναλαθεξφκελν έδαθνο θαη ηα νπνία δελ δηαηξέρνπλ θίδπλν 
νχηε είλαη εππξφζβιεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ δπηηθνχ παιαηναξθηηθνχ ή 

ii) είλαη εππξφζβιεηα, δειαδή πηζαλνινγείηαη φηη ζην πξνζερέο κέιινλ ελδέρεηαη λα 
πεξηιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδψλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν, εθφζνλ εμαθνινπζήζνπλ λα 
ππάξρνπλ νη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ απηφλ ηνλ θίλδπλν ή 

iii) είλαη ζπάληα, δειαδή νη πιεζπζκνί ηνπο είλαη νιηγάξηζκνη θαη κνινλφηη δελ δηαηξέρνπλ επί 
ηνπ παξφληνο θίλδπλν νχηε είλαη εππξφζβιεηα, ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαζηνχλ. Σα είδε απηά 
επξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κηθξέο ή αξαηά δηαζθνξπηζκέλεο ζε κία κεγαιχηεξε 
έθηαζε ή 

iv) είλαη ελδεκηθά θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ νηθνηφπνπ ηνπο 
ή/θαη ησλ ελδερνκέλσλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο ζηελ 
θαηάζηαζε ηεο δηαηήξεζήο ηνπο. 

Σα είδε απηά αλαγξάθνληαη ή ζα ήηαλ δπλαηφ λα αλαγξαθνχλ ζην παξάξηεκα II ή/θαη IV ή V· 

ε) "είδε πξνηεξαηφηεηαο": ηα είδε, πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν δ) ζεκείν i), γηα ηε δηαηήξεζε 
ησλ νπνίσλ ε Κνηλφηεηα θέξεη ηδηαίηεξε επζχλε ινγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 
πεξηνρήο ηεο θπζηθήο ηνπο θαηαλνκήο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην αλαθεξφκελν ζην άξζξν 
2 έδαθνο. Απηά ηα είδε πξνηεξαηφηεηαο [ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*)] ζην παξάξηεκα II· 

ζ) "θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ελφο είδνπο": ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ πνπ, 
επηδξψληαο ζην νηθείν είδνο, είλαη δπλαηφλ, λα αιιηψζνπλ καθξνπξφζεζκα ηελ θαηαλνκή θαη 
ην κέγεζνο ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ζην αλαθεξφκελν ζην άξζξν 2 έδαθνο. 

Ζ "θαηάζηαζε ηεο δηαηήξεζεο" θξίλεηαη σο "ηθαλνπνηεηηθή" φηαλ: 



- ηα δεδνκέλα ηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ πιεζπζκψλ ηνπ νηθείνπ είδνπο δείρλνπλ φηη ην 
είδνο απηφ εμαθνινπζεί θαη κπνξεί λα εμαθνινπζεί καθξνπξφζεζκα λα απνηειεί έλα δσηηθφ 
ζηνηρείν ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη θαη 

- ε πεξηνρή ηεο θπζηθήο θαηαλνκήο ηνπ είδνπο απηνχ δελ θζίλεη νχηε ππάξρεη θίλδπλνο λα 
κεησζεί θαηά ην πξνβιεπηφ κέιινλ θαη 

- ππάξρεη θαη ζα ζπλερίζεη πηζαλφλ λα ππάξρεη έλαο νηθφηνπνο ζε επαξθή έθηαζε ψζηε νη 
πιεζπζκνί ηνπ λα δηαηεξεζνχλ καθξνπξφζεζκα· 

η) "ηφπνο": κηα γεσγξαθηθψο θαζνξηζκέλε πεξηνρή, ε επηθάλεηα ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη 
ζαθψο· 

ηα) "ηφπνο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο": έλαο ηφπνο ν νπνίνο, ζηε βηνγεσγξαθηθή πεξηνρή ή ζηηο 
βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλήθεη, ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ή ηελ 
απνθαηάζηαζε ελφο ηχπνπ θπζηθνχ νηθνηφπνπ ηνπ παξαξηήκαηνο I ή ελφο είδνπο ηνπ 
παξαξηήκαηνο II, ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θαη ν νπνίνο κπνξεί επί πιένλ λα 
ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε ζπλνρή ηεο "Φχζεο 2000" (Natura 2000) πνπ αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 3 ή/θαη λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε ζπληήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνιιαπιφηεηαο ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

Γηα ηα δσηθά είδε πνπ θαηαιακβάλνπλ εθηεηάκελα εδάθε, νη ηφπνη θνηλνηηθήο ζεκαζίαο 
αληηζηνηρνχλ ζηηο ηνπνζεζίεο, κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο θπζηθήο θαηαλνκήο ησλ εηδψλ απηψλ, 
νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηα νπζηψδε γηα ηε δσή θαη αλαπαξαγσγή ηνπο θπζηθά ή βηνινγηθά 
ζηνηρεία· 

ηβ) "εηδηθή δψλε δηαηήξεζεο": έλαο ηφπνο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο νξηζκέλνο απφ ηα θξάηε κέιε 
κέζσ θαλνληζηηθήο, δηνηθεηηθήο ή/θαη ζπκβαηηθήο πξάμεο, ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ηα κέηξα 
δηαηήξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ απνθαηάζηαζε, ζε ηθαλνπνηεηηθή 
θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ή/θαη ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ γηα ηα 
νπνία νξίζηεθε ν ηφπνο· 

ηγ) "δείγκα": νπνηνδήπνηε δψν ή θπηφ, δσληαλφ ή λεθξφ, ησλ εηδψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
παξάξηεκα IV θαη ζην παξάξηεκα V, νπνηνδήπνηε κέξνο ή πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ απηά 
θαζψο θαη θάζε άιιν εκπφξεπκα πνπ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη κέξνο ή πξντφλ δψσλ ή θπηψλ 
απηψλ ησλ εηδψλ βάζεη ζπλνδεπηηθνχ εγγξάθνπ, ηεο ζπζθεπαζίαο, ηνπ ζήκαηνο, ηεο 
επηζήκαλζεο ή άιινπ ζηνηρείνπ· 

ηδ) "επηηξνπή": ε επηηξνπή πνπ ζπλίζηαηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20. 

Άξζξν 2 

1. Ζ παξνχζα νδεγία ζθνπφ έρεη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο 
πνηθηινκνξθίαο, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ηεο άγξηαο 
ρισξίδαο θαη παλίδαο ζην επξσπατθφ έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ φπνπ εθαξκφδεηαη ε 
ζπλζήθε. 

2. Σα κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία απνζθνπνχλ ζηε 
δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ή ηεο απνθαηάζηαζεο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, 
ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ άγξησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θνηλνηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο. 



3. Καηά ηε ιήςε κέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία, ιακβάλνληαη ππφςε νη 
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 
ηδηνκνξθίεο. 

Γηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ 

Άξζξν 3 

1. πλίζηαηαη έλα ζπλεθηηθφ επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν εηδηθψλ δσλψλ, επνλνκαδφκελν 
"Natura 2000". Σν δίθηπν απηφ, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο ηφπνπο φπνπ επξίζθνληαη ηχπνη 
θπζηθψλ νηθνηφπσλ πνπ εκθαίλνληαη ζην παξάξηεκα I θαη ηνπο νηθφηνπνπο ησλ εηδψλ πνπ 
εκθαίλνληαη ζην παξάξηεκα II, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ή, ελδερνκέλσο, ηελ 
απνθαηάζηαζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ησλ ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη 
ησλ νηθνηφπσλ ησλ νηθείσλ εηδψλ ζηελ πεξηνρή ηεο θπζηθήο θαηαλνκήο ησλ εηδψλ απηψλ. 

Σν δίθηπν "Natura 2000" πεξηιακβάλεη θαη ηηο δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ 
ηαμηλνκεζεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΚ. 

2. Κάζε θξάηνο κέινο ζπκβάιιεη ζηε ζχζηαζε ηνπ Natura 2000 αλάινγα κε ηα είδε θπζηθψλ 
νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ ηα νπνία αλαθέξεη ε παξάγξαθνο 1, πνπ ππάξρνπλ 
ζην έδαθφο ηνπ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ θάζε θξάηνο κέινο νξίδεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, 
ηφπνπο σο εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξεη ε 
παξάγξαθνο 1. 

3. Σα θξάηε κέιε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλνπλ φηη ηνχην απαηηείηαη, θαηαβάιινπλ 
πξνζπάζεηεο λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνινγηθή ζπλνρή ηνπ Natura 2000 ράξε ζηε δηαηήξεζε 
θαη, ελδερνκέλσο, ζηελ αλάπηπμε ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ άγξηα 
παλίδα θαη ρισξίδα, ηα νπνία αλάθεξεη ην άξζξν 10. 

Άξζξν 4 

1. Κάζε θξάηνο κέινο, βαζηδφκελν ζηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα III (ζηάδην 1) 
θαη ζηηο ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο, πξνηείλεη έλαλ θαηάινγν ηφπσλ, φπνπ 
ππνδεηθλχεηαη πνηνη ηχπνη θπζηθψλ νηθνηφπσλ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην παξάξηεκα I 
θαη πνηα ηνπηθά είδε απφ ηα απαξηζκνχκελα ζην παξάξηεκα II, απαληψληαη ζηνπο ελ ιφγσ 
ηφπνπο. Γηα ηα δσηθά είδε πνπ θαηαιακβάλνπλ εθηεηακέλεο εθηάζεηο, νη ελ ιφγσ ηφπνη 
ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ηφπνπο, ηνπο πεξηιακβαλνκέλνπο ζηελ πεξηνρή ηεο θπζηθήο θαηαλνκήο 
απηψλ ησλ εηδψλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηα νπζηψδε θπζηθά ή βηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε δσή 
ή ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. Γηα ηα πδξφβηα είδε πνπ θαηαιακβάλνπλ εθηεηακέλεο πεξηνρέο, 
απηνί νη ηφπνη πξνηείλνληαη κφλνλ εάλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ζαθψο κηα δψλε πνπ 
λα παξνπζηάδεη ηα νπζηψδε θπζηθά ή βηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε δσή ή ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. 
Σα θξάηε κέιε πξνηείλνπλ, ελδερνκέλσο, πξνζαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ θαηαιφγνπ βάζεη ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο επνπηείαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11. 

Ο θαηάινγνο δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή κέζα ζε κηα ηξηεηία απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο ηαπηφρξνλα κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ηφπν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
πεξηιακβάλνπλ έλα ράξηε ηνπ ηφπνπ, ηελ νλνκαζία ηνπ, ηε ζέζε ηνπ, ηελ έθηαζή ηνπ, θαζψο 
θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηνπ παξαξηήκαηνο III 
(ζηάδην 1) θαη παξέρνληαη βάζεη ελφο εληχπνπ πνπ θαηαξηίδεη ε Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία 
ηνπ άξζξνπ 21. 



2. Ζ Δπηηξνπή, βαζηδφκελε ζηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο III (ζηάδην 2) θαη ζηα πιαίζηα κηαο 
απφ ηηο πέληε βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν γ) ζεκείν iii) ηνπ 
άξζξνπ 1 θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ εδάθνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1, 
θαηαξηίδεη, ζε ζπκθσλία κε θαζέλα απφ ηα θξάηε κέιε θαη βάζεη ησλ θαηαιφγσλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ, ζρέδην θαηαιφγνπ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο φπνπ θαζίζηαληαη πξφδεινη νη ηφπνη 
ζηνπο νπνίνπο απαληψληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ηχπνη θπζηθψλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο ή 
έλα ή πεξηζζφηεξα είδε πξνηεξαηφηεηαο. 

Σα θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ νη ηφπνη κε ηχπνπο θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη είδε πνπ έρνπλ 
πξνηεξαηφηεηα αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 5 % ηνπ εζληθνχ εδάθνπο, κπνξνχλ, 
ζε ζπκθσλία κε ηελ Δπηηξνπή, λα δεηήζνπλ ειαζηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα III (ζηάδην 2) γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηφπσλ 
θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ζην έδαθφο ηνπο. 

Ο θαηάινγνο ησλ ηφπσλ ησλ επηιεγκέλσλ σο ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο, ζηνλ νπνίν 
θαηαδεηθλχνληαη νη ηφπνη φπνπ απαληψληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ηχπνη θπζηθψλ νηθνηφπσλ 
πξνηεξαηφηεηαο ή έλα ή πεξηζζφηεξα είδε πξνηεξαηφηεηαο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή κε 
ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21. 

3. Ο πξνβιεπφκελνο ζηελ παξάγξαθν 2 θαηάινγνο θαηαξηίδεηαη κέζα ζε κηα εμαεηία απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

4. Όηαλ έλαο ηφπνο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο, ππ' απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα, επηιέρζεθε δπλάκεη ηεο 
δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 2, ην νηθείν θξάηνο κέινο νξίδεη ηνλ ελ ιφγσ ηφπν σο εηδηθή 
δψλε δηαηήξεζεο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη, ην αξγφηεξν, κέζα ζε κηα εμαεηία, θαζνξίδνληαο 
ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεκαζία ησλ ηφπσλ γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ 
απνθαηάζηαζε, ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ελφο ηχπνπ θπζηθψλ νηθνηφπσλ 
ηνπ παξαξηήκαηνο I ή ελφο είδνπο ηνπ παξαξηήκαηνο II θαη γηα ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ Natura 
2000, θαζψο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θηλδχλνπο ππνβάζκηζεο ή θαηαζηξνθήο πνπ 
επαπεηινχλ ηνπο ελ ιφγσ ηφπνπο. 

5. Μφιηο έλαο ηφπνο εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ, 
ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6. 

Άξζξν 5 

1. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη έλαο ηφπνο, ζηνλ 
νπνίν ππάξρεη ηχπνο θπζηθνχ νηθνηφπνπ ή είδνο πξνηεξαηφηεηαο, δελ έρεη πεξηιεθζεί ζε έλα 
εζληθφ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1, ελψ, βάζεη πξνζθφξσλ θαη 
αμηνπίζησλ επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ, θαίλεηαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε ηνπ ελ ιφγσ 
ηχπνπ θπζηθνχ νηθνηφπνπ πξνηεξαηφηεηαο ή ε επηβίσζε ηνπ ελ ιφγσ είδνπο πξνηεξαηφηεηαο, 
θηλείηαη κηα δηαδηθαζία δηκεξνχο ζπλελλφεζεο κεηαμχ ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο γηα λα αληηπαξαβιεζνχλ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δχν 
κέξε. 

2. Αλ ε δηαθνξά δελ έρεη επηιπζεί κέζα ζε κία εμάκελε πεξίνδν ζπλελλνήζεσλ, ε Δπηηξνπή 
δηαβηβάδεη ζην πκβνχιην πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ ηφπνπ σο ηφπνπ 
θνηλνηηθήο ζεκαζίαο. 

3. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη κε νκνθσλία εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξφηαζεο. 



4. Καηά ηελ πεξίνδν ζπλελλφεζεο θαη ελ αλακνλή ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ, ν νηθείνο 
ηφπνο ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2. 

Άξζξν 6 

1. Γηα ηηο εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο, ηα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ ηα αλαγθαία κέηξα δηαηήξεζεο 
πνπ ελδερνκέλσο ζπλεπάγνληαη εηδηθά ελδεδεηγκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο ή ελζσκαησκέλα ζε 
άιια ζρέδηα δηεπζέηεζεο θαη ηα δένληα θαλνληζηηθά, δηνηθεηηθά ή ζπκβαηηθά κέηξα πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπ 
παξαξηήκαηνο I θαη ησλ εηδψλ ηνπ παξαξηήκαηνο II, ηα νπνία απαληψληαη ζηνπο ηφπνπο. 

2. Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε ζηηο εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο λα 
απνθεχγεηαη ε ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ εηδψλ, θαζψο θαη νη 
ελνριήζεηο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηα είδε γηα ηα νπνία νη δψλεο έρνπλ νξηζζεί, εθφζνλ νη 
ελνριήζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζεκαληηθέο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο 
ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

3. Κάζε ζρέδην, κε άκεζα ζπλδεφκελν ή αλαγθαίν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηφπνπ, ην νπνίν φκσο 
είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ελ ιφγσ ηφπν, θαζεαπηφ ή απφ θνηλνχ κε άιια 
ζρέδηα, εθηηκάηαη δεφλησο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηνλ ηφπν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
ζηφρσλ δηαηήξεζήο ηνπ. Βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ 
ηφπν θαη εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4, νη αξκφδηεο 
εζληθέο αξρέο ζπκθσλνχλ γηα ην νηθείν ζρέδην κφλνλ αθνχ βεβαησζνχλ φηη δελ ζα 
παξαβιάςεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ηφπνπ πεξί ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη θαη, ελδερνκέλσο, αθνχ 
εθθξαζζεί πξψηα ε δεκφζηα γλψκε. 

4. Δάλ, παξά ηα αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ θαη ειιείςεη 
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, έλα ζρέδην πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα άιινπο επηηαθηηθνχο 
ιφγνπο ζεκαληηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ιφγσλ θνηλσληθήο ή 
νηθνλνκηθήο θχζεσο, ην θξάηνο κέινο ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν αληηζηαζκηζηηθφ κέηξν ψζηε 
λα εμαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ηεο ζπλνιηθήο ζπλνρήο ηνπ Natura 2000. Σν θξάηνο κέινο 
ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα πνπ έιαβε. 

Όηαλ ν ηφπνο πεξί ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη είλαη ηφπνο φπνπ επξίζθνληαη έλαο ηχπνο θπζηθνχ 
νηθνηφπνπ πξνηεξαηφηεηαο ή/θαη έλα είδνο πξνηεξαηφηεηαο, είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεζνχλ 
κφλνλ επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία αλζξψπσλ θαη ηε δεκφζηα αζθάιεηα ή ζρεηηθά κε 
ζεηηθέο ζπλέπεηεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην πεξηβάιινλ, ή, θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο ηεο 
Δπηηξνπήο, άιινη επηηαθηηθνί ζεκαληηθνί ιφγνη ζεκαληηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Άξζξν 7 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο 
νδεγίαο αληηθαζηζηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πξψηε πξφηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, φζνλ αθνξά ηηο δψλεο πνπ 
ραξαθηεξίζηεθαλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ή αλαγλσξίζηεθαλ κε αλάινγν 
ηξφπν δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο, ηνχην δε απφ ηελ 
εκεξνκελία ζέζεο ζε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο ή απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
ηαμηλφκεζεο ή ηεο αλαγλψξηζεο εθ κέξνπο ελφο θξάηνπο κέινπο δπλάκεη ηεο νδεγίαο 
79/409/ΔΟΚ, εθφζνλ απηή είλαη κεηαγελέζηεξε. 

Άξζξν 8 



1. Παξάιιεια κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηνπο ηφπνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ 
σο εηδηθέο δψλεο πξνζηαζίαο πνπ θηινμελνχλ ηχπνπο θπζηθψλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο 
ή/θαη είδε πξνηεξαηφηεηαο, ηα θξάηε κέιε απνζηέιινπλ, θαηά πεξίπησζε, ζηελ Δπηηξνπή ηηο 
εθηηκήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα πνζά πνπ θξίλνπλ αλαγθαία ζηα πιαίζηα ηεο θνηλνηηθήο 
ζπγρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1. 

2. ε ζπκθσλία κε ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε, ε Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη, φζνλ αθνξά 
ηνπο ηφπνπο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ζπγρξεκαηνδφηεζε, ηα 
απαξαίηεηα γηα ηε δηαηήξεζε ή επαλαθνξά ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε πξνζηαζίαο ησλ 
ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο νηθείνπο ηφπνπο, 
θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα κέηξα απηά. 

3. Ζ Δπηηξνπή, ζε ζπκθσλία κε ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο, εθηηκά ην αλαγθαίν πνζφ 
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο - πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο - πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηε 
ζπγθέληξσζε ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο θπζηθψλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο ή/θαη 
εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη γηα θάζε θξάηνο κέινο 
ηα απαηηνχκελα κέηξα. 

4. χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, ε Δπηηξνπή, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο δπλάκεη ησλ ζπλαθψλ θνηλνηηθψλ πξάμεσλ 
ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο θαη ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηε δαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21, ζεζπίδεη 
πιαίζην δξάζεο πξνηεξαηφηεηαο κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη 
εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία έρεη ραξαθηεξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
4 παξάγξαθνο 4. 

5. Σα κέηξα πνπ δελ πεξηειήθζεζαλ ζην πιαίζην δξάζεο ιφγσ ειιείςεσο επαξθψλ πφξσλ 
θαζψο θαη εθείλα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ελ ιφγσ πιαίζην δξάζεο αιιά δελ έρνπλ ιάβεη 
ηελ αλαγθαία ζπγρξεκαηνδφηεζε ή ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ ελ κέξεη κφλνλ, επαλεμεηάδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21, ζηα πιαίζηα ηνπ δηεηνχο απνινγηζκνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ε ιήςε ηνπο κπνξεί, ζην κεηαμχ λα αλαβιεζεί απφ ηα θξάηε κέιε 
κέρξηο φηνπ γίλεη ν απνινγηζκφο απηφο. Γηα ηνλ ελ ιφγσ απνινγηζκφ ιακβάλεηαη δεφλησο 
ππφςε ε λέα θαηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο. 

6. ηηο δψλεο φπνπ ηα εμαξηψκελα απφ ζπγρξεκαηνδφηεζε κέηξα αλαβάιινληαη, ηα θξάηε 
κέιε απνθεχγνπλ ηε ιήςε νπνηνπδήπνηε λένπ κέηξνπ πνπ ελδέρεηαη λα επηδεηλψζεη ηελ 
θαηάζηαζε ησλ δσλψλ απηψλ. 

Άξζξν 9 

Ζ Δπηηξνπή, ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 19, ζα πξνβαίλεη θαηά 
πεξηφδνπο ζε εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Natura 2000 ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2 θαη 3. Καη' απηή ηελ εθηίκεζε είλαη δπλαηφλ λα εμεηάδεηαη ν 
απνραξαθηεξηζκφο κηαο εηδηθήο δψλεο πξνζηαζίαο, φηαλ ε θπζηθή εμέιημε, δηαπηζηνχκελε 
ράξε ζηελ επνπηεία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11, ην δηθαηνινγεί. 

Άξζξν 10 

Σα θξάηε κέιε, φηαλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, ζηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ δηεπζέηεζεο 
θαη αλάπηπμεο ηνπ εδάθνπο, θαη εηδηθφηεξα γηα λα θαηαζηήζνπλ ην δίθηπν Natura 2000 
ζπλεθηηθφηεξν νηθνινγηθά, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνσζήζνπλ ηε δαρείξηζε 



ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ ζηα νπνία απνδίδεηαη πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηελ άγξηα παλίδα θαη 
ρισξίδα. 

Πξφθεηηαη γηα εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία, ιφγσ ηεο γξακκηθήο θαη ζπλερνχο δνκήο ηνπο 
(φπσο είλαη ηα πδάηηλα ξεχκαηα θαη νη φρζεο ηνπο ή ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 
πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ) ή ηνπ ζπλδεηηθνχ ξφινπ ηνπο (φπσο είλαη ηα ηελάγε ή 
ηα άιζε), είλαη απαξαίηεηα γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ηε γελεηηθή 
αληαιιαγή αγξίσλ εηδψλ. 

Άξζξν 11 

Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ ηελ επνπηεία ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θαη ησλ 
νηθνηφπσλ πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 2, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θπξίσο ηνπο ηχπνπο θπζηθψλ 
νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα είδε πξνηεξαηφηεηαο. 

Πξνζηαζία ησλ εηδψλ 

Άξζξν 12 

1. Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα ζεζπηζζεί έλα θαζεζηψο απζηεξήο 
πξνζηαζίαο ησλ δσηθψλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν α) ηνπ παξαξηήκαηνο IV, ζηελ 
πεξηνρή θπζηθήο θαηαλνκήο ηνπο, πνπ λα απαγνξεχεη: 

α) θάζε κνξθή ζχιιεςεο ή ζαλάησζεο, εθ πξνζέζεσο, δεηγκάησλ απηψλ ησλ εηδψλ 
ιακβαλνκέλσλ ζηε θχζε· 

β) λα παξελνρινχληαη εθ πξνζέζεσο ηα ελ ιφγσ είδε, ηδίσο θαηά ηελ πεξίνδν 
αλαπαξαγσγήο, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα λενγλά εμαξηψληαη απφ ηε κεηέξα, ηε 
ρεηκεξία λάξθε θαη ηε κεηαλάζηεπζε· 

γ) ηελ εθ πξνζέζεσο θαηαζηξνθή ή ηε ζπιινγή ησλ απγψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ· 

δ) ηε βιάβε ή θαηαζηξνθή ησλ ηφπσλ αλαπαξαγσγήο ή ησλ ηφπσλ αλάπαπζεο. 

2. Σα θξάηε κέιε απαγνξεχνπλ ηελ θαηνρή, ηε κεηαθνξά, ηελ πψιεζε, ή ηελ αληαιιαγή θαη 
ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε ή αληαιιαγή ησλ δεηγκάησλ ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ ζπιιεθζεί 
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ζπιιέγεζαλ λνκίκσο πξηλ απφ ηε ζέζε ζε 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

3. Οη απαγνξεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη β) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 2 εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ησλ δψσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξφλ άξζξν. 

4. Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ έλα ζχζηεκα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ησλ ηπραίσλ 
ζπιιήςεσλ ή ζαλαηψζεσλ ησλ εηδψλ ηεο παλίδαο πνπ απαξηζκνχληαη ζην ζεκείν α) ηνπ 
παξαξηήκαηνο IV. Βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη, ηα θξάηε κέιε 
αλαιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο πεξαηηέξσ έξεπλεο ή κέηξα δηαηήξεζεο ψζηε λα 
δηαζθαιηζζεί φηη νη ηπραίεο ζπιιήςεηο ή ζαλαηψζεηο δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο ζηα ελ ιφγσ είδε. 

Άξζξν 13 



1. Σα θξάηε κέιε εθδίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο δηαηάμεηο ψζηε λα ζεζπηζζεί έλα θαζεζηψο 
απζηεξήο πξνζηαζίαο ησλ θπηηθψλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν β) ηνπ παξαξηήκαηνο 
IV, πνπ λα απαγνξεχεη: 

α) ηελ εθ πξνζέζεσο απνθνκηδή θαζψο θαη ηε ζπιινγή, θνπή, εθξίδσζε ή θαηαζηξνθή 
δεηγκάησλ ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, ζηελ πεξηνρή θπζηθήο θαηαλνκήο ηνπο· 

β) ηελ θαηνρή, κεηαθνξά, εκπνξία ή αληαιιαγή θαη πξνζθνξά γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 
δεηγκάησλ ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, πνπ έρνπλ ζπιιεγεί απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εθηφο εθείλσλ 
πνπ έρνπλ ζπιιεγεί λνκίκσο πξηλ αξρίζεη λα παξάγεη απνηειέζκαηα ε παξνχζα νδεγία. 

2. Οη απαγνξεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχνπλ γηα 
φια ηα ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ θπηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

Άξζξν 14 

1. Σα θξάηε κέιε, φηαλ βάζεη ηεο επνπηείαο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 11, ην θξίλνπλ 
αλαγθαίν, εθδίδνπλ κέηξα ψζηε ηα δείγκαηα ησλ εηδψλ ηεο αγξίαο παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα V, πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε θχζε, θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζή 
ηνπο, λα κελ αληηβαίλνπλ πξνο ηε δηαηήξεζή ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο. 

2. Όηαλ ηα ελ ιφγσ κέηξα θξίλνληαη αλαγθαία, πξέπεη λα ζπλεπάγνληαη ηε ζπλέρηζε ηεο 
επνπηείαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11. Μπνξνχλ επηπιένλ λα πεξηέρνπλ κεηαμχ άιισλ: 

- θαλφλεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, 

- ηελ πξνζσξηλή ή ηνπηθή απαγφξεπζε ηεο ιήςεσο δεηγκάησλ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 
ηεο εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλσλ πιεζπζκψλ, 

- ηελ ππαγσγή ζε θαλφλεο ησλ πεξηφδσλ ή/θαη ησλ ηξφπσλ ιήςεσο ησλ δεηγκάησλ, 

- ηελ ππαγσγή ηεο ιήςεσο ησλ δεηγκάησλ ζε θπλεγεηηθνχο ή αιηεπηηθνχο θαλφλεο ψζηε λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαηήξεζε ησλ νηθείσλ εηδψλ, 

- ηε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο αδεηψλ γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ ή πνζνζηψζεσλ, 

- ηελ ππαγσγή ζε θαλφλεο ηεο αγνξάο, ηεο πψιεζεο, ηεο δηάζεζεο πξνο πψιεζε, ηεο 
θαηνρήο ή ηεο κεηαθνξάο κε ζθνπφ ηελ πψιεζε δεηγκάησλ, 

- ηελ εθηξνθή δσηθψλ εηδψλ ππφ αηρκαισζία, θαζψο θαη ηελ ηερλεηή αλαπαξαγσγή θπηηθψλ 
εηδψλ, ππφ ζπλζήθεο απζηεξά ειεγρφκελεο, ψζηε λα κεηψλεηαη ε ιήςε δεηγκάησλ απφ ην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

- ηελ απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ εθδηδφκελσλ κέηξσλ. 

Άξζξν 15 

Όζνλ αθνξά ηε ζχιιεςε ή ηε ζαλάησζε ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο ησλ απαξηζκνπκέλσλ 
ζην ζεκείν α) ηνπ παξαξηήκαηνο V, φηαλ εθαξκφδνληαη παξεθθιίζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
16 γηα ηελ ιήςε δεηγκάησλ, ηε ζχιιεςε ή ηε ζαλάησζε ησλ εηδψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
ζεκείν α) ηνπ παξαξηήκαηνο IV, ηα θξάηε κέιε απαγνξεχνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ κε 
επηιεθηηθψλ κέζσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθά ηελ εμαθάληζε ή λα 
δηαηαξάμνπλ ζνβαξά ηελ εζπρία ησλ πιεζπζκψλ ελφο είδνπο, θαη εηδηθφηεξα: 



α) ηε ρξήζε κέζσλ ζχιιεςεο θαη ζαλάησζεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην ζηνηρείν α) ηνπ 
παξαξηήκαηνο VI· 

β) θάζε κνξθή ζχιιεςεο θαη ζαλάησζεο απφ ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ζηνηρείν β) ηνπ παξαξηήκαηνο VI. 

Άξζξν 16 

1. Σα θξάηε κέιε, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ππάξρεη άιιε απνηειεζκαηηθή ιχζε θαη φηη ε 
παξέθθιηζε δελ παξαβιάπηεη ηε δηαηήξεζε, ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ησλ 
πιεζπζκψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ζηελ πεξηνρή ηεο θπζηθήο ηνπ θαηαλνκήο, κπνξνχλ λα 
παξεθθιίλνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 13, 14 θαη 15 ζηνηρεία α) θαη β): 

α) γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ άγξηα παλίδα θαη ρισξίδα θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνπο θπζηθνχο 
νηθνηφπνπο· 

β) γηα λα πξνιάβνπλ ζνβαξέο δεκίεο, ηδίσο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηεο θηελνηξνθίαο, ησλ δαζψλ, 
ησλ πιεζπζκψλ ηρζχσλ θαη ησλ πδάησλ θαη ηδηνθηεζηψλ άιιεο κνξθήο· 

γ) γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθαιείαο ή γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνέρνληνο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ιφγσλ θνηλσληθνχ ή νηθνλνκηθνχ 
ραξαθηήξα θαη επεξγεηηθψλ ζπλεπεηψλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην πεξηβάιινλ· 

δ) γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο απνθαηάζηαζεο πιεζπζκψλ θαη 
επαλεηζαγσγήο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ θαη γηα επηρεηξήζεηο αλαπαξαγσγήο πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηνπο ζθνπνχο απηνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερλεηήο αλαπαξαγσγήο ησλ θπηψλ· 

ε) γηα λα επηηξέςνπλ, ππφ φξνπο απζηεξά ειεγρφκελνπο, ηελ επηιεθηηθή θαη πνζνηηθά 
πεξηνξηζκέλε ζχιιεςε ή θξάηεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ, πξνζδηνξηζκέλνπ απφ ηηο 
αξκφδηεο εζληθέο αξρέο, κεξηθψλ δεηγκάησλ ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξεη ην παξάξηεκα IV. 

2. Σα θξάηε κέιε απνζηέιινπλ ζηελ Δπηηξνπή θάζε δχν ρξφληα κηα έθζεζε, ζπληεηαγκέλε 
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ θαηαξηίδεη ε επηηξνπή, γηα ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 
παξαρσξήζεθαλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ Δπηηξνπή αλαθνηλψλεη ηε γλψκε ηεο γηα 
απηέο ηηο παξεθθιίζεηο κέζα ζε δψδεθα κήλεο ην πνιχ απφ ηελ παξαιαβή ησλ εθζέζεσλ θαη 
ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπή. 

3. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

α) ηα είδε ηα νπνία αθνξνχλ νη παξεθθιίζεηο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο παξέθθιηζεο, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θχζεσο ηνπ θηλδχλνπ, ελδερνκέλσο δε θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 
πνπ δελ έγηλαλ δεθηέο θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ· 

β) ηα κέζα, ηα ζπζηήκαηα ή ηηο κεζφδνπο ζχιιεςεο ή ζαλάησζεο δσηθψλ εηδψλ πνπ 
επεηξάπεζαλ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο· 

γ) ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν παξνρήο απηψλ ησλ παξεθθιίζεσλ· 

δ) ηελ αξρή ηελ αξκφδηα λα δειψλεη θαη λα ειέγρεη φηη νη απαηηνχκελνη φξνη ηεξνχληαη θαη λα 
απνθαζίδεη πνηα κέζα, δνκέο θαη κέζνδνη επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κέζα ζε πνηα 
φξηα θαη απφ πνηεο ππεξεζίεο θαη πνηνη είλαη νη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθηέιεζε· 

ε) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέηξα ειέγρνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 



Δλεκέξσζε 

Άξζξν 17 

1. Κάζε έμη ρξφληα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 23, ηα θξάηε κέιε 
ζπληάζζνπλ κηα έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο. Ζ έθζεζε απηή πεξηιακβάλεη ηδίσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα 
δηαηήξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6, θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ απηψλ ησλ κέηξσλ ζηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ πνπ 
αλαθέξεη ην παξάξηεκα I θαη ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξεη ην παξάξηεκα II θαη ηα θπξηφηεξα 
απνηειέζκαηα ηεο επνπηείαο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 11. Ζ έθζεζε απηή, πνπ ζπληάζζεηαη 
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα έθζεζεο πνπ εθπνλεί ε επηηξνπή, δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή θαη 
γλσζηνπνηείηαη ζην θνηλφ. 

2. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη κηα ζπλνιηθή έθζεζε, βαζηδφκελε ζηηο εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 1. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε πεξηιακβάλεη κηα πξφζθνξε απνηίκεζε ηεο πξνφδνπ 
πνπ έρεη ζεκεησζεί θαη εηδηθφηεξα ηεο ζπκβνιήο ηνπ Natura 2000 ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
πνπ νξίδεη ην άξζξν 3. ε θάζε θξάηνο κέινο απνζηέιιεηαη πξνο επαιήζεπζε απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο ηνπ, ην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηεο έθζεζεο πνπ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηφ 
ην θξάηνο δηαβίβαζε. Σν ηειηθφ θείκελν ηεο έθζεζεο, αθνχ ππνβιεζεί ζηελ επηηξνπή, 
δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, κέζα ζε δχν ρξφληα ην πνιχ απφ ηφηε πνπ παξειήθζεζαλ 
νη εθζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη δηαβηβάδεηαη ζηα θξάηε κέιε, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 
ζην πκβνχιην θαη ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή. 

3. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηζεκαίλνπλ ηηο δψλεο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί δπλάκεη ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο, κε ηηο θνηλνηηθέο πηλαθίδεο πνπ πξνπαξαζθεπάδεη γηα ην ζθνπφ απηφ ε 
επηηξνπή. 

Έξεπλα 

Άξζξν 18 

1. Σα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή πξνσζνχλ ηελ έξεπλα θαη ηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδεη ην άξζξν 2 θαη ηελ ππνρξέσζε πνπ 
αλαθέξεη ην άξζξν 11. Σα θξάηε κέιε πξνβαίλνπλ ζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα λα 
δηαζθαιίζνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν 
θξαηψλ κειψλ θαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. 

2. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απνδίδεηαη ζηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 4 θαη 10, παξέρνληαη δε θίλεηξα γηα ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 
κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζέκαηα έξεπλαο. 

Γηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ παξαξηεκάησλ 

Άξζξν 19 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαξηεκάησλ I, II, III, V θαη VI 
ζηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδν, ζεζπίδνληαη απφ ην πκβνχιην κε εηδηθή πιεηνςεθία, 
θαηφπηλ πξνηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο IV ζηελ ηερληθή 
θαη επηζηεκνληθή πξφνδν ζεζπίδνληαη απφ ην πκβνχιην κε νκνθσλία θαηφπηλ πξνηάζεσο 
ηεο Δπηηξνπήο. 



Δπηηξνπή 

Άξζξν 20 

Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ κηα επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ 
θξαηψλ κειψλ θαη ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο. 

Άξζξν 21 

1. Ο αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή ζρέδην ησλ κέηξσλ πνπ 
πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ. Ζ επηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο γηα ην ζρέδην απηφ κέζα ζε 
πξνζεζκία πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν πξφεδξνο αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηνπ 
ζέκαηνο. Απνθαζίδεη κε ηελ πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 148 παξάγξαθνο 2 ηεο 
ζπλζήθεο, γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ην πκβνχιην βάζεη 
πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Καηά ηελ ςεθνθνξία ζηελ επηηξνπή, νη ςήθνη ησλ αληηπξνζψπσλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ ζηαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν άξζξν. Ο πξφεδξνο δελ 
ιακβάλεη κέξνο ζηελ ςεθνθνξία. 

2. Ζ Δπηηξνπή ζεζπίδεη ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα εθφζνλ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο 
επηηξνπήο. 

Δάλ ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ή ειιείςεη 
γλψκεο, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην πκβνχιην πξφηαζε ζρεηηθά κε ηα 
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία. 

Δάλ ην πκβνχιην δελ έρεη απνθαζίζεη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξφηαζεο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζεζπίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 22 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ηα θξάηε κέιε: 

α) εμεηάδνπλ θαηά πφζν είλαη ζθφπηκν λα επαλεηζάγνπλ ηνπηθά είδε, πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV, ζην έδαθφο ηνπο, εάλ ην κέηξν απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζή ηνπο, 
εθφζνλ βεβαίσο απφ έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί βάζεη θαη ηεο πείξαο πνπ έρεη θηεζεί ζε άιια 
θξάηε κέιε ή αιινχ, πξνθχπηεη φηη ε επαλεηζαγσγή απηή ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 
απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ εηδψλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, θαη εθφζνλ πξηλ 
απφ ηελ επαλεηζαγσγή δηεμαρζνχλ νη δένπζεο δηαβνπιεχζεηο κε ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ· 

β) κεξηκλνχλ ψζηε ε εζειεκέλε εηζαγσγή ελφο κε ηνπηθνχ είδνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ λα 
ξπζκίδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε παξαβιάπηεη θαζφινπ ηνπο θπζηθνχο νηθνηφπνπο 
ζηελ πεξηνρή ηεο θπζηθήο ηνπο θαηαλνκήο νχηε ηελ ηνπηθή άγξηα παλίδα θαη ρισξίδα, φπνηε 
δε ην θξίλνπλ αλαγθαίν, απαγνξεχνπλ ηελ ελ ιφγσ εηζαγσγή. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ 
εθηίκεζεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ επηηξνπή πξνο ελεκέξσζε· 

γ) πξνσζνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γεληθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο 
ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη δηαηεξήζεσο ησλ νηθνηφπσλ ηνπο θαζψο θαη 
ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ. 

Σειηθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 23 



1. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
είλαη αλαγθαίεο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηελ παξνχζα νδεγία εληφο δχν εηψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζή ηεο. Δλεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά. 

2. Οη δηαηάμεηο απηέο, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 
νδεγία, ή ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλαθνξά απηή θαηά ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο. Οη 
ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο απηήο ηεο αλαθνξάο εθδίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

3. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ νπζησδψλ δηαηάμεσλ 
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πνπ εθδίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεη ε παξνχζα νδεγία. 

Άξζξν 24 

Ζ παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

Βξπμέιιεο, 21 Μαΐνπ 1992. 

Γηα ην πκβνχιην 

Ο Πξφεδξνο 

Arlindo Marques Cunha 

(1) ΔΔ αξηζ. C 247 ηεο 21. 9. 1988, ζ. 3 θαη ΔΔ αξηζ. C 195 ηεο 3. 8. 1990, ζ. 1. 

(2) ΔΔ αξηζ. C 75 ηεο 20. 3. 1991, ζ. 12. 

(3) ΔΔ αξηζ. C 31 ηεο 6. 2. 1991, ζ. 25. 

(4) ΔΔ αξηζ. C 328 ηεο 7. 12. 1987, ζ. 1. 

(5) ΔΔ αξηζ. L 103 ηεο 25. 4. 1979, ζ. 1. Οδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ 
νδεγία 91/244/ΔΟΚ (ΔΔ αξηζ. L 115 ηεο 8. 5. 1991, ζ. 41). 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

ΣΤΠΟΗ ΦΤΗΚΧΝ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ζ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΑΠΑΗΣΔΗ ΣΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΔΓΑΦΧΝ Χ ΔΗΓΗΚΧΝ ΕΧΝΧΝ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

Δπεμεγήζεηο 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Σν ζεκείν "+" κεηαμχ θσδηθψλ ππνδειψλεη ηχπνπο νηθνηφπσλ πνπ είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 
Παξαδείγκαηνο ράξε: 35.2 × 64.1 - Αλνηθηνί ιεηκψλεο κε ηα είδε Corynephorus θαη Agrostis 
(35.2) ησλ ελδνρσξηθψλ ζπλψλ (64.1). 

Σν ζεκείν "*" ππνδειψλεη ηχπνπο νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο. 

ΠΑΡΑΚΣΗΟΗ ΚΑΗ ΑΛΟΦΤΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΣΟΠΟΗ 

Θαιάζζηα χδαηα θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθδειψλεηαη παιίξξνηα 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Απφθξεκλεο βξαρψδεηο αθηέο θαη παξαιίεο κε θξνθάιεο 



>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Έιε θαη αιίπεδα ελδνρσξηθά θαη παξάθηηα ηνπ Αηιαληηθνχ 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Μεζνγεηαθά θαη ζεξκναηιαληηθά παξαζαιάζζηα έιε θαη αιίπεδα 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ηέπεο ηεο ελδνρψξαο φπνπ δηαβηνχλ αιφθηινη θαη γπςφθηινη νξγαληζκνί 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΠΑΡΑΚΣΗΔ ΚΑΗ ΔΝΓΟΥΧΡΗΚΔ ΘΤΝΔ 

Παξάθηηεο ζχλεο ησλ αθηψλ ηνπ Αηιαληηθνχ, ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο θαη ηεο Βαιηηθήο 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Παξάθηηεο ζχλεο ησλ αθηψλ ηεο Μεζνγείνπ 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Δλδνρσξηθέο παιαηέο θαη απαζβεζησκέλεο ζχλεο 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΟΗΚΟΣΟΠΟΗ ΓΛΤΚΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 

ηάζηκα χδαηα 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Ρένληα χδαηα 

Σκήκαηα ξεπκάησλ χδαηνο θπζηθήο ή εκηθπζηθήο ξνήο (κηθξέο, κέζνπ κεγέζνπο θαη κεγάιεο 
θνίηεο) ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα ηνπ χδαηνο δελ εκθαλίδεη ζεκαληηθή αιινίσζε 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΔΤΚΡΑΣΑ ΥΔΡΑ ΔΓΑΦΖ (LANDES) ΚΑΗ ΛΟΥΜΔ 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΛΟΥΜΔ ΜΔ ΚΛΖΡΟΦΤΛΛΖ ΒΛΑΣΖΖ (MATORRALS) 

Τπνκεζνγεηαθέο 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Γελδξνεηδή matorrals ηεο Μεζνγείνπ 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη πξνζηεπηθέο ιφρκεο 



>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Φξχγαλα 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΦΤΗΚΔ ΚΑΗ ΖΜΗΦΤΗΚΔ ΥΛΟΧΓΔΗ ΓΗΑΠΛΑΔΗ 

Φπζηθνί ιεηκψλεο 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Ζκηθπζηθέο μεξέο ρινψδεηο δηαπιάζεηο θαη πεξηνρέο φπνπ θχνληαη ζάκλνη 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Γάζε ζθιεξφθπιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βνζθή (dehesas) 

&gt;ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ&gt; 

Ζκηθπζηθνί πγξνί ιεηκψλεο κε πςειή ριφε 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Μεζφθηινη ιεηκψλεο 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΤΦΖΛΟΗ ΚΑΗ ΥΑΜΖΛΟΗ ΣΤΡΦΧΝΔ 

Όμηλνη ηπξθψλεο κε ζθάγλα 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Αζβεζηνχρνη βάιηνη 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΒΡΑΥΧΓΔΗ ΟΗΚΟΣΟΠΟΗ ΚΑΗ ΠΖΛΑΗΑ 

Ληζψλεο 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Υαζκνθπηηθή βιάζηεζε βξαρσδψλ πξαλψλ 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Άιινη βξαρψδεηο νηθφηνπνη 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΓΑΖ 

(Τπν)θπζηθά δάζε απφ ηζαγελή θαη απηνθπή είδε ηνπ βηφηνπνπ, πνπ ζρεκαηίδνπλ 
ζπεξκνθπή δάζε κε ραξαθηεξηζηηθφ ππψξνθν θαη πιεξνχλ ηα εμήο θξηηήξηα: είλαη ζπάληα ή 
ππνιεηκκαηηθά ή/θαη θηινμελνχλ είδε θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο 



Γάζε εχθξαησλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Μεζνγεηαθά δάζε θπιινβφισλ 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Μεζνγεηαθά δάζε ζθιεξνθχιισλ 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Αιπηθά θαη ππναιπηθά δάζε θσλνθφξσλ 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

Μεζνγεηαθά νξεηλά δάζε θσλνθφξσλ 

>ΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

ΕΧΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ζ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΕΧΝΧΝ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

Δξκελεία 

α) Σν παξάξηεκα II είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ παξαξηήκαηνο I γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 
ζπγθξνηεκέλνπ δηθηχνπ εηδηθψλ δσλψλ δηαηήξεζεο. 

β) Σα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα αλαθέξνληαη: 

- κε ην φλνκα ηνπ είδνπο ή ηνπ ππνείδνπο ή 

- κε ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζε κηα αλψηεξε ζπζηεκαηηθή νκάδα ή ζε 
πξνθαζνξηζκέλν ηκήκα ηεο ελ ιφγσ ζπζηεκαηηθήο νκάδαο. 

Ζ ζχληκεζε "spp." πνπ αθνινπζεί ην φλνκα κηαο νηθνγέλεηαο ή ελφο γέλνπο ραξαθηεξίδεη φια 
ηα είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ ελ ιφγσ νηθνγέλεηα ή είδνο. 

γ) χκβνια 

Έλαο αζηεξίζθνο (*) κπξνζηά απφ ην φλνκα είδνπο δειψλεη φηη ην ελ ιφγσ είδνο είλαη είδνο 
πξνηεξαηφηεηαο. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ παξάξηεκα είδε, αλαθέξνληαη επίζεο ζην 
παξάξηεκα IV. Δθφζνλ έλα είδνο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο δελ αλαθέξεηαη νχηε ζην 
παξάξηεκα IV νχηε ζην παξάξηεκα V ζεκεηψλεηαη κε ην ζχκβνιν (o). Δθφζνλ έλα είδνο ηνπ 
παξφληνο παξαξηήκαηνο δελ αλαθεαξεηαη ζην παξάξηεκα IV αιιά αλαθέξεηαη ζην 
παξάξηεκα V ζεκεηψλεηαη κε ην ζχκβνιν (V). 

α) ΕΧΑ 

ΠΟΝΓΤΛΧΣΑ 

ΘΖΛΑΣΗΚΑ 



INSECTIVORA 

Talpidae 

Galemys pyrenaicus 

CHIROPTERA 

Rhinolophidae 

Rhinolophus blasii 

Rhinolophus euryale 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros 

Rhinolophus mehelyi 

Vespertilionidae 

Barbastella barbastellus 

Miniopterus schreibersi 

Myotis bechsteini 

Myotis blythi 

Myotis capaccinii 

Myotis dasycneme 

Myotis emarginatus 

Myotis myotis 

RODENTIA 

Sciuridae 

Spermophilus citellus 

Castoridae 

Castor fiber 

Microtidae 

Microtus cabrerae 

*Microtus oeconomus arenicola 

CARNIVORA 

Canidae 



*Canis lupus (Ηζπαληθνί πιεζπζκνί: κφλνλ εθείλνη λνηίσο ηνπ πνηακνχ Νηνπέξν. Διιεληθνί 
πιεζπζκνί: κφλνλ εθείλνη λνηίσο ηνπ 39νπ παξαιιήινπ) 

Ursidae 

*Ursus arctos 

Mustelidae 

Lutra lutra 

Mustela lutreola 

Felidae 

Lynx lynx 

*Lynx pardina 

Phocidae 

Halichoerus grypus (V) 

*Monachus monachus 

Phoca vitulina (V) 

ARTIODACTYLA 

Cervidae 

*Cervus elaphus corsicanus 

Bovidae 

Capra aegagrus (ακηγείο ηζαγελείο πιεζπζκνί) 

*Capra pyrenaica pyrenaica 

Ovis ammon musimon (ακηγείο ηζαγελείο πιεζπζκνί Κνξζηθήο θαη αξδελίαο) 

Rupicapra rupicapra balcanica 

*Rupicapra ornata 

CETACEA 

Tursiops truncatus 

Phocoena phocoena 

ΔΡΠΔΣΑ 

TESTUDINATA 

Testudinidae 



Testudo hermanni 

Testudo graeca 

Testudo marginata 

Cheloniidae 

*Caretta caretta 

Emydidae 

Emys orbicularis 

Mauremys caspica 

Mauremys leprosa 

SAURIA 

Lacertidae 

Lacerta monticola 

Lacerta schreiberi 

Gallotia galloti insulanagae 

*Gallotia simonyi 

Podarcis lilfordi 

Podarcis pityusensis 

Scincidae 

Chalcides occidentalis 

Gekkonidae 

Phyllodactylus europaeus 

OPHIDIA 

Colubridae 

Elaphe quatuorlineata 

Elaphe situla 

Viperidae 

*Vipera schweizeri 

Vipera ursinii 

ΑΜΦΗΒΗΑ 



CAUDATA 

Salamandridae 

Chioglossa lusitanica 

Mertensiella luschani 

*Salamandra salamandra aurorae 

Salamandrina terdigitata 

Triturus cristatus 

Proteidae 

Proteus anguinus 

Plethodontidae 

Speleomantes ambrosii 

Speleomantes flavus 

Speleomantes genei 

Speleomantes imperialis 

Speleomantes supramontes 

ANURA 

Discoglossidae 

Bombina bombina 

Bombina variegata 

Discoglossus jeanneae 

Discoglossus montalentii 

Discoglossus sardus 

*Alytes muletensis 

Ranidae 

Rana latastei 

Pelobatidae 

*Pelobates fuscus insubricus 

ΗΥΘΤ 

PETROMYZONIFORMES 



Petromyzonidae 

Eudontomyzon spp. (o) 

Lampetra fluviatilis (V) 

Lampetra planeri (o) 

Lethenteron zanandrai (V) 

Petromyzon marinus (o) 

ACIPENSERIFORMES 

Acipenseridae 

*Acipenser naccarii 

*Acipenser sturio 

ATHERINIFORMES 

Cyprinodontidae 

Aphanius iberus (o) 

Aphanius fasciatus (o) 

*Valencia hispanica 

SALMONIFORMES 

Salmonidae 

Hucho hucho (ακηγείο ηζαγελείο πιεζπζκνί) (V) 

Salmo salar (κφλν ζε γιπθά χδαηα) (V) 

Salmo marmoradus (o) 

Salmo macrostigma (o) 

Coregonidae 

*Coregonus oxyrhynchus (αλάδξνκνη πιεζπζκνί νξηζκέλσλ δσλψλ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο) 

CYPRINIFORMES 

Cyprinidae 

Alburnus vulturius (o) 

Alburnus albidus (o) 

Anaecypris hispanica 

Aspius aspius (o) 



Barbus plebejus (V) 

Barbus meridionalis (V) 

Barbus capito (V) 

Barbus comiza (V) 

Chalcalburnus chalcoides (o) 

Chondrostoma soetta (o) 

Chondrostoma polylepis (o) 

Chondrostoma genei (o) 

Chondrostoma lusitanicum (o) 

Chondrostoma toxostoma (o) 

Gobio albipinnatus (o) 

Gobio uranoscopus (o) 

Iberocypris palaciosi (o) 

*Ladigesocypris ghigii (o) 

Leuciscus lucomonis (o) 

Leuciscus souffia (o) 

Phoxinellus spp. (o) 

Rutilus pigus (o) 

Rutilus rubilio (o) 

Rutilus arcasii (o) 

Rutilus macrolepidotus (o) 

Rutilus lemmingii (o) 

Rutilus friesii meidingeri (o) 

Rutilus alburnoides (o) 

Rhodeus sericeus amarus (o) 

Scardinius graecus (o) 

Cobitidae 

Cobitis conspersa (o) 

Cobitis larvata (o) 



Cobitis trichonica (o) 

Cobitis taenia (o) 

Misgurnis fossilis (o) 

Sabanejewia aurata (o) 

PERCIFORMES 

Percidae 

Gymnocephalus schraetzer (V) 

Zingel spp. [(o) εθηφο Zingelasper θαη Zingel zingel (V)] 

Gobiidae 

Pomatoschistus canestrini (o) 

Padogobius panizzai (o) 

Padogobius nigricans (o) 

CLUPEIFORMES 

Clupeidae 

Alosa spp. (V) 

SCORPAENIFORMES 

Cottidae 

Cottus ferruginosus (o) 

Cottus petiti (o) 

Cottus gobio (o) 

SILURIFORMES 

Siluridae 

Silurus aristotelis (V) 

ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

ΑΡΘΡΟΠΟΓΑ 

CRUSTACEA 

Decapoda 

Austropotamobius pallipes (V) 

INSECTA 



Coleoptera 

Buprestis splendens 

*Carabus olympiae 

Cerambyx cerdo 

Cucujus cinnaberinus 

Dytiscus latissimus 

Graphoderus bilineatus 

Limoniscus violaceus (o) 

Lucanus cervus (o) 

Morimus funereus (o) 

*Osmoderma eremita 

*Rosalia alpina 

Lepidoptera 

*Callimorpha quadripunctata (o) 

Coenonympha oedippus 

Erebia calcaria 

Erebia christi 

Eriogaster catax 

Euphydryas aurinia (o) 

Graellsia isabellae (V) 

Hypodryas maturna 

Lycaena dispar 

Maculinea nausithous 

Maculinea teleius 

Melanagria arge 

Papilio hospiton 

Plebicula golgus 

Mantodea 

Apteromantis aptera 



Odonata 

Coenagrion hylas (o) 

Coenagrion mercuriale (o) 

Cordulegaster trinacriae 

Gomphus graslinii 

Leucorrhina pectoralis 

Lindenia tetraphylla 

Macromia splendens 

Ophiogomphus cecilia 

Oxygastra curtisii 

Orthoptera 

Baetica ustulata 

ΜΑΛΑΚΗΑ 

GASTROPODA 

Caseolus calculus 

Caseolus commixta 

Caseolus sphaerula 

Discula leacockiana 

Discula tabellata 

Discus defloratus 

Discus guerinianus 

Elona quimperiana 

Geomalacus maculosus 

Geomitra moniziana 

Helix subplicata 

Leiostyla abbreviata 

Leiostyla cassida 

Leiostyla corneocostata 

Leiostyla gibba 



Leiostyla lamellosa 

Vertigo angustior (o) 

Vertigo genesii (o) 

Vertigo geyeri )o) 

Vertigo moulinsiana (o) 

BIVALVIA 

Unionoida 

Margaritifera margaritifera (V) 

Unio crassus 

β) ΦΤΣΑ 

PTERIDOPHYTA 

ASPLENIACEAE 

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy 

BLECHNACEAE 

Woodwardia radicans (L.) Sm. 

DICKSONIACEAE 

Culcita macrocarpa C. Presl 

DRYOPTERIDACEAE 

*Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. 

HYMENOPHYLLACEAE 

Trichomanes speciosum Willd. 

ISOETACEAE 

Isoetes boryana Durieu 

Isoetes malinverniana Ces. & De Not. 

MARSILEACEAE 

Marsilea batardae Launert 

Marsilea quadrifolia L. 

Marsilea strigosa Willd. 

OPHIOGLOSSACEAE 



Botrychium simplex Hitchc. 

Ophioglossum polyphyllum A. Braun 

GYMNOSPERMAE 

PINACEAE 

*Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei 

ANGIOSPERMAE 

ALISMATACEAE 

Caldesia parnassifolia (L.) Parl. 

Luronium natans (L.) Raf. 

AMARYLLIDACEAE 

Leucojum nicaeense Ard. 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley 

Narcissus calcicola Mendonça 

Narcissus cyclamineus DC. 

Narcissus fernandesii G. Pedro 

Narcissus humilis (Cav.) Traub 

*Narcissus nevadensis Pugsley 

Narcissus pseudonarcissus L. 

subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes 

Narcissus scaberulus Henriq. 

Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb 

subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. 

Narcissus viridiflorus Schousboe 

BORAGINACEAE 

*Anchusa crispa Viv. 

*Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes 

Myosotis lusitanica Schuster 

Myosotis rehsteineri Wartm. 

Myosotis retusifolia R. Afonso 



Omphalodes kuzinskyana Willk. 

*Omphalodes littoralis Lehm. 

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci 

*Symphytum cycladense Pawl. 

CAMPANULACEAE 

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. 

*Campanula sabatia De Not. 

Jasione crispa (Pourret) Samp. 

subsp. serpentinica Pinto da Silva 

Jasione lusitanica A. DC. 

CARYOPHYLLACEAE 

*Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter 

Arenaria provincialis Chater & Halliday 

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter 

subsp. cintranus Boiss. & Reuter 

Dianthus marizii (Samp.) Samp. 

Dianthus rupicola Biv. 

*Gypsophila papillosa P. Porta 

Herniaria algarvica Chaudri 

Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco 

*Herniaria latifolia Lapeyr. 

subsp. litardierei gamis 

Herniaria maritima Link 

Moehringia tommasinii Marches. 

Petrocoptis grandiflora Rothm. 

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. 

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas 

Silene cintrana Rothm. 

*Silene hicesiae Brullo & Signorello 



Silene hifacensis Rouy ex Willk. 

*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. 

Silene longicilia (Brot.) Otth. 

Silene mariana Pau 

*Silene orphanidis Boiss. 

*Silene rothmaleri Pinto da Silva 

*Silene velutina Pourret ex Loisel. 

CHENOPODIACEAE 

*Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott 

*Kochia saxicola Guss. 

*Salicornia veneta Pignatti & Lausi 

CISTACEA 

Cistus palhinhae Ingram 

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen 

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday 

Helianthemum caput-felis Boiss. 

*Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira 

COMPOSITAE 

*Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter 

*Artemisia granatensis Boiss. 

*Aster pyrenaeus Desf. ex DC. 

*Aster sorrentinii (Tod) Lojac. 

*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. 

*Centaurea alba L. 

subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal 

*Centaurea alba L. 

subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler 

*Centaurea attica Nyman 

subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal 



*Centaurea balearica J. D. Rodriguez 

*Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday 

*Centaurea citricolor Font Quer 

Centaurea corymbosa Pourret 

Centaurea gadorensis G. Bianca 

*Centaurea horrida Badaro 

*Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. 

Centaurea kartschiana Scop. 

*Centaurea lactiflora Halacsy 

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link 

subsp. herminii (Rouy) Dostál 

*Centaurea niederi Heldr. 

*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. 

*Centaurea pinnata Pau 

Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca 

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál 

Centaurea vicentina Mariz 

*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. 

Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto 

Erigeron frigidus Boiss. ex DC. 

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. 

*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. 

*Jurinea fontqueri Cuatrec. 

*Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter 

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. 

Leontodon boryi Boiss. 

*Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell 

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link 

Ligularia sibirica (L.) Cass. 



Santolina impressa Hoffmanns. & Link 

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link 

*Senecio elodes Boiss. ex DC. 

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter 

CONVOLVULACEAE 

*Convolvulus argyrothamnus Greuter 

*Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles 

CRUCIFERAE 

Alyssum pyrenaicum Lapeyr. 

Arabis sadina (Samp.) P. Cout. 

*Biscutella neustriaca Bonnet 

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. 

Boleum asperum (Pers.) Desvaux 

Brassica glabrescens Poldini 

Brassica insularis Moris 

*Brassica macrocarpa Guss. 

Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva 

*Coincya rupestris Rouy 

*Coronopus navasii Pau 

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo 

*Diplotaxis siettiana Maire 

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. 

Erucastrum palustre (Pirona) Vis. 

*Iberis arbuscula Runemark 

Iberis procumbens Lange 

subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva 

*Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. 

Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. 

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo 



Sisymbrium supinum L. 

CYPERACEAE 

*Carex panormitana Guss. 

Eleocharis carniolica Koch 

DIOSCOREACEAE 

*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot 

DROSERACEAE 

Aldrovanda vesiculosa L. 

EUPHORBIACEAE 

*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann 

Euphorbia transtagana Boiss. 

GENTIANACEAE 

*Centaurium rigualii Esteve Chueca 

*Centaurium somedanum Lainz 

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet 

Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg 

GERANIACEAE 

*Erodium astragaloides Boiss. & Reuter 

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco 

*Erodium rupicola Boiss. 

GRAMINEAE 

Avenula hackelii (Henriq.) Holub 

Bromus grossus Desf. ex DC. 

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl 

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. 

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso 

Festuca elegans Boiss. 

Festuca henriquesii Hack. 

Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso 



Gaudinia hispanica Stace & Tutin 

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter 

subsp. duriensis Pinto da Silva 

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo 

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub 

Puccinellia pungens (Pau) Paunero 

*Stipa austroitalica Martinovsky 

*Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz 

*Stipa veneta Moraldo 

GROSSULARIACEAE 

*Ribes sardum Martelli 

HYPERICACEAE 

*Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson 

JUNCACEAE 

Juncus valvatus Link 

LABIATAE 

Dracocephalum austriacum L. 

*Micromeria taygetea P. H. Davis 

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy 

*Nepeta sphaciotica P. H. Davis 

Origanum dictamnus L. 

Sideritis incana 

subsp. glauca (Cav.) Malagarriga 

Sideritis javalambrensis Pau 

Sideritis serrata Cav. ex Lag. 

Teucrium lepicephalum Pau 

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday 

*Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link 

Thymus carnosus Boiss. 



*Thymus cephalotos L. 

LEGUMINOSAE 

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra 

*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge 

*Astragalus aquilanus Anzalone 

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet 

*Astragalus maritimus Moris 

Astragalus tremolsianus Pau 

*Astragalus verrucosus Moris 

*Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. 

Genista dorycnifolia Font Quer 

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci 

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. 

subsp. fallax Franco 

*Ononis hackelii Lange 

Trifolium saxatile All. 

*Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez 

LENTIBULARIACEAE 

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper 

LILIACEAE 

Allium grosii Font Quer 

*Androcymbium rechingeri Greuter 

*Asphodelus bento-rainhae P. Silva 

Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm. 

*Muscari gussonei (Parl.) Tod. 

LINACEAE 

*Linum muelleri Moris 

LYTHRACEAE 

*Lythrum flexuosum Lag. 



MALVACEAE 

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. 

NAJADACEAE 

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt 

ORCHIDACEAE 

*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. 

Cypripedium calceolus L. 

Liparis loeselii (L.) Rich. 

*Ophrys lunulata Parl. 

PAEONIACEAE 

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. 

Paeonia parnassica Tzanoudakis 

Paeonia clusii F. C. Stern 

subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis 

PALMAE 

Phoenix theophrasti Greuter 

PLANTAGINACEAE 

Plantago algarbiensis Samp. 

Plantago almogravensis Franco 

PLUMBAGINACEAE 

Armeria berlengensis Daveau 

*Armeria helodes Martini & Pold 

Armeria negleta Girard 

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld 

*Armeria rouyana Daveau 

Armeria soleirolii (Duby) Godron 

Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter 

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze 

subsp. lusitanicum (Daveau) Franco 



*Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana 

Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco 

Limonium multiflorum Erben 

*Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana 

*Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. 

POLYGONACEAE 

Polygonum praelongum Coode & Cullen 

Rumex rupestris Le Gall 

PRIMULACEAE 

Androsace mathildae Levier 

Androsace pyrenaica Lam. 

*Primula apennina Widmer 

Primula palinuri Petagna 

Soldanella villosa Darracq. 

RANUNCULACEAE 

*Aconitum corsicum Gayer 

Adonis distorta Ten. 

Aquilegia bertolonii Schott 

Aquilegia kitaibelii Schott 

*Aquilegia pyrenaica D. C. 

subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano 

*Consolida samia P. H. Davis 

Pulsatilla patens (L.) Miller 

*Ranunculus weyleri Mares 

RESEDACEAE 

*Reseda decursiva Forssk. 

ROSACEAE 

Potentilla delphinensis Gren. & Godron 

RUBIACEAE 



*Galium litorale Guss. 

*Galium viridiflorum Boiss. & Reuter 

SALICACEAE 

Salix salvifolia Brot. 

subsp. australis Franco 

SANTALACEAE 

Thesium ebracteatum Hayne 

SAXIFRAGACEAE 

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb 

Saxifraga florulenta Moretti 

Saxifraga hirculus L. 

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. 

SCROPHULARIACEAE 

Antirrhinum charidemi Lange 

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange 

subsp. lusitanicum R. Fernandes 

*Euphrasia genargentea (Feoli) Diana 

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. 

Linaria algarviana Chav. 

Linaria coutinhoi Valdés 

*Linaria ficalhoana Rouy 

Linaria flava (Poiret) Desf. 

*Linaria hellenica Turrill 

*Linaria ricardoi Cout. 

*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo 

Linaria tonzigii Lona 

Odontites granatensis Boiss. 

Verbascum litigiosum Samp. 

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link 



*Veronica oetaea L.-A. Gustavson 

SELAGINACEAE 

*Globularia stygia Orph. ex Boiss. 

SOLANACEAE 

*Atropa baetica Willk. 

THYMELAEACEAE 

Daphne petraea Leybold 

*Daphne rodriguezii Texidor 

ULMACEAE 

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. 

UMBELLIFERAE 

*Angelica heterocarpa Lloyd 

Angelica palustris (Besser) Hoffm. 

*Apium bermejoi Llorens 

Apium repens (Jacq.) Lag. 

Athamanta cortiana Ferrarini 

*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. 

*Bupleurum kakiskalae Greuter 

Eryngium alpinum L. 

*Eryngium viviparum Gay 

*Laserpitium longiradium Boiss. 

*Naufraga balearica Constans & Cannon 

*Oenanthe conioides Lange 

Petagnia saniculifolia Guss. 

Rouya polygama (Desf.) Coincy 

*Seseli intricatum Boiss. 

Thorella verticillatinundata (Thore) Brig. 

VALERIANACEAE 

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot 



VIOLACEAE 

*Viola hispida Lam. 

Viola jaubertiana Mares & Vigineix 

Καηψηεξα θπηά 

BRYOPHYTA 

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o) 

*Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill (o) 

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (o) 

Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o) 

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o) 

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o) 

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. (o) 

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o) 

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o) 

*Marsupella profunda Lindb. (o) 

Meesia longiseta Hedw. (o) 

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o) 

Orthotrichum rogeri Brid. (o) 

Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. (o) 

Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o) 

Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o) 

Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. (o) 

Sphagnum pylaisii Brid. (o) 

Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o) 

ΔΗΓΖ ΓΗΑ ΣΗ ΝΖΟΤ ΣΧΝ ΜΑΚΑΡΧΝ 

PTERIDOPHYTA 

HYMENOPHYLLACEAE 

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis 

DRYOPTERIDACEAE 



*Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. 

ISOETACEAE 

Isoetes azorica Durieu & Paiva 

MARSILIACEAE 

*Marsilea azorica Launert & Paiva 

ANGIOSPERMAE 

ASCLEPIADACEAE 

Caralluma burchardii N. E. Brown 

*Ceropegia chrysantha Svent. 

BORAGINACEAE 

Echium candicans L. fil. 

*Echium gentianoides Webb & Coincy 

Myosotis azorica H. C. Watson 

Myosotis maritima Hochst. in Seub. 

CAMPANULACEAE 

*Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer 

Musschia aurea (L. f.) DC. 

*Musschia wollastonii Lowe 

CAPRIFOLIACEAE 

*Sambucus palmensis Link 

CARYOPHYLLACEAE 

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel 

CELASTRACEAE 

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. 

CHENOPODIACEAE 

Beta patula Ait. 

CISTACEAE 

Cistus chinamadensis Banares & Romero 

*Helianthemum bystropogophyllum Svent. 



COMPOSITAE 

Andryala crithmifolia Ait. 

*Argyranthemum lidii Humphries 

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. 

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries 

*Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis 

Atractylis preauxiana Schultz. 

Calendula maderensis DC. 

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub 

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub 

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub 

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen 

Cirsium latifolium Lowe 

Helichrysum gossypinum Webb 

Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.) 

*Lactuca watsoniana Trel. 

*Onopordum nogalesii Svent. 

*Onopordum carduelinum Bolle 

*Pericallis hadrosoma Svent. 

Phagnalon benettii Lowe 

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt 

Sventenia bupleuroides Font Quer 

*Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth 

CONVOLVULACEAE 

*Convolvulus caput-medusae Lowe 

*Convolvulus lopez-socasii Svent. 

*Convolvulus massonii A. Dietr. 

CRASSULACEAE 

Aeonium gomeraense Praeger 



Aeonium saundersii Bolle 

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. 

Monanthes wildpretii Banares & Scholz 

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet 

CRUCIFERAE 

*Crambe arborea Webb ex Christ 

Crambe laevigata DC. ex Christ 

*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. 

*Parolinia schizogynoides Svent. 

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe 

CYPERACEAE 

Carex malato-belizii Raymond 

DIPSACACEAE 

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes 

ERICACEAE 

Erica scoparia L. 

subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb 

EUPHORBIACEAE 

*Euphorbia handiensis Burchard 

Euphorbia lambii Svent. 

Euphorbia stygiana H. C. Watson 

GERANIACEAE 

*Geranium maderense P. F. Yeo 

GRAMINEAE 

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) 

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes 

LABIATAE 

*Sideritis cystosiphon Svent. 

*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle 



Sideritis infernalis Bolle 

Sideritis marmorea Bolle 

Teucrium abutiloides L'Hér 

Teucrium betonicum L'Hér 

LEGUMINOSAE 

*Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. 

Anthyllis lemanniana Lowe 

*Dorycnium spectabile Webb & Berthel 

*Lotus azoricus P. W. Ball 

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis 

*Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. 

*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. 

*Teline salsoloides Arco & Acebes. 

Vicia dennesiana H. C. Watson 

LILIACEAE 

*Androcymbium psammophilum Svent. 

Scilla maderensis Menezes 

Semele maderensis Costa 

LORANTHACEAE 

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw 

MYRICACEAE 

*Myrica rivas-martinezii Santos. 

OLEACEAE 

Jasminum azoricum L. 

Picconia azorica (Tutin) Knobl. 

ORCHIDACEAE 

Goodyera macrophylla Lowe 

PITTOSPORACEAE 

*Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait. 



PLANTAGINACEAE 

Plantago malato-belizii Lawalree 

PLUMBAGINACEAE 

*Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze 

Limonium dendroides Svent. 

*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding 

*Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan 

POLYGONACEAE 

Rumex azoricus Rech. fil. 

RHAMNACEAE 

Frangula azorica Tutin 

ROSACEAE 

*Bencomia brachystachya Svent. 

Bencomia sphaerocarpa Svent. 

*Chamaemeles coriacea Lindl. 

Dendriopterium pulidoi Svent. 

Marcetella maderensis (Born.) Svent. 

Prunus lusitanica L. 

subsp. azorica (Mouillef.) Franco 

Sorbus maderensis (Lowe) Docle 

SANTALACEAE 

Kunkeliella subsucculenta Kammer 

SCROPHULARIACEAE 

*Euphrasia azorica Wats 

Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. 

*Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan 

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer 

Odontites holliana (Lowe) Benth. 

Sibthorpia peregrina L. 



SELAGINACEAE 

*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel 

*Globularia sarcophylla Svent. 

SOLANACEAE 

*Solanum lidii Sunding 

UMBELLIFERAE 

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease 

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel 

Chaerophyllum azoricum Trelease 

Ferula latipinna Santos 

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. 

Monizia edulis Lowe 

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. 

Sanicula azorica Guthnick ex Seub. 

VIOLACEAE 

Viola paradoxa Lowe 

Καηψηεξα θπηά 

BRYOPHYTA 

*Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o) 

*Thamnobryum fernandesii Sergio (o) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΟΤΝ Χ 
ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΗ ΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΟΤΝ Χ ΔΗΓΗΚΔ 
ΕΧΝΔ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΑΓΗΟ 1: Αμηνιφγεζε, ζε εζληθφ επίπεδν, ηεο ζρεηηθήο ζεκαζίαο ησλ πεξηνρψλ γηα θάζε 
ηχπν θπζηθνχ νηθνηφπνπ ηνπ παξαξηήκαηνο I θαη θάζε είδνο ηνπ παξαξηήκαηνο II 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ εηδψλ 
πξνηεξαηφηεηαο) 

Α. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πεξηνρήο γηα έλα δεδνκέλν ηχπν θπζηθνχ νηθνηφπνπ ηνπ 
παξαξηήκαηνο I 

α) Βαζκφο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ ηχπνπ ηνπ θπζηθνχ νηθνηφπνπ ζηελ πεξηνρή. 



β) Έθηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ ηχπν θπζηθνχ νηθνηφπνπ ζε ζρέζε κε ηε 
ζπλνιηθή επηθάλεηα ε νπνία θαιχπηεηαη απφ απηφ ηνλ ηχπν θπζηθνχ νηθνηφπνπ ζην εζληθφ 
έδαθνο. 

γ) Βαζκφο δηαηήξεζεο ηεο δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θπζηθνχ 
νηθνηφπνπ θαη δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο. 

δ) πλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνρήο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 
θπζηθνχ νηθνηφπνπ. 

Β. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πεξηνρήο γηα έλα δεδνκέλν είδνο ηνπ παξαξηήκαηνο II 

α) Μέγεζνο θαη ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο πνπ είλαη παξψλ ζηελ πεξηνρή ζε 
ζρέζε κε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ είλαη παξφληεο ζην εζληθφ έδαθνο. 

β) Βαζκφο δηαηήξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νηθνηφπνπ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
είδνο θαη δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο. 

γ) Βαζκφο απνκφλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη παξψλ ζηελ πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνλ 
επξχηεξν ρψξν θπζηθήο θαηαλνκήο ηνπ είδνπο. 

δ) πλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνρήο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

Γ. Με βάζε ηα θξηηήξηα απηά, ηα θξάηε κέιε ηαμηλνκνχλ ηηο πεξηνρέο πνπ πξνηείλνπλ ζηνλ 
εζληθφ ηνπο θαηάινγν σο πεξηνρέο πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνχλ σο θνηλνηηθήο 
ζεκαζίαο αλάινγα κε ηε ζρεηηθή ηνπο αμία γηα ηε δηαηήξεζε θάζε ηχπνπ θπζηθνχ νηθνηφπνπ ή 
θάζε είδνπο πνπ πεξηιακβάλεηαη αληίζηνηρα ζηα παξάξηεκα I ή ζην παξάξηεκα II ην νπνίν ηηο 
αθνξά. 

Γ. ηνλ θαηάινγν απηφ θαίλνληαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο ηχπνπο 
θπζηθψλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηα είδε πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηα 
θξάηε κέιε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία Α θαη Β παξαπάλσ. 

ΣΑΓΗΟ 2: Αμηνιφγεζε ηεο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ησλ πεξηνρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
εζληθνχο θαηαιφγνπο 

1. Όιεο νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε ζην ζηάδην 1, νη νπνίεο 
παξέρνπλ πξνζηαζία ζε ηχπνπο θπζηθψλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο ή/θαη ζε είδε 
πξνηεξαηφηεηαο ζεσξνχληαη σο πεξηνρέο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο. 

2. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ησλ άιισλ πεξηνρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ θξαηψλ κειψλ, δειαδή θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε 
δηαηήξεζε ή ζηελ απνθαηάζηαζε, ππφ επλντθέο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο, ελφο θπζηθνχ 
νηθνηφπνπ ηνπ παξαξηήκαηνο I ελφο είδνπο ηνπ παξαξηήκαηνο II ή/θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε 
ζπλνρή ηνπ Natura 2 000 ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α) ε ζρεηηθή αμία ηεο πεξηνρήο ζε εζληθφ επίπεδν· 

β) ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε πξνο ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νδνχο εηδψλ ηνπ 
παξαξηήκαηνο II θαζψο θαη πξνο ην ελδερφκελν λα απνηειεί κέξνο ελφο νηθνζπζηήκαηνο 
ραξαθηεξηδφκελνπ απφ ζπλνρή ην νπνία λα βξίζθεηαη εθαηέξσζελ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο 
Κνηλφηεηαο· 

γ) ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πεξηνρήο· 



δ) ν αξηζκφο ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπ παξαξηήκαηνο I θαη εηδψλ ηνπ παξαξηήκαηνο II 
πνπ είλαη παξφληα ζηελ πεξηνρή· 

ε) ε ζπλνιηθή νηθνινγηθή αμία ηεο πεξηνρήο γηα ηελ ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο επξχηεξεο 
βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή/θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2, 
ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ή ηεο κνλαδηθήο θχζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα 
νπνία ζπληίζεηαη ε πεξηνρή, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 

ΕΧΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΑΤΣΖΡΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ 

Σα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζ' απηφ ην παξάξηεκα αλαθέξνληαη: 

- κε ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο ή ηνπ ππνείδνπο ή 

- κε ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζε αλψηεξε ηάμε ή ζε θαζνξηζκέλν ηκήκα ηεο ελ 
ιφγσ ηάμεο. 

Ζ ζπληνκνγξαθία "spp." κεηά ηελ νλνκαζία κηαο νηθνγέλεηαο ή ελφο γέλνπο ππνδειψλεη φια 
ηα είδε πνπ αλήθνπλ ζ' απηφ ην είδνο ε ζ' απηή ηελ νηθνγέλεηα. 

α) ΕΧΑ 

ΠΟΝΓΤΛΧΣΑ 

ΘΖΛΑΣΗΚΑ 

INSECTIVORA 

Erinaceidae 

Erinaceus algirus 

Soricidae 

Crocidura canariensis 

Talpidae 

Galemys pyrenaicus 

MICROCHIROPTERA 

Όια ηα είδε 

RODENTIA 

Gliridae 

Όια ηα είδε εθηφο απφ Glis glis θαη Eliomys quercinus 

Sciuridae 

Citellus citellus 



Sciurus anomalus 

Castoridae 

Castor fiber 

Cricetidae 

Cricetus cricetus 

Microtidae 

Microtus cabrerae 

Microtus oeconomus arenicola 

Zapodidae 

Sicista betulina 

Hystricidae 

Hystrix cristata 

CARNIVORA 

Canidae 

Canis lupus (Δθηφο ησλ ηζπαληθψλ πιεζπζκψλ βνξείσο ηνπ Duero θαη ησλ ειιεληθψλ 
πιεζπζκψλ βνξείσο ηνπ 39νπ παξαιιήινπ) 

Ursidae 

Ursus arctos 

Mustelidae 

Lutra lutra 

Mustela lutreola 

Felidae 

Felis silvestris 

Lynx lynx 

Lynx pardina 

Phocidae 

Monachus monachus 

ARTIODACTYLA 

Cervidae 



Cervus elaphus corsicanus 

Bovidae 

Capra aegagrus (ακηγείο ηζαγελείο πιεζπζκνί) 

Capra pyrenaica pyrenaica 

Ovis ammon musimon (ακηγείο ηζαγελείο πιεζπζκνί Κνξζηθήο θαη αξδελίαο) 

Rupicapra rupicapra balcanica 

Rupicapra ornata 

CETACEA 

Όια ηα είδε 

ΔΡΠΔΣΑ 

TESTUDINATA 

Testudinidae 

Testudo hermanni 

Testudo graeca 

Testudo marginata 

Cheloniidae 

Caretta caretta 

Chelonia mydas 

Lepidochelys kempii 

Eretmochelys imbricata 

Dermochelyidae 

Dermochelys coriacea 

Emydidae 

Emys orbicularis 

Mauremys caspica 

Mauremys leprosa 

SAURIA 

Lacertidae 

Algyroides fitzingeri 



Algyroides marchi 

Algyroides moreoticus 

Algyroides nigropunctatus 

Lacerta agilis 

Lacerta bedriagae 

Lacerta danfordi 

Lacerta dugesi 

Lacerta graeca 

Lacerta horvathi 

Lacerta monticola 

Lacerta schreiberi 

Lacerta trilineata 

Lacerta viridis 

Gallotia atlantica 

Gallotia galloti 

Gallotia galloti insulanagae 

Gallotia simonyi 

Gallotia stehlini 

Ophisops elegans 

Podarcis erhardii 

Podarcis filfolensis 

Podarcis hispanica atrata 

Podarcis lilfordi 

Podarcis melisellensis 

Podarcis milensis 

Podarcis muralis 

Podarcis peloponnesiaca 

Podarcis pityusensis 

Podarcis sicula 



Podarcis taurica 

Podarcis tiliguerta 

Podarcis wagleriana 

Scincidae 

Ablepharus kitaibelli 

Chalcides bedriagai 

Chalcides occidentalis 

Chalcides ocellatus 

Chalcides sexlineatus 

Chalcides viridianus 

Ophiomorus punctatissimus 

Gekkonidae 

Cyrtopodion kotschyi 

Phyllodactylus europaeus 

Tarentola angustimentalis 

Tarentola boettgeri 

Tarentola delalandii 

Tarentola gomerensis 

Agamidae 

Stellio stellio 

Chamaeleontidae 

Chamaeleo chamaeleon 

Anguidae 

Ophisaurus apodus 

OPHIDIA 

Colubridae 

Coluber caspius 

Coluber hippocrepis 

Coluber jugularis 



Coluber laurenti 

Coluber najadum 

Coluber nummifer 

Coluber viridiflavus 

Coronella austriaca 

Eirenis modesta 

Elaphe longissima 

Elaphe quatuorlineata 

Elaphe situla 

Natrix natrix cetti 

Natrix natrix corsa 

Natrix tessellata 

Telescopus falax 

Viperidae 

Vipera ammodytes 

Vipera schweizeri 

Vipera seoanni (εθηφο απφ ηζπαληθνχο πιεζπζκνχο) 

Vipera ursinii 

Vipera xanthina 

Boidae 

Eryx jaculus 

ΑΜΦΗΒΗΑ 

CAUDATA 

Salamandridae 

Chioglossa lusitanica 

Euproctus asper 

Euproctus montanus 

Euproctus platycephalus 

Salamandra atra 



Salamandra aurorae 

Salamandra lanzai 

Salamandra luschani 

Salamandrina terdigitata 

Triturus carnifex 

Triturus cristatus 

Triturus italicus 

Triturus karelinii 

Triturus marmoratus 

Proteidae 

Proteus anguinus 

Plethodontidae 

Speleomantes ambrosii 

Speleomantes flavus 

Speleomantes genei 

Speleomantes imperialis 

Speleomantes italicus 

Speleomantes supramontes 

ANURA 

Discoglossidae 

Bombina bombina 

Bombina variegata 

Discoglossus galganoi 

Discoglossus jeanneae 

Discoglossus montalentii 

Discoglossus pictus 

Discoglossus sardus 

Alytes cisternasii 

Alytes muletensis 



Alytes obstetricans 

Ranidae 

Rana arvalis 

Rana dalmatina 

Rana graeca 

Rana iberica 

Rana italica 

Rana latastei 

Rana lessonae 

Pelobatidae 

Pelobates cultripes 

Pelobates fuscus 

Pelobates syriacus 

Bufonidae 

Bufo calamita 

Bufo viridis 

Hylidae 

Hyla arborea 

Hyla meridionalis 

Hyla sarda 

ΗΥΘΤ 

ACIPENSERIFORMES 

Acipenseridae 

Acipenser naccarii 

Acipenser sturio 

ATHERINIFORMES 

Cyprinodontidae 

Valencia hispanica 

CYPRINIFORMES 



Cyprinidae 

Anaecypris hispanica 

PERCIFORMES 

Percidae 

Zingel asper 

SALMONIFORMES 

Coregonidae 

Coregonus oxyrhynchus (αλάδξνκνη πιεζπζκνί νξηζκέλσλ δσλψλ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο) 

ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

ΑΡΘΡΟΠΟΓΑ 

INSECTA 

Coleoptera 

Buprestis splendens 

Carabus olympiae 

Cerambyx cerdo 

Cucujus cinnaberinus 

Dytiscus latissimus 

Graphoderus bilineatus 

Osmoderma eremita 

Rosalia alpina 

Lepidoptera 

Apatura metis 

Coenonympha hero 

Coenonympha oedippus 

Erebia calcaria 

Erebia christi 

Erebia sudetica 

Eriogaster catax 

Fabriciana elisa 



Hypodryas maturna 

Hyles hippophaes 

Lopinga achine 

Lycaena dispar 

Maculinea arion 

Maculinea nausithous 

Maculinea teleius 

Melanagria arge 

Papilio alexanor 

Palilio hospiton 

Parnassius apollo 

Parnassius mnemosyne 

Plebicula golgus 

Proserpinus proserpina 

Zerynthia polyxena 

Mantodea 

Apteromantis aptera 

Odonata 

Aeshna viridis 

Cordulegaster trinacriae 

Gomphus graslinii 

Leucorrhina albifrons 

Leucorrhina caudalis 

Leucorrhina pectoralis 

Lindenia tetraphylla 

Macromia splendens 

Ophiogomphus cecilia 

Oxygastra curtisii 

Stylurus flavipes 



Sympecma braueri 

Orthoptera 

Baetica ustulata 

Saga pedo 

ARACHNIDA 

Araneae 

Macrothele calpeiana 

MOLLUSQUES 

GASTROPODA 

Prosobranchia 

Patella feruginea 

Stylommatophora 

Caseolus calculus 

Caseolus commixta 

Caseolus sphaerula 

Discula leacockiana 

Discula tabellata 

Discula testudinalis 

Discula turricula 

Discus defloratus 

Discus guerinianus 

Elona quimperiana 

Geomalacus maculosus 

Geomitra moniziana 

Helix subplicata 

Leiostyla abbreviata 

Leiostyla cassida 

Leiostyla corneocostata 

Leiostyla gibba 



Leiostyla lamellosa 

BIVALVIA 

Anisomyaria 

Lithophaga lithophaga 

Pinna nobilis 

Unionoida 

Margaritifera auricularia 

Unio crassus 

ECHINODERMATA 

Echinoidea 

Centrostephanus longispinus 

β) ΦΤΣΑ 

Σν παξάξηεκα IV ζηνηρείν β) πεξηέρεη φια ηα είδε θπηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα II 
ζηνηρείν β)(1) ζπλ ηα παξαθάησ είδε. 

PTERIDOPHYTA 

ASPLENIACEAE 

Asplenium hemionitis L. 

ANGIOSPERMAE 

AGAVACEAE 

Dracaena draco (L.) L. 

AMARYLLIDACEAE 

Narcissus longispathus Pugsley 

Narcissus triandrus L. 

BERBERIDACEAE 

Berberis maderensis Lowe 

CAMPANULACEAE 

Campanula morettiana Reichenb. 

Physoplexis comosa (L.) Schur. 

CARYOPHYLLACEAE 



Moehringia fontqueri Pau 

COMPOSITAE 

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe 

subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries 

Helichrysum sibthorpii Rouy 

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman 

Santolina elegans Boiss. ex DC. 

Senecio caespitosus Brot. 

Senecio lagascanus DC. 

subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva 

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal 

CRUCIFERAE 

Murbeckiella sousae Rothm. 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter 

GESNERIACEAE 

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. 

Ramonda serbica Pancic 

IRIDACEAE 

Crocus etruscus Parl. 

Iris boissieri Henriq. 

Iris marisca Ricci & Colasante 

LABIATAE 

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire 

Teucrium charidemi Sandwith 

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link 

Thymus villosus L. 

subsp. villosus L. 

LILIACEAE 



Androcymbium europeum (Lange) K. Richter 

Bellevalia hackelli Freyn 

Colchicum corsicum Baker 

Colchicum cousturieri Greuter 

Fritillaria conica Rix 

Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy. 

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix 

Fritillaria obliqua Ker-Gawl. 

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker 

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. 

Scilla beirana Samp. 

Scilla odorata Link 

ORCHIDACEAE 

Ophrys argolica Fleischm. 

Orchis scopulorum Simsmerh. 

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard 

PRIMULACEAE 

Androsace cylindrica DC. 

Primula glaucescens Moretti 

Primula spectabilis Tratt. 

RANUNCULACEAE 

Aquilegia alpina L. 

SAPOTACEAE 

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe 

SAXIFRAGACEAE 

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. 

Saxifraga portosanctana Boiss. 

Saxifraga presolanensis Engl. 

Saxifraga valdensis DC. 



Saxifraga vayredana Luizet 

SCROPHULARIACEAE 

Antirrhinum lopesianum Rothm. 

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox 

SOLANACEAE 

Mandragora officinarum L. 

THYMELAEACEAE 

Thymelaea broterana P. Cout. 

UMBELLIFERAE 

Bunium brevifolium Lowe 

VIOLACEAE 

Viola athois W. Becker 

Viola cazorlensis Gandoger 

Viola delphinantha Boiss. 

(1) Δθηφο απφ ηα βξπφθπηα ηνπ παξαξηήκαηνο II ζηνηρείν β). 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

ΔΗΓΖ ΕΧΧΝ ΚΑΗ ΦΤΣΧΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ζ ΑΠΟΠΑΖ 
ΑΠΟ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ Ζ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΝΑ 
ΡΤΘΜΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

Σα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζ' απηφ ην παξάξηεκα αλαθέξνληαη: 

- κε ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο ή ηνπ ππνείδνπο ή 

- κε ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζε αλψηεξε ηάμε ή ζε θαζνξηζκέλν ηκήκα ηεο ελ 
ιφγσ ηάμεο. 

Ζ ζπληνκνγξαθία "spp." κεηά ηελ νλνκαζία νηθνγέλεηαο ή γέλνπο ππνδειψλεη φια ηα είδε 
πνπ αλήθνπλ ζ' απηή ηελ νηθνγέλεηα ή ζ'απηφ ην γέλνο. 

α) ΕΧΑ 

ΠΟΝΓΤΛΧΣΑ 

ΘΖΛΑΣΗΚΑ 

CARNIVORA 

Canidae 

Canis aureus 



Canis lupus (Ηζπαληθνί πιεζπζκνί βνξείσο ηνπ Νηνπέξν θαη ειιεληθνί πιεζπζκνί βνξείσο ηνπ 
39νπ παξαιιήινπ) 

Mustelidae 

Martes martes 

Mustela putorius 

Phocidae 

Όια ηα είδε πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV 

Viverridae 

Genetta genetta 

Herpestes ichneumon 

DUPLICIDENTATA 

Leporidae 

Lepus timidus 

ARTIODACTYLA 

Bovidae 

Capra ibex 

Capra pyrenaica (εθηφο απφ Capra pyrenaica pyrenaica) 

Rupicapra rupicapra (εθηφο απφ Rupicapra rupicapra balcarica) 

ΑΜΦΗΒΗΑ 

ANURA 

Ranidae 

Rana esculenta 

Rana perezi 

Rana ridibunda 

Rana temporaria 

ΗΥΘΤ 

PETROMYZONIFORMES 

Petromyzonidae 

Lampetra fluviatilis 



Lethenteron zanandrai 

ACIPENSERIFORMES 

Acipenseridae 

Όια ηα είδε πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα V 

SALMONIFORMES 

Salmonidae 

Thymallus thymallus 

Coregonus spp. εθηφο απφ Coregonus oxyrhynchus - αλάδξνκνη πιεζπζκνί) 

Hucho hucho 

Salmo salar (ηκφλν ζε γιπθά λεξά) 

Cyprinidae 

Barbus spp. 

PERCIFORMES 

Percidae 

Gymnocephalus schraetzer 

Zingel zingel 

CLUPEIFORMES 

Clupeidae 

Alosa spp. 

SILURIFORMES 

Siluridae 

Silurus aristotelis 

ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

COELENTERATA 

CNIDARIA 

Corallium rubrum 

MOLLUSCA 

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA 

Helicidae 



Helix pomatia 

BIVALVIA - UNIONOIDA 

Margaritiferidae 

Margaritifera margaritifera 

Unionidae 

Microcondylaea compressa 

Unio elongatulus 

ANNELIDA 

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE 

Hirudinidae 

Hirudo medicinalis 

ARTHROPODA 

CRUSTACEA - DECAPODA 

Astacidae 

Astacus astacus 

Austropotamobius pallipes 

Austropotamobius torrentium 

Scyllaridae 

Scyllarides latus 

INSECTA - LEPIDOPTERA 

Saturniidae 

Graellsia isabellae 

β) ΦΤΣΑ 

ALGAE 

RHODOPHYTA 

CORALLINACEAE 

Lithothamnium coralloides Crouan frat. 

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin 

LICHENES 



CLADONIACEAE 

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain. 

BRYOPHYTA 

MUSCI 

LEUCOBRYACEAE 

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 

SPHAGNACEAE 

Sphagnum L. spp. (εθηφο Sphagnum pylasii Brid.) 

PTERIDOPHYTA 

Lycopodium spp. 

ANGIOSPERMAE 

AMARYLLIDACEAE 

Galanthus nivalis L. 

Narcissus bulbocodium L. 

Narcissus juncifolius Lagasca 

COMPOSITAE 

Arnica montana L. 

Artemisia eriantha Ten 

Artemisia genipi Weber 

Doronicum plantagineum L. 

subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout. 

CRUCIFERAE 

Alyssum Pinto da silvae Dudley 

Malcolmia lacera (L.) DC. 

subsp. graccilima (Samp.) Franco 

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. 

subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet 

GENTIANACEAE 

Gentiana lutea L. 



IRIDACEAE 

Iris lusitanica Ker-Gawler 

LABIATAE 

Teucrium salviastrum Schreber 

subsp. salviastrum Schreber 

LEGUMINOSAE 

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva 

Dorycnium pentaphyllum Scop. 

subsp. transmontana Franco 

Ulex densus Welw. ex Webb. 

LILIACEAE 

Lilium rubrum Lmk 

Ruscus aculeatus L. 

PLUMBAGINACEAE 

Armeria sampaio (Bernis) Nieto & Feliner 

ROSACEAE 

Rubus genevieri Boreau 

subsp. herminii (Samp.) P. Cout. 

SCROPHULARIACEAE 

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes 

Euphrasia mendonçae Samp. 

Scrophularia grandiflora DC. 

subsp. grandiflora DC. 

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link 

Scrophularia sublyrata Brot. 

COMPOSITAE 

Leuzea rhaponticoides Graells 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 



ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΜΔΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΜΔΑ ΤΛΛΖΦΖ ΚΑΗ ΘΑΝΑΣΧΖ ΚΑΗ 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 

α) Με επηιεθηηθά κέζα 

ΘΖΛΑΣΗΚΑ 

- Σπθιά ή αθξσηεξηαζκέλα δψα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα δφισκα 

- Μαγλεηφθσλα 

- Ζιεθηξηθά ή ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζαλαηψλνπλ ή λα πξνθαινχλ 
ζχγρπζε 

- Σερλεηέο θσηεηλέο πεγέο 

- Καζξέπηεο θαη άιια κέζα πνπ ζακπψλνπλ 

- Μέζα θσηηζκνχ ζηφρσλ 

- πζηήκαηα ζηνράζηξσλ γηα λπθηεξηλή ζθφπεπζε πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγεζπληή εηθφλσλ ή 
κεηαηξνπέα ειεθηξνληθψλ εηθφλσλ 

- Δθξεθηηθά 

- Γίθηπα κε επηιεθηηθά σο πξνο ηελ αξρή πνπ δηέπεη ηε ρξήζε ηνπο ή σο πξνο ηηο ζπλζήθεο 
ρξήζεο ηνπο 

- Παγίδεο κε επηιεθηηθέο σο πξνο ηελ αξρή πνπ δηέπεη ηε ρξήζε ηνπο ή σο πξνο ηηο ζπλζήθεο 
ρξήζεο ηνπο 

- Βαιιίζηξα 

- Γειεηήξηα ή δνιψκαηα κε δειεηήξην ή κε αλαηζζεηηθφ 

- Γηνρέηεπζε αεξίσλ ή θαπλψλ 

- Ζκηαπηφκαηα ή απηφκαηα φπια ησλ νπνίσλ ν γεκηζηήξαο κπνξεί λα ρσξέζεη πεξηζζφηεξα 
απφ δχν θπζίγγηα 

ΗΥΘΤ 

- Γειεηήξην 

- Δθξεθηηθά 

β) Μεηαθνξηθά κέζα 

- Αεξνζθάθε 

- Δλ θηλήζεη νρήκαηα κε θηλεηήξα  


