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ANNEX 1 

  

ANEXĂ 

la 

Decizia Consiliului 

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, la cea de a 

douăzecea reuniune ordinară a părților contractante la Convenția privind protejarea 

mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane, cu privire la propunerea de 

modificare a anexei II la Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea 

biologică în Marea Mediterană 
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ANEXĂ 

la 

Decizia Consiliului 

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, la cea de a 

douăzecea reuniune ordinară a părților contractante la Convenția privind protejarea 

mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane, cu privire la propunerea de 

modificare a anexei II la Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea 

biologică în Marea Mediterană 

ANEXĂ 

LISTA MODIFICĂRILOR TAXONOMICE ADUSE SPECIILOR MARINE ȘI DE COASTĂ DIN ANEXA II 

LA PROTOCOLUL PRIVIND ARIILE DE PROTECȚIE SPECIALĂ ȘI DIVERSITATEA BIOLOGICĂ ÎN 

MAREA MEDITERANĂ 

 

Se propune efectuarea următoarelor actualizări taxonomice referitoare la denumirea sau 

clasificarea unor specii marine și de coastă în anexa II la Protocolul privind ariile de protecție 

specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană („protocolul”):  

(1) Următoarele specii au fost legate de un grup taxonomic diferit: 

– „Fucus virsoides J. Agardh” a fost mutată din încrengătura „Rhodophyta” în 

încrengătura „Heterokontophyta”; 

– „Kallymenia spathulata (J. Agardh) P.G. Parkinson” a fost mutată din încrengătura 

„Heterokontophyta” în încrengătura „Rhodophyta”; 

(2) Următoarele specii din clasa „Aves” au fost eliminate: 

– „Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)” 

– „Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)” 

– „Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773)”  

– „Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758)” 

– „Sterna albifrons (Pallas, 1764)” 

– „Sterna bengalensis (Lesson, 1831)” 

– „Sterna caspia (Pallas, 1770)”  

– „Sterna nilotica (Gmelin, JF, 1789)”  

– „Sterna sandvicensis (Latham, 1878)” 

Au fost adăugate următoarele specii din aceeași clasă:  

– „Hydrobates pelagicus ssp. melitensis (Schembri, 1843)”  

– „Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii (Payraudeau, 1826)”  

– „Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773)”  

– „Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811)”  
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– „Sternula albifrons (Pallas, 1764)”  

– „Thalasseus bengalensis (Lesson, 1831)”  

– „Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)”  

– „Gelochelidon nilotica (Gmelin, JF, 1789)”  

– „Thalasseus sandvicensis (Latham, 1878)” 
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