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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Προοίμιο.

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη

«Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της

Εφημερίδα

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» όπως τροποποιήθηκε τελευταία με

της Ε.Ε.: L 103,
25.4.1979,

τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου

σ.1·

2003 περί προσαρμογής προς την απόφαση 1999/468/ΕΚ των

L 122,

διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή

16.5.2003,

στην

σ.36.

προβλέπονται από πράξεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν σύμφωνα

άσκηση

των

εκτελεστικών

αρμοδιοτήτων

της,

οι

οποίες

με τη διαδικασία διαβούλευσης (ομοφωνία)»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και

τίτλος.

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος

152(Ι) του 2003

του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και

256(Ι) του 2004

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 μέχρι

81(Ι) του 2005.

2005 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Προστασίας και Διαχείρισης των Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμοι
του 2003 μέχρι 2006.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, στον

του άρθρου 2

ορισμό του όρου «μη προστατευόμενο» της φράσης «επηρεάζει

του βασικού
νόμου.

δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία ή την άγρια πανίδα ή τη γεωργία και»
(πρώτη και δεύτερη γραμμή).
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Τροποποίηση

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

(α) Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (α) αυτού, των λέξεων «στη
Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή)· και
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β)

η προστασία, η διατήρηση ή προσαρμογή του
πληθυσμού όλων των ειδών άγριων πτηνών σε ένα
επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις οικολογικές,
επιστημονικές

και

μορφωτικές

απαιτήσεις,

λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις οικονομικές και
ψυχαγωγικές απαιτήσεις·».
Αντικατάσταση

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο

του άρθρου 6

άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Εξουσίες

6.-(1) Για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται

υπουργού.

στο άρθρο 3 και για σκοπούς διαφύλαξης, διατήρησης,
συντήρησης ή αποκατάστασης μιας επαρκούς ποικιλίας
και επιφάνειας οικοτόπων για όλα τα είδη άγριων
πτηνών, ο υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση
της Επιστημονικής Επιτροπής, καθορίζει (α) ζώνες ειδικής προστασίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου
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7·
(β) με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μέτρα για τη,
σύμφωνα

με

τις

οικολογικές

απαιτήσεις,

συντήρηση και διευθέτηση, των οικοτόπων
που βρίσκονται τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο

εξωτερικό

των

ζωνών

ειδικής

προστασίας·
(γ) με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην
Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας,

περιοχές για τη δημιουργία βιοτόπων·
(δ) με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μέτρα για την
αποκατάσταση κατεστραμμένων βιοτόπων:
Νοείται ότι τυχόν υιοθέτηση άλλων ειδικών μέτρων διατήρησης
δεν επηρεάζει την υποχρέωση καθορισμού ζωνών ειδικής
προστασίας.
(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις διατάγματος,
που εκδίδεται με βάση τις παραγράφους (β) και (δ) του εδαφίου
(1), είναι ένοχο αδικήματος.».
Τροποποίηση

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης
«Δημοκρατίας» (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «Κοινότητας»·
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(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(3) Ο υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της
Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται με βάση το
εδάφιο (4), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας στη
γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη της Κοινότητας,
καθορίζει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας (α) ζώνες ειδικής προστασίας και για τα αποδημητικά είδη
άγριων πτηνών που δεν περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι, των οποίων η έλευση στη Δημοκρατία

Παράρτημα Ι.

είναι τακτική, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η
επιβίωση και η αναπαραγωγή τους στη ζώνη
εξάπλωσής τους· και
(β) μέτρα για τη, σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις,
συντήρηση και διευθέτηση των οικοτόπων που
βρίσκονται

τόσο

στο

εσωτερικό

όσο

και

στο

εξωτερικό των ζωνών ειδικής προστασίας που
αναφέρονται στην παράγραφο (α), τα οποία πρέπει
να είναι ανάλογα με αυτά που υιοθετούνται για τα είδη
Παράρτημα Ι.

του Παραρτήματος Ι.»·

(γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης
«αναφέρει» (τέταρτη γραμμή) με την λέξη «καθορίζει»· και
(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
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«(5) Προς το σκοπό της αποφυγής (α)

σημαντικής,

σε

σχέση

με

τους

αντικειμενικούς στόχους του παρόντος
άρθρου,

ρύπανσης

ή

φθοράς

των

οικοτόπων που βρίσκονται τόσο εντός
όσο και εκτός ζώνης ειδικής προστασίας,
η οποία καθορίζεται με βάση τα εδάφια
(1) και/ ή (3), και
(β)

επιζήμιων
διαταράξεων,

για

τα

όταν

άγρια

πτηνά

αυτές

έχουν

σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τους
αντικειμενικούς στόχους του παρόντος
άρθρου,
153(Ι) του 2003

τα άρθρα 15 και 16 του περί Προστασίας και

131(Ι) του 2006.

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής
Νόμου εφαρμόζονται και για τις ειδικές ζώνες
προστασίας.».

Αντικατάσταση

6. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο

του άρθρου 8

άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Προστασία

8.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 9 και

άγριων

12, ο υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με σκοπό τη

πτηνών.

θέσπιση ενός γενικού καθεστώτος προστασίας όλων των
ειδών άγριων πτηνών.
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(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του
εδαφίου (1), απαγορεύεται:
(α) Η εκ προθέσεως θανάτωση και/ή σύλληψη άγριων
πτηνών με οποιοδήποτε τρόπο·
(β) η εκ προθέσεως καταστροφή και/ή βλάβη των
φωλιών και/ή των αυγών και/ή η αφαίρεση
φωλιών άγριων πτηνών·
(γ) η εκ προθέσεως ενόχληση άγριων πτηνών,
ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και
κατά την περίοδο εξάρτησης των νεοσσών από
τους γονείς·
(δ) η συλλογή των αυγών άγριων πτηνών στη φύση
και η κατοχή τους, έστω και κενών·
(ε)

η

κατοχή

άγριων

πτηνών,

των

οποίων

απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη.
(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του
εδαφίου (2) είναι ένοχο αδικήματος.».
Τροποποίηση

7. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται –ως ακολούθως:

του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

(α) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού και την
αντικατάσταση της διπλής τελείας στο τέλος αυτού με τελεία· και

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4098, 24/11/2006

151(I)/2006
7

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των
ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(2Α)
Παράρτημα ΙΙ.

Απόφαση

του

υπουργού

που

καθορίζει

οποιοδήποτε από τα άγρια πτηνά του Παραρτήματος ΙΙ
ως θήραμα, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
(2Β) Κανένα άγριο πτηνό δεν καθορίζεται ως θήραμα,
εκτός αν πληρούνται σωρευτικά όλες οι απαιτήσεις του
εδαφίου (2) και ο εν λόγω καθορισμός είναι συμβατός με
τις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 3.».

Τροποποίηση

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται –ως ακολούθως:

του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης
«περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.» (τέταρτη γραμμή), με τη
φράση «αναφέρονται στα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του
Παραρτήματος ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω άγρια
πτηνά έχουν νομίμως συλληφθεί και/ή φονευθεί ή έχουν με άλλο
νόμιμο τρόπο αποκτηθεί.»·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) και
των άρθρων 11, 44, 55 και 56, ο υπουργός δύναται,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο
εδάφιο (3Α) και νοουμένου ότι η δεόντως αιτιολογημένη
σύσταση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
είναι θετική, να επιτρέψει την πώληση, τη μεταφορά για
πώληση, την κατοχή για πώληση και/ή τη διάθεση για
πώληση

των

ειδών

άγριων

πτηνών,

τα

οποία

αναφέρονται στα σημεία 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του
Παραρτήματος ΙΙΙ, με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται
Παράρτημα ΙΙΙ.

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, υπό την
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω άγρια πτηνά έχουν
νομίμως συλληφθεί και/ ή φονευθεί ή έχουν με άλλο
νόμιμο τρόπο αποκτηθεί και καθορίζει στο εν λόγω
διάταγμα κάθε αναγκαίο περιοριστικό όρο.»·

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3Α) Σε περίπτωση που ο υπουργός επιθυμεί να κάνει
χρήση των διατάξεων του εδαφίου (3), συμβουλεύεται
προηγουμένως την Επιτροπή, με σκοπό τη διακρίβωση αν η
εμπορία των εν λόγω ειδών άγριων πτηνών οδηγεί ή απειλεί,
σύμφωνα με λογικές προβλέψεις, να οδηγήσει σε κίνδυνο το
επίπεδο του πληθυσμού, τη γεωγραφική κατανομή ή το ρυθμό
αναπαραγωγής τους στο σύνολο της Κοινότητας.»· και
(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης
«περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ» (τρίτη και τέταρτη γραμμή),
με τη φράση «αναφέρονται στα σημεία 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του Παραρτήματος
ΙΙΙ».
Κατάργηση του
άρθρου 29 του
βασικού νόμου.

9. To άρθρο 29 του βασικού νόμου καταργείται.
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Τροποποίηση

10. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 60

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

του βασικού
νόμου.

«(3)(α) Καμία άδεια δε χορηγείται δυνάμει των διατάξεων των
εδαφίων (1) και/ή (2), σε περίπτωση που η χορήγησή της
δύναται να προξενήσει βλάβη στην τοπική χλωρίδα και/ή
πανίδα.
(β) Προς το σκοπό της εξακρίβωσης κατά πόσο η
χορήγηση άδειας δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και/ ή
(2) δύναται να προξενήσει βλάβη στην τοπική χλωρίδα και/ ή
πανίδα ο προϊστάμενος συμβουλεύεται σχετικά την Επιτροπή.».
Τροποποίηση

11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με

του άρθρου 67

το ακόλουθο νέο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.

«(1) Ο προϊστάμενος δύναται, με γνωστοποίηση που
δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας και με όρους που καθορίζονται στη
γνωστοποίηση,

να

επιτρέπει

σε

θηροφύλακα

τη

μεταφορά κυνηγετικού όπλου κατά τη διάρκεια κλειστής
περιόδου

κυνηγίου,

περιλαμβανομένης
κυνηγίου,

με

και
σκοπό,

μέσα

σε

περιοχή,

απαγορευμένης
ελλείψει

περιοχής

εναλλακτικών

ικανοποιητικών λύσεων και τηρουμένων των διατάξεων
του άρθρου 12,

να πυροβολεί, να θανατώνει, να

συλλαμβάνει ή να καταδιώκει οποιαδήποτε από τα μη
Παράρτημα Χ.

προστατευόμενα είδη του Παραρτήματος Χ, όπως αυτά
καθορίζονται

στη

γνωστοποίηση,

νοουμένου

ότι
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οποιαδήποτε

ζημιά

που

αυτά

προκαλούν

είναι

σοβαρή.».
Τροποποίηση

12. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του

αμέσως μετά το σημείο 91 αυτού, των ακόλουθων νέων σημείων:

Παραρτήματος
Ι του βασικού
νόμου.

«92.Gavia stellata

Κηλιδοβούτι

93.Gavia arctica

Λαμπροβούτι

93.Gavia immer

Παγοβούτι

95.Podiceps auritus

Ωτοβουτηχτάρα

96.Pterodroma Madeira

Θυελλοπούλι της Μαδέρας

97.Pterodroma feae

Θυελλοπούλι των Desertas

98.Bulweria bulwerii

Θυελλοπούλι του Bulver

99.Calonectris diomedea

Άρτεμις

100.Puffinus puffinus mauretanicus
(Puffinus mauretanicus)

Μύχος (Φυλή Βαλεαρίδων)

101.Puffinus yelkouan
102.Puffinus assimilis

Μικρομύχος

103.Pelagodroma marina

Πελαγόδρομος

104.Hydrobates pelagicus

Πετρίλος

105.Oceanodroma leucorhoa

Κυματοβάτης

106. Oceanodroma castro

Κυματοβάτης της Μαδέρας

107.Cygnus bewickii (Cygnus
columbianus bewickii)

Νανόκυκνος

108.Anser albifrons flavirostris

Ασπρομετωπόχηνα (Φυλής
Γροιλανδίας)
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109.Anser erythropus

Νανύχηνα

110.Branta leucopsis

Ασπρομαγουλόχηνα

111.Branta ruficollis

Κοκκινολαιμόχηνα

112.Marmaronetta angustirostris

Στικτόπαπια

113.Polysticta stelleri
114.Mergus albellus (Mergellus
albellus)

Πριονόραμφος μικρός

115.Elanus caeruleus

Έλανος

116.Milvus milvus

Ψαλιδάρης

117.Haliaeetus albicilla

Θαλασσαετός

118.Gypaetus barbatus

Γυπαετός

119.Aegypius monachus

Μαυρόγυπας

120.Accipiter gentilis arrigonii

Διπλοσάινο (Φυλή της Κορσικής
Σαρδηνία)

121.Accipiter nisus granti

Τσιχλογέρακο (Φυλή των
Καναρίων Νήσων)

122.Accipiter brevipes

Σαΐνη

123.Aquila pomarina

Κραυγαετός

124.Aquila clanga

Στικταετός

125.Aquila adalberti

Βασιλαετός Ιβηρικής

126.Aquila chrysaetos

Χρυσαετός

127.Hieraaetus pennatus

Σταυραετός

128.Falco vespertinus

Μαύρο Κιρκινέζι

129.Falco columbarius

Νανογέρακας

130. Falco cherrug

Κυνηγογέρακο
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131. Falco rusticolus
132. Bonasa bonasia

Αγριόκοτα

133. Lagopus mutus pyrenaicus

Βουνοχιονόκοτα (Φυλή των
Πυρηναίων)

134. Lagopus mutus helveticus

Βουνοχιονόκοτα (Φυλή των
Άλπεων)

135. Tetrao tetrix tetrix

Λυροπετεινός (Ηπειρωτική
Φυλή)

136. Tetrao urogallus

Αγριόκουρκος

137. Alectoris graeca saxatilis

Πετροπέρδικα (Φυλή των
Άλπεων)

138. Alectoris graeca whitakeri

Πετροπέρδικα (Φυλή της
Σικελίας)

139. Alectoris barbara

Βραχοπέρδικα

140. Perdix perdix italica

Λιβαδοπέρδικα (Φυλή της
Ιταλίας)

141. Perdix perdix hispaniensi

Καμποπέρδικα (Φυλή της
Ισπανίας)

142. Turnix selvatica

Ψευτόρτυγας

143. Porphyrio porphyrio

Σουλτανοπουλάδα

144. Fulica cristata

Λειροφαλαρίδα

145. Tetrax tetrax

Χαμωτίδα

146. Otis tarda

Αγριόγαλος

147. Charadrius alexandrinus

Παρώνος

148. Calidris alpina schinzii

Αλπική Σκαλίδρα

149. Limosa lapponica

Λαπονική Λιμόζα

150. Numenius tenuirostris

Λεπτομύτα

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4098, 24/11/2006

151(I)/2006
13

151. Larus melanocephalus

Εκυλοκούταβος

152. Larus minutus

Γλαράκι

153. Sterna paradisaea

Αρκτικογλάρονο

154. Sterna albifrons

Νανογλάρονο

155. Uria aalge ibericus

Λεπτοραμφόκεπρος (Φυλή
Ιβηρικής)

156. Pterocles alchata

Στυβλοπεριστερόκοτα

157. Columba palumbus azoica

Φάσσα (Φυλή Αζόρων)

158. Columba trocaz

Αγριοπερίστερο της Μαδέρας

159. Columba bollii

Αγριοπερίστερο του Bolle

160. Columba junoniae

Δαφνοπερίστερο

161. Bubo bubo

Μπούφος

162. Nyctea scandisca

Χιονόγλαυκα

163. Surnia ulula
164. Glaucidium passerinum

Σπουργιτόγλαυκα

165. Strix nebulosa
166. Strix uralensis
167. Aegolius funereus

Χαροπούλι (Λιγωλιός)

168. Apus caffer

Καφροσταχτάρα

169. Picus canus

Σταχτοτσικλιτάρα

170. Dryocopus martius

Μουροτσικλιτάρα

171. Dendrocopos major canariensis

Παρδαλοτσικλιτάρα (Φυλή
Καναρίων)

172. Dendrocopos major thanneri

Παρδαλοτσικλιτάρα (Φυλή του
Τάνερ)
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173. Dendrocopos syriacus

Βαλκανοτσικλιτάρα

174. Dendrocopos medius

Μεσοτσικλιτάρα

175. Dendrocopos leucotos

Λευκονωτοτσικλιτάρα

176. Picoides tridactylus

Τριδακτυλοτσικλιτάρα

177. Chersophilus duponti

Ιβιροσταρήθρα

178. Galerida theklae

Κατσιλιέρης της δέκλας

179. Troglodytes troglodytes
fridariensis

Τρυποφράχτης (υποείδος της ν.
Φαιρ)

180. Saxicola dacotiae

Μαυρολαίμης των Καναρίων

181. Oenanthe leucura

Μαυροπετρόκλης

182. Oenanthe pleschanka

Ασπρόλαυρος Ασπρόκωλος

183. Acrocephalus paludicola

Καρηκοποταμίδα

184. Hippolais olivetorum

Λιστριτοίδα

185. Sylvia sarda

Σαρδοτσιροβάκος

186. Sylvia undata

Προβηγκοτσιροβάκος

187. Sitta krueperi

Τουρκοτσομπανάκος

188. Sitta whiteheadi Trepador corso Κορσικοτσομπανάκος
Korsikansk
189. Pyrrhocorax pyrrhocorax

Κοκκινοκαλιακούδα

190. Fringilla coelebs ombriosa

Σπίνος (Φυλή Καναρίων)

191. Fringilla teydea

Γλαζόσπινος

192. Loxia scotica

Σταυρομύτης της Σκωτίας

193. Bucanetes githagineus

Ερημοπύρρουλας

194. Pyrrhula murina (Pyrrhula
pyrrhula murina)

Πύρρουλας των Αζόρων».
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Τροποποίηση

13. Το Παράρτημα VΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του
Παραρτήματος
ΙV του βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη, στην παράγραφο (ΧΙ),των ακόλουθων νέων
σημείων:

(β)

«15. Νανόχηνα

Anser erythropus

16. Πάπια η λοφιοφόρος

Netta rufina

17. Πάπια ασπρούδα

Aythya nyroca»∙

με την προσθήκη, στην παράγραφο (ΧΧΙΙ), του ακόλουθου νέου
σημείου:
«13. Γιαννής, βανέλλη

(γ)

Vanellus vanellus»∙

με την προσθήκη, στην παράγραφο (ΧΧΙΙΙ), των ακόλουθων νέων
σημείων:

(δ)

«22. Τρύγγας ο ερυθρόπους

Tringa erythropus

23. Πεκατσόνι μεγάλο

Galinago media»∙

με την προσθήκη, στην παράγραφο (ΧΧXVΙΙΙ), των ακόλουθων
νέων σημείων:
«6. Σκορταλλός

Galerida cristata
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7. Κορυδαλλός ο δενδρόβιος
(ε)

Lullula arborea»∙

με την προσθήκη, στην παράγραφο (ΧLVΙ), του ακόλουθου νέου
σημείου:
«21. Κουφαηδόνι

(στ)

Cercotrhichas galactotes»∙

με την προσθήκη, στην παράγραφο (LΙV), του ακόλουθου νέου
σημείου:
«3. Κίσσα

(ζ)

Garrulus glandarius glaszneri»∙

με την προσθήκη, στην παράγραφο (LVΙ), του ακόλουθου νέου
σημείου:
«4. Δενδρόστρουθος

(η)

Passer montanus»∙ και

με την προσθήκη, στο τέλος του παραρτήματος, της ακόλουθης
νέας παραγράφου:
«(LVIV) ΤΥΜΑΛΙΙΔΕΣ (TIMALIIDAE)
1. Γιάννουρος ο μουστακοφόρος

Panurus biarmicus».

