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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

- A Stella Zacharia (görög állampolgár) által a „Zantei Egyesület a Természet és a 
Kultúra Védelméért” nevében benyújtott, 261/2001. sz. petíció az élőhelyéül 
szolgáló Lagana-öbölben (Zante) a Caretta caretta tengeri teknős védelméről

- A Maria Vitsou (görög állampolgár) által benyújtott, 404/2001. sz. petíció a 
magántulajdonhoz való jognak a Caretta caretta tengeri teknős érdekében hozott 
rendelkezések által történő megsértéséről

1. A 261/2001. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a görög állam által a Caretta caretta tengeri 
teknős élő- és szaporodási helyéül szolgáló zantei Lagana-öböl védelme érdekében 
hozott intézkedések túlzott mértékűek, és ezek eredményeként a régió lakosainak a 
létfenntartáshoz, a munkához és a magántulajdonhoz való jogain átgázoltak. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a régió lakosai és a tengeri teknősök együttélése évek óta 
harmonikus, és most a tengeri park létrehozásával és a tengeri teknős védelme 
érdekében hatalmas magánterületek lezárásával a lakosok kedvezőtlen helyzetbe 
kerültek, mivel magántulajdonukat nem tudják használni.

A 404/2001. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal a Zakinthos görög szigeten a Caretta caretta tengeri teknős 
érdekében hozott hatályos rendelkezésekre. A petíció benyújtója, aki támogatja az 
említett faj hatékony védelmét, úgy vélekedik, hogy a görög hatóságok e 
rendelkezések alkalmazásakor megsértik a magántulajdonhoz való jogot, és a helyi 
lakosságot egyszerűen megfosztják földterületeik gazdasági hasznosításától.
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- A petíció benyújtója egyben az álcserepes teknős védelme érdekében Zakinthos szigetén 
történő vagyonlefoglalásról szóló 388/1988. sz. petíció benyújtója is. Az 1989. november 
27–28-i és 1990. január 22–23-i ülés során ezt a petíciót megvizsgálták, és a Bizottság
írásbeli válasza alapján lezárták.

- A 261/2001. sz. petíció tárgya ugyanaz.
Az Antonios Trakatellis és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által a Bizottsághoz intézett, a 
teknősök (Caretta caretta) védelme érdekében hozott közösségi jogszabályokra és 
rendelkezésekre vonatkozó, E-0465/01. sz. írásbeli kérdés szintén a petíció benyújtója
által benyújtott kérdéssel foglalkozik.

2. Elfogadhatóság

A 261/2001. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2001. augusztus 13., a 
404/2001. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2001. szeptember 19. Az eljárási 
szabályzat 175. cikkének (4) bekezdése szerint tájékoztatás kérése a Bizottságtól.

3. A Bizottságtól 2001. november 30-án kapott válasz

„A Caretta caretta tengeri teknős közösségi jelentőségű fajként szerepel a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK 
irányelv1 II. mellékletében, amelynek megőrzéséhez különleges természetmegőrzési 
területek kijelölése szükséges. E területek vonatkozásában – amelyek az említett 
irányelv által létrehozott NATURA 2000 hálózat részei – a 6. cikk (1) bekezdése előírja, 
hogy a tagállamok megállapítják a különleges természetvédelmi területek védelméhez 
szükséges intézkedéseket, megfelelő esetben beleértve a kifejezetten az egyes természeti 
területekre kidolgozott vagy más fejlesztési tervek részét képező intézkedési terveket, 
továbbá olyan törvényi, közigazgatási, vagy szerződéses aktusokat is, amelyek az adott 
természeti területen megtalálható, I. mellékletben szereplő természetes élőhelytípusok, 
illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek megfelelnek. Emellett 
az említett cikk (2) bekezdése szerint a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a különleges természetvédelmi területeken található olyan természetes 
élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyei károsodásának és megzavarásának 
megakadályozására, amelyek céljára az egyes területeket kijelölték, amennyiben a 
zavarás mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel jelentős hatással lehet. 

A Caretta caretta tengeri teknős emellett szerepel a 92/43/EGK irányelv IV. 
mellékletében említett fajok között. E fajok tekintetében az irányelv 12. cikkének (1) 
bekezdése a tagállamokat kötelezi a természetvédelmi területeiken szigorú védelmi 
rendszer létrehozásához szükséges intézkedések meghozatalára. Ez a szigorú védelmi 
rendszer többek között magában foglalja e fajok megzavarásának tilalmát különösen a 

  
1 A Tanács 1992. május 21-i irányelve, Hivatalos Lap L 206., 1992. július 22., 7. o.
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szaporodási és az utódnevelési időszakban, továbbá a téli álom és a vándorlás során, 
továbbá a szaporodási vagy pihenőhelyek rongálásának vagy elpusztításának tilalmát. 

A zakynthosi Laganas-öböl e faj legfontosabb szaporodási területe a Földközi-tenger 
vidékén. Ezen okból a területet a 92/43/EGK irányelv szerinti közösségi jelentőségű 
területként való besorolásra javasolták, figyelemmel a NATURA 2000 hálózatba való 
felvételére is.

A Bizottság – figyelembe véve, hogy a görög hatóságok nem hozták meg a Caretta 
caretta teknősnek a zakynthosi Laganas-öbölben való hatékony védelme biztosításához 
szükséges intézkedéseket – 2000. március 17-én a Bírósághoz fordult (C-103/2000. 
számú ügy). 

Az ügyben a főtanácsnok 2001. október 25-én hozta meg végkövetkeztetését, és teljes 
mértékben megerősítette a Bizottság álláspontját. Javasolta a Bíróságnak annak
megállapítását, hogy a Görög Köztársaság azzal, hogy az előírt határidőn belül nem 
hozta meg a Caretta caretta tengeri teknős Zakynthoson történő védelmére irányuló 
szigorú és hatékony rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerüljék e fajnak a tojásrakási időszakban 
történő bármilyen megzavarását vagy a faj szaporodási helyeit veszélyeztető vagy 
elpusztító természeti tevékenységeket, elmulasztott eleget tenni a 92/43/EGK irányelv 
12. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontja szerinti kötelezettségeinek.   

Emlékeztetni kell arra, hogy a Caretta caretta teknős minden második vagy harmadik 
évben rak tojást. Görögországban a tojásrakási időszak május hónap végétől augusztus 
végéig tart. A teknős éjszaka hagyja el a tengert, és a part legszárazabb része felé 
igyekszik, ahol lyukat mélyít, átlagosan 120 tojást rak, és visszatér a tengerbe. Két vagy 
három hónappal később a tojások kikelnek, és a kisteknősök a homokból a tenger felé 
igyekeznek. A tenger felé tartó út életük legfontosabb szakasza, és segítség nélkül kell 
ezt megtenniük. A kisteknősök kiszolgáltatottak, és közülük sok elpusztul. 

A Bizottság szerint a természetes akadályok mellett a Caretta caretta faj fejlődésének 
legfontosabb akadálya az ellenőrizetlen – különösen a turizmus intenzitásából 
adódó – emberi tevékenységek. A költőhelyek elpusztítása, a csónakok, vízibiciklik és 
az emberek által okozott sérülések, a járművek és a parti hulladékok, a parton 
elhelyezett nagyszámú napernyő, fekvőágy és jogellenes építmény a teknős fő európai 
élőhelyének számító Laganas-öböl nem fenntartható turisztikai fejlődésének fő 
következményei. Kétségtelen tehát, hogy az ellenőrizetlen turisztikai tevékenységek 
elpusztítják vagy rongálják a faj szaporodási helyeit, és a parton és a szigeten a turisták 
szórakozása vagy pihenése érdekében található létesítmények megzavarják a 
tojásrakást, a költést és az újszülötteknek a tenger felé tartó útját. Egyébként ezt a 
megállapítást a Görög Köztársaság nem vitatta, amint az a főtanácsnoknak ebben az 
ügyben hozott végkövetkeztetéseiből kiderül (a C-103/2000. sz. ügyben hozott 
végkövetkeztetések 21–25. pontja).  
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Vitathatatlan, hogy a teknős tekintetében szigorú védelmi rendszert megállapító és a 
Zakynthosi tengeri parkért felelős szervezetet létrehozó elnöki rendelet 1999 
decemberében történt elfogadása a faj védelme tekintetében tett fontos lépés. Ennek 
ellenére abból a célból, hogy ez a megelőző jellegű jogi keret valóban hatékony 
maradjon, és a Caretta caretta védelmét állandó jelleggel biztosítani lehessen a jövőben, 
a Zakynthosi tengeri parkért felelős szervezet számára a feladatának megfelelő 
struktúrát és pénzügyi eszközöket kell biztosítani. Emellett olyan konkrét 
intézkedéseket – mint például a szaporodási helyek felügyelete, a parton a napernyők és 
fekvőágyak, illetve a tengerben a csónakok és vízibiciklik jelenlétére vonatkozó 
rendelkezések tiszteletben tartása – kell hozni, amelyek a területen alkalmasak az 
érintett faj megvédésére. 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a Görög Köztársaság által a Caretta caretta tengeri 
teknős védelmére előírt intézkedések elengedhetetlenek. Természetesen e megteendő 
gyakorlati lépések és intézkedések keretében a Görög Köztársaságnak össze kell 
egyeztetnie a környezetvédelem és a sziget fenntartható turisztikai és gazdasági 
fejlődésének célkitűzését, továbbá a magántulajdonhoz való jogot. Ennek ellenére a 
tagállamoknak a turisztikai erőforrások kiaknázása előnyben részesítéséhez fűződő joga 
és a lakosoknak a vagyonuk gazdasági felhasználásához fűződő joga nem lehet 
ellentétes egy olyan elsődleges közösségi jelentőségű faj szigorú védelmi intézkedések 
útján megvalósítandó hosszú távú védelmével, mint a Caretta caretta tengeri teknős. 

A lakosok gazdasági jogainak figyelembe vétele érdekében a görög hatóságok 
tájékoztatták a Bizottságot, hogy Görögország valamennyi természetvédelmi területére 
vonatkozó pénzügyi rendelkezéseket tartalmazó általános elnöki rendeletet fogadnak el. 
Emellett kifejezték a Zakynthosi Nemzeti Tengeri Park érdekében szükséges 
kártalanítási intézkedésekről szóló külön elnöki rendelet megfogalmazására irányuló
szándékukat. A park gyakorlati működésének fontos előfeltételét jelentő olyan esetleges 
kártalanítási intézkedéseket, mint a kisajátítás, a szolgalmi jogok, a területek 
kicserélése, közösségi társfinanszírozás nélkül nemzeti alapokból finanszírozzák. 
Egyértelmű, hogy ezen intézkedéseknek egyrészt meg kell felelniük a Caretta caretta faj 
szigorú védelmi rendszerének. Másfelől ezeknek tiszteletben kell tartaniuk az 
arányosság elvét, amely értelmében a Görög Köztársaság által elfogadott intézkedések 
nem léphetik túl a kitűzött célok megvalósításához megfelelő és szükséges mértéket.”

4. A Bizottságtól 2002. július 16-án kapott kiegészítő közlemény

A két érintett petíció panaszt tesz a Görög Köztársaság által Zakynthoson a Caretta 
caretta tengeri teknős védelme érdekében hozott túlzott mértékű intézkedések miatt. 

A Caretta caretta tengeri teknős közösségi jelentőségű fajként szerepel a természetes 
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élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK 
irányelv1 II. mellékletében, amelynek megőrzéséhez különleges természetmegőrzési 
területek kijelölése szükséges. E területek vonatkozásában – amelyek az említett 
irányelv által létrehozott NATURA 2000 hálózat részei – a 6. cikk (1) bekezdése 
számos kötelezettséget ír elő a tagállamok számára a pusztulás megakadályozása 
érdekében.

A Caretta caretta tengeri teknős emellett szerepel a 92/43/EGK irányelv IV. 
mellékletében említett fajok között, és a 12. cikk a tagállamokat kötelezi a 
természetvédelmi területeiken szigorú védelmi rendszer létrehozásához szükséges 
intézkedések meghozatalára. 

A zakynthosi Laganas-öböl e faj legfontosabb szaporodási területe a Földközi-tenger 
vidékén. Ezen okból a területet a 92/43/EGK irányelv szerinti közösségi jelentőségű 
területként való besorolásra javasolták, figyelemmel a NATURA 2000 hálózatba való 
felvételére is.

Ezzel egyidejűleg az utóbbi években a területen nagymértékű turisztikai fejlődés ment 
végbe, ami jelentős hatást gyakorol a faj tojásrakási helyeire, illetve általánosságban a 
tengeri övezetre.

Ezeket a problémákat az Európa Tanács a Berni Egyezmény keretében felvetette. A 
görög hatóságok kötelezettséget vállaltak ezek megoldására.

A Bizottság – figyelembe véve, hogy a görög hatóságok nem tették meg a zakynthosi 
Laganas-öbölben a Caretta caretta teknős hatékony védelmének biztosításához 
szükséges valamennyi intézkedést – a Szerződés 226. cikke szerint jogsértési eljárást 
indított, és a Bírósághoz fordult (C-103/2000. sz. ügy).

A Bíróság 2002. január 30-án hozott döntésében elfogadta a Bizottság érveit, és 
Görögországot elítélte a 92/43/EGK irányelv 12. cikke (1) bekezdése b) és d) 
pontjának megsértése miatt. Az ítélet rendelkező része szerint „a Görög Köztársaság
azzal, hogy az előírt határidőn belül nem hozta meg a Caretta caretta tengeri teknős 
Zakinthoson történő védelmére irányuló szigorú és hatékony rendszer létrehozásához 
és működtetéséhez szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerüljék e 
fajnak a tojásrakási időszakban történő bármilyen szándékos megzavarását vagy a faj 
szaporodási helyeit veszélyeztető vagy elpusztító tevékenységeket, elmulasztott eleget 
tenni az 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének b) és d) 
pontja szerinti kötelezettségeinek.” A Görög Köztársaságnak a Szerződés 228. cikke 
szerint valamennyi, a Bíróság ítéletének való megfeleléshez szükséges intézkedést 
meg kell tennie.

  
1 A Tanács 1992. május 21-i irányelve, Hivatalos Lap L 206., 1992. július 22., 7. o.



PE 311.540 rev.IV

Külső fordítás

6/14 CM\595192HU.doc

HU

A Bizottság által megfogalmazott kifogásoknak megfelelően a görög hatóságok – bár 
megkésve – 1999. december 22-án elfogadtak egy elnöki rendeletet, amellyel a 
Laganas-öböl és a Strofada-szigetek szárazföldi és tengeri területeit nemzeti tengeri 
parkká nyilvánítják, a zantei és laganasi közigazgatási terület partvidéki részét pedig 
regionális parkká. Ezen túlmenően a Bíróság előtti írásbeli eljárás során a görög 
hatóságok tájékoztattak arról, hogy a Görögország valamennyi természetvédelmi 
területére vonatkozó finanszírozási rendelkezéseket tartalmazó, általános jellegű 
egyedi elnöki rendelettervezet megfogalmazásával megbízott bizottságot hoztak létre. 
Emellett közölték a zantei tengeri parkkal kapcsolatos kártalanítási intézkedésekről 
szóló harmadik elnöki rendelet szövegezésére irányuló szándékukat. Ezen kívül a 
görög hatóságok tájékoztattak a faj védelmének biztosítására irányuló intézkedések
meghozataláról.

A Görög Köztársaságnak valamennyi említett intézkedés keretében össze kell 
egyeztetnie a környezetvédelem, és a sziget fenntartható turisztikai és gazdasági 
fejlődésének célkitűzését, továbbá a magántulajdonhoz való jogot. Egyébként az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés 295. cikke szerint a Szerződés nem sértheti a 
tagállamokban fennálló tulajdoni rendet. A Görög Köztársaságnak joga van a sziget 
gazdasági és turisztikai fejlődésének ösztönzésére, Zakynthos lakóinak pedig 
magántulajdonuk használatára. 

Meg kell továbbá jegyezni, hogy a Görög Köztársaság elfogadhat szigorúbb védelmi 
intézkedéseket, azzal a feltétellel, hogy ezek a Szerződéssel és az irányelvvel 
összeegyeztethetőek.

Ennek ellenére ezek a jogok nem lehetnek ellentétesek egy olyan elsődleges közösségi 
jelentőségű faj szigorú védelmi intézkedések útján megvalósítandó hosszú távú 
védelmével, mint a Caretta caretta tengeri teknős. Valamennyi meghozott vagy a 
jövőben meghozandó intézkedés – ideértve a kártalanítási intézkedéseket is – célja 
kell, hogy legyen a Bíróság ítéletének végrehajtása és a 92/43/EGK irányelvnek való 
megfelelés.

5. A Bizottságtól 2003. október 21-én kapott kiegészítő közlemény

A két érintett petíció panaszt tesz a Görög Köztársaság által Zakynthoson a Caretta 
caretta tengeri teknős védelme érdekében hozott túlzott mértékű intézkedések miatt.

A Bizottság – figyelembe véve, hogy a görög hatóságok nem tették meg a zakynthosi 
Laganas-öbölben a Caretta caretta teknős hatékony védelmének biztosításához 
szükséges valamennyi intézkedést – a Bírósághoz fordult.
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A Bíróság 2002. január 30-án hozott ítéletében1 (C-103/2000 sz. ügy) elfogadta a 
Bizottság érveit, és Görögországot elítélte a 92/43/EGK irányelv2 12. cikke (1) 
bekezdése b) és d) pontjának megsértése miatt. Az ítélet rendelkező része szerint a 
Görög Köztársaság azzal, hogy az előírt határidőn belül nem hozta meg a Caretta 
caretta tengeri teknős Zakinthoson történő védelmére irányuló szigorú és hatékony 
rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy elkerüljék e fajnak a tojásrakási időszakban történő bármilyen 
szándékos megzavarását vagy a faj szaporodási helyeit veszélyeztető vagy elpusztító 
tevékenységeket, elmulasztott eleget tenni az 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 
12. cikke (1) bekezdése b) és d) pontja szerinti kötelezettségeinek. A Görög 
Köztársaságnak a Szerződés 228. cikke szerint valamennyi, a Bíróság ítéletének való 
megfeleléshez szükséges intézkedést meg kell tennie.

Az EK-Szerződés 228. cikke szerint a Görög Köztársaság köteles a Bíróság ítéletének 
végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedés meghozatalára. Figyelembe véve, 
hogy a görög hatóságok nem hoztak meg minden, a Bíróság ítéletének való 
megfeleléshez szükséges intézkedést, a Bizottság az EK-Szerződés 228. cikke szerint 
jogsértési eljárást indított. Emellett figyelmeztető levelet küldtek a Görög 
Köztársaságnak.

A görög hatóságok erre a levélre a megtett intézkedésekre és az elért eredményekre
vonatkozó tájékoztatással válaszoltak. A Bizottság annak ellenőrzésére, hogy a görög 
hatóságok megfelelő jogalkotási keretet fogadtak el a védelemre vonatkozóan, és hogy 
a teknős védelmére konkrét intézkedéseket hoztak, Zakynthos szigetén másodszor is 
látogatást tett (2003. szeptember 7–9.).

  
1 A C-103/00. sz. Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyben 2002. január 30-án hozott ítélet, EBHT. 1147. o.
2 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i tanácsi 
irányelv, HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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Az elért eredmények ellenére véleménye szerint a megtett intézkedések nemcsak hogy 
nem túlzott mértékűek, a petíciók benyújtóinak állításaival ellentétben, hanem a görög 
hatóságok nem hoztak meg minden intézkedést Zakynthoson a Caretta caretta tengeri 
teknős szigorú védelmére irányuló hatékony rendszer létrehozására és működtetésére.

A Bíróság ítélete végrehajtásának keretében a görög hatóságoknak össze kell 
egyeztetnie a környezetvédelem, és a sziget fenntartható turisztikai és gazdasági 
fejlődésének célkitűzését, továbbá a magántulajdonhoz való jogot. A Görög 
Köztársaságnak valójában joga van a sziget gazdasági és turisztikai fejlődésének 
ösztönzésére, Zakynthos lakóinak pedig magántulajdonuk használatára. Ennek 
ellenére ezek a jogok nem lehetnek ellentétesek egy olyan elsődleges közösségi 
jelentőségű faj szigorú védelmi intézkedések útján megvalósítandó hosszú távú 
védelmével, mint a Caretta caretta tengeri teknős. Valamennyi meghozott vagy a 
jövőben meghozandó intézkedés – ideértve a kártalanítási intézkedéseket is – célja 
kell, hogy legyen a Bíróság ítéletének végrehajtása és a 92/43/EGK irányelvnek való 
megfelelés.

Ezen kívül meg kell jegyezni, hogy a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a 
tulajdonhoz való jog tekintetében. A Szerződés 295. cikkének megfelelően a 
Szerződés nem sértheti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet. Emellett nem lehet 
megfeledkezni arról, hogy a Szerződés 176. cikke nem tiltja, hogy a Görög 
Köztársaság szigorúbb védelmi intézkedéseket fogadjon el, ha ezek 
összeegyeztethetők a Szerződéssel és az irányelvvel.

A fentiek alapján a Bizottság beavatkozási hatásköre az adott esetben a Bíróság 
ítéletének végrehajtására és a 92/43/EGK irányelv alkalmazására terjed ki. 

6. A Bizottságtól 2004. április 29-én kapott kiegészítő közlemény 

1. A Bíróság által a Caretta caretta-ügyben hozott ítélet végrehajtása
A Bíróság 2002. január 30-án hozott ítéletében megállapította, hogy Görögország nem hozta 
meg a Caretta caretta tengeri teknős Zakynthoson történő védelmére irányuló szigorú és 
hatékony rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy elkerüljék e fajnak a tojásrakási időszakban történő bármilyen szándékos 
megzavarását vagy a faj szaporodási helyeit veszélyeztető vagy elpusztító természeti 
tevékenységeket1, és elítélte Görögországot a 92/43/EGK irányelv 12. cikke (1) bekezdése b) 
és d) pontjának megsértéséért2. 

  
1 A C-103/00. sz. Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyben 2002. január 30-án hozott ítélet, EBHT. 1147. o.
2 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i tanácsi 
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A Szerződés 228. cikkének megfelelően Görögországnak meg kell hoznia a Bíróság ítéletének 
való megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedést. A Bizottság beavatkozása az adott 
esetben a Bíróság ítéletének végrehajtására és a 92/43/EGK irányelv alkalmazására terjed ki.

A Bíróság ítélete végrehajtásának keretében a görög hatóságoknak össze kell egyeztetniük a 
környezetvédelem, és a sziget fenntartható turisztikai és gazdasági fejlődésének célkitűzését 
továbbá a magántulajdonhoz való jogot. Ennek ellenére ezek a jogok nem lehetnek 
ellentétesek egy olyan elsődleges közösségi jelentőségű faj szigorú védelmi intézkedések 
útján megvalósítandó hosszú távú védelmével, mint a Caretta caretta tengeri teknős. Ezen 
kívül valamennyi meghozott vagy a jövőben meghozandó intézkedésnek – ideértve a 
kártalanítási intézkedéseket is – a Bíróság ítéletének végrehajtása és a 92/43/EGK irányelvnek 
való megfelelés keretében kell történnie.
Annak ellenőrzésére, hogy a görög hatóságok a teknős védelmére konkrét intézkedéseket 
hoztak, a Bizottság küldöttségei két alkalommal látogattak a helyszínre (az utóbbi látogatás 
2003 szeptemberében történt), és a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok 
Görögországban történő alkalmazásával foglalkozó, 2003 októberében Athénban tartott 
utóbbi megbeszélés során felvetették a kérdést.

A Bizottság úgy véli, hogy a görög hatóságok által hozott intézkedések messze nem túlzott 
mértékűek, ahogy azt a petíciók benyújtói állítják. Egyébként a parlamenti képviselők 
jelentésükben hasonló véleményt képviselnek. A Zakynthosi Nemzeti Tengeri Park és 
irányítási szervezete létrehozásáról szóló 1999. évi elnöki rendelet a teknős védelmére 
vonatkozó rendszert hoz létre. Azonban annak érdekében, hogy ez a védelmi jellegű jogi keret 
valóban hatékony lehessen, Görögországnak meg kell hoznia a faj hosszú távú megóvására 
vonatkozó védelmi intézkedéseket.

Figyelembe véve, hogy a görög hatóságok nem hozták meg a Bíróság ítéletének való 
megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedést, a Bizottság az EK-Szerződés 228. cikke 
szerint jogsértési eljárást indított. A jogsértési eljárás megindítását követően a görög 
hatóságok több ilyen hatású intézkedést hoztak, különösen elfogadták az elnöki rendelet 
végrehajtási aktusait, meghatározták a tengeri park területét és annak ellenőrzéséről 
rendelkeztek, illetve tájékoztatták a nyilvánosságot. Ezzel egyidejűleg az irányítási szervezet 
megfelelően működik, és a faj szaporodási helyeinek felügyelete – Daphni kivételével –
hatékony, mivel az elnöki rendelet megsértését büntetik.

A jelentős előrehaladás ellenére a görög hatóságoknak egyrészről jóvá kell hagyniuk a park 
irányítási tervét és a Marathonissi szigetéből álló B. zónában folytatott tevékenységek 
szabályozását, illetve másrészről körül kell határolniuk a daphni parton a tengeri területet, 
amivel megoldhatók a magántulajdonnal kapcsolatos összeütközések. 

A petíciók két benyújtója a Caretta caretta teknős zakynthosi védelme tekintetében hozott 
intézkedéseket drasztikusnak tekinti, mivel véleményük szerint magántulajdonhoz fűződő 
jogaik rovására a korlátozások túlzott mértékűek. Ennek ellenére hangsúlyozni kell, hogy a 

    
irányelv, HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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Caretta caretta védelmi rendszerének létrehozásával érintett jogos tulajdonosok valamennyi 
esetleges kártalanítása a görög hatóságok hatáskörébe tartozik. 

Ténylegesen sem a Bíróság ítélete, sem a 92/43/EGK irányelv nem tesz említést kártalanítási 
intézkedésekről. Egyébként a Szerződés 295. cikkének megfelelően ez nem sértheti a 
tagállamokban fennálló tulajdoni rendet. Emellett nem lehet megfeledkezni arról, hogy a 
Szerződés 176. cikke nem tiltja, hogy a Görög Köztársaság szigorúbb védelmi intézkedéseket 
fogadjon el, ha ezek összeegyeztethetők a Szerződéssel és a környezetre vonatkozó közösségi 
jogszabályokkal.

Egyértelműen kiderül, hogy a magántulajdonhoz fűződő jog megsértésére és a kártalanítási 
intézkedésekre vonatkozó kérdések nem tartoznak a környezettel kapcsolatos közösségi jog 
alkalmazási körébe. Így nem tartozik a Bizottság hatáskörébe az esetleges félreértések 
vizsgálata.

2. A közösségi társfinanszírozások megítélése
A Caretta caretta teknős védelme érdekében közösségi társfinanszírozások alkalmazása 
tekintetében jelezni kell, hogy ezeket a projekteket a FEDER, valamint a LIFE eszköz révén 
finanszírozták. 

Az 1994–1999 időszakra vonatkozó környezeti operatív program keretében a „Laganasi 
Tengeri Park – biotóp kezelése” projekt a Caretta caretta védelmére vonatkozó védekezési 
intézkedéseket finanszírozott, például a Zakynthosi Nemzeti Tengeri Park létrehozását 
(38 898 495 drachma vagy 114 155 euró), a Caretta caretta tengeri teknős jelenlétének 
nyilvántartásba vételére és védelmére vonatkozó programot (16 000 000 drachma vagy
46 955 euró), motorcsónak vásárlását a tengeri terület ellenőrzésére (79 000 000 drachma
vagy 231 841 euró) és a nyilvánosság tájékoztatására és figyelmének felkeltésére vonatkozó 
intézkedéseket (50 000 000 drachma vagy 146 735 euró). 

Meg kell jegyezni, hogy az 1994–1999 időszakra vonatkozó környezeti operatív program 
keretében a „Laganasi Tengeri Park – biotóp kezelése” projektnek a FEDER általi
társfinanszírozását 1998. augusztus 12-én felfüggesztették, különösen a Bizottság 
szolgálatainak Laganasban tett látogatását, továbbá Bjerregaard asszony, európai biztos 1998. 
július 27-én a görög környezetvédelmi miniszternek küldött levelét követően. Ezt a 
felfüggesztést 2000-ben szüntették meg, miután a Bizottság hatáskörrel rendelkező szolgálatai 
a Caretta caretta teknős védelme terén megállapították az előrehaladást.
Ezen kívül a FEDER jelenleg „A Zakynthosi Tengeri Park védelmének és irányításának 
megszervezése” projektet társfinanszírozza, amelynek célja a Zakynthosi Nemzeti Tengeri 
Park hatékony működésének elősegítése. Ez a 2003. szeptember 3-i projekt a 2000–2006 
közötti időszakra érvényes környezeti operatív programhoz tartozik. Ezzel összefüggésben
társfinanszírozzák a Caretta caretta védelmére vonatkozó intézkedéseket, úgymint az 
irányítási szervezet működését, az egyes védelmi területek körülhatárolását, a turisták 
tájékoztatására vonatkozó infrastruktúrák létrehozását és az érzékeny területek ellenőrzését. A 
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projekt összege 1 614 467 euró, és a végső kedvezményezett a Zakynthosi Nemzeti Tengeri 
Park irányítási szervezete. 

A szubszidiaritás elvének alkalmazásában a FEDER által társfinanszírozott intézkedések 
meghozatala és ezek ellenőrzése elsősorban a tagállamok feladata. Mindenesetre a Bizottság 
fenntartja magának a közösségi jog megfelelő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó jogot, 
és az ezzel ellentétes esetekben – mint a közösségi alapokkal való visszaélés esetén is – a 
kiutalt összegek visszavételét. A Bizottság és a Számvevőszék – a hatályos szabályozás 
szerint – a társfinanszírozott intézkedések egy részét, és nem az összes társfinanszírozott 
projektet ellenőrzi szúrópróbaszerűen. Ilyen értelemben e projektekre vonatkozóan nincs 
közösségi ellenőrzés.

Az EMOGA Orientációs Részlege által társfinanszírozott Leader+ közösségi kezdeményezés 
keretében és a zakynthosi helyi programban a természeti környezet megóvására és 
hasznosítására vonatkozóan rendelkeztek azon intézkedésekről, melyek végső 
kedvezményezettje a Zakynthosi Tengeri Park irányítási szervezete. Ezek az intézkedések 
előírják a tengeri park területének irányítására vonatkozó egyedi projekt alkalmazását. 

Különösen előírták, de még nem hagyták jóvá a tájékoztatási és figyelem felkeltésére irányuló 
intézkedéseket, továbbá sövény és más növények ültetését. Az ültetésre vonatkozóan a 
környezeti operatív program keretében már jóváhagyott intézkedéseket már nem
finanszírozzák a Leader+ közösségi kezdeményezés keretében. Emellett a vassilikói 
tájékoztatási központ létrehozását jóváhagyták a Leader+ közösségi kezdeményezés 
keretében.

Ezen túlmenően a Caretta caretta védelméhez általánosságban kapcsolódó intézkedéseket egy 
környezetvédelmi LIFE-projektből társfinanszírozták. A projekt címe „ICZM: Demonstrációs 
tevékenységek a Zakynthosi Nemzeti Tengeri Parkban”, és tervezett időtartama 2001. 06. 01. 
– 2004. 05. 31. A kedvezményezett a Zakynthosi Nemzeti Tengeri Park (NMPZ), és a projekt 
társfinanszírozói Laganas és Zakynthos önkormányzatai, Zakynthos prefektúrája, valamint a 
Környezetvédelmi Minisztérium. A projekt teljes költségvetése 1 619 693 EUR, és az EK 
maximális hozzájárulása 719 846 EUR, vagyis az összes költség 44,44%-a, nem pedig az EP 
kiküldetésről szóló jelentésében szereplő 70%. Ebből az összegből 503 892,20 EUR-t már 
kifizettek a kedvezményezettnek. 
A projekt folyamatban van, és a végleges technikai és pénzügyi értékelések csak a projekt 
befejezését követően történnek meg. A Bizottság információi szerint mostanáig minden 
tevékenységet a vonatkozó EK-jogszabályokkal, a jóváhagyott projektjavaslattal és az elnöki 
rendelettel összhangban végeztek. 
A projekt célkitűzése helyi kezdeményezések révén az integrált partvidéki övezeti irányítás és 
fenntartható fejlődés elgondolásának előmozdítása, továbbá annak biztosítása, hogy a helyi 
lakosságot és a terület látogatóit megfelelő módon tájékoztatják a természetes élőhelyek 
fontosságáról. Az intézkedések része többek között a park tengeri részének elkülönítése és 
jelzésekkel való ellátása, ellenőrzési és felügyeleti program, a látogatók tájékoztatása, 
tűzvédelmi intézkedések, a gazdasági tevékenységek tanúsítására vonatkozó EMAS-
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rendeletnek megfelelő program, képzés, a tudatosság felkeltésére és a nyilvános részvétel 
ösztönzésére vonatkozó kampány, illetve Keri partvidéki vizes élőhelyeinek irányítására 
vonatkozó tanulmányok.
A bizottsági szolgálatok figyelemmel kísérik a LIFE projektet, és biztosítják a különféle 
közösségi pénzügyi eszközök keretében tett intézkedések összhangját.

A görög hatóságoknak levelet küldtek a Zakynthosban a Caretta carettával kapcsolatos 
projektek felülvizsgálatát kérve, illetve azt, hogy fordítsanak különös figyelmet annak 
biztosítására, hogy ne legyen mód az ERFA, illetve a LIFE szerinti kettős finanszírozására.

7. A Bizottságtól 2005. november 30-án kapott kiegészítő közlemény

A petíciók két benyújtója a Caretta caretta teknős zakynthosi védelme tekintetében hozott 
intézkedéseket drasztikusnak tekinti, mivel magántulajdonhoz fűződő jogaik rovására 
véleményük szerint a korlátozások túlzott mértékűek. 
Amint azt a Bizottság korábbi közleményeiben már hangsúlyozta, a két petíció tárgytalan, 
mivel nem tartoznak közösségi hatáskörbe. 
A Bíróság 2002. január 30-án hozott ítéletében megállapította, hogy Görögország nem hozta 
meg a Caretta caretta tengeri teknős Zakynthoson történő védelmére irányuló szigorú és 
hatékony rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy elkerüljék e fajnak a tojásrakási időszakban történő bármilyen szándékos 
megzavarását vagy a faj szaporodási helyeit veszélyeztető vagy elpusztító természeti 
tevékenységeket1, és elítélte Görögországot a 92/43/EGK irányelv2 12. cikke (1) bekezdése b) 
és d) pontjának megsértéséért. 

A Szerződés 228. cikkének megfelelően Görögországnak meg kell hoznia a Bíróság ítéletének 
való megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedést. Mivel a görög hatóságok nem hoztak 
meg a Bíróság ítéletének való megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedést, a Bizottság
az EK-Szerződés 228. cikkének megfelelően jogsértési eljárást kezdeményezett, és 2004 
októberében indokolással ellátott véleményt küldött a Görög Köztársaságnak. A görög 
hatóságok továbbították válaszaikat, amelyek vizsgálata folyamatban van. Ha a Bizottság arra 
a következtetésre jut, hogy a Bíróság ítéletét nem hajtották végre, azonnal jogsértési eljárást 
indít. A görög hatóságok által hozott intézkedések tehát messze nem túlzott mértékűek, ahogy 
azt a petíciók benyújtói állítják.
A Bizottság beavatkozása az adott esetben a Bíróság ítéletének végrehajtására és a 
92/43/EGK irányelv alkalmazására terjed ki. Ténylegesen sem a Bíróság ítélete, sem a 
92/43/EGK irányelv nem tesz említést kártalanítási intézkedésekről. Egyébként a Szerződés 
295. cikkének megfelelően ez nem sértheti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet. 

  
1 A C-103/00. sz. Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyben 2002. január 30-án hozott ítélet, EBHT. 1147. o.
2 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i tanácsi 

irányelv, HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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Emellett nem lehet megfeledkezni arról, hogy a Szerződés 176. cikke nem tiltja, hogy a Görög 
Köztársaság szigorúbb védelmi intézkedéseket fogadjon el, ha ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel és a környezetre vonatkozó közösségi jogszabályokkal.
Egyértelműen kiderül, hogy a magántulajdonhoz fűződő jog megsértésére és a kártalanítási 
intézkedésekre vonatkozó kérdések nem tartoznak a környezettel kapcsolatos közösségi jog 
alkalmazási körébe. Így nem tartozik a Bizottság hatáskörébe az esetleges félreértések 
vizsgálata.
A két petícióval egyidejűleg a Petíciós Bizottság néhány tagja felvetette a Caretta caretta
zakynthosi védelmére vonatkozó EK-társfinanszírozású intézkedések kérdését. Mivel a görög 
hatóságok megszüntették a Zakynthosi Nemzeti Tengeri Park finanszírozását, a park 2003 
novemberében bezárt. Ez a helyzet szintén kedvezőtlenül befolyásolta a Zakynthos szigetén 
végrehajtás alatt álló, az Európai Közösség által társfinanszírozott környezeti LIFE-projektet
(LIFE00 ENV/GR/000751), mivel a Zakynthosi Nemzeti Tengeri Park a projekt 
kedvezményezettje. A projekt magában foglalta a sziget Natura 2000 területének kezelésére 
vonatkozó intézkedéseket is, amely területen a Caretta caretta faj megtalálható, és amelyért a 
park felelős. A LIFE-projekt egyes intézkedéseit, amelyeket 2004 novemberéig kellett volna 
befejezni, nem hajtották végre, és a projektet a park újbóli működtetéséig felfüggesztették.
A Bizottság ismét felvetette a zakynthosi LIFE-projekt kérdését a hatáskörrel rendelkező
görög hatóságoknál (Környezetvédelmi Minisztérium). 2005 júliusában a görög hatóságok 
megállapították, hogy a Zakynthosi Nemzeti Tengeri Parkot „jóváhagyták”, és az első részlet
„a közeljövőben kerül átadásra”. A Zakynthosi Nemzeti Tengeri Parknak a LIFE-projekt 
kedvezményezettjeként végleges technikai és pénzügyi jelentést kell majd benyújtania a 
Bizottságnak, amely alapján a Bizottság határoz arról, hogy az utolsó részletet is kifizesse 
vagy részleges vagy teljes visszatérítési utasítást adjon.

Emellett a „Környezet” operatív program keretében a közösségi támogatási keret (1994–
1999) szerint a FEDER társfinanszírozta a „Laganasi Tengeri Park – biotóp kezelése” 
projektet a Caretta caretta védelmével kapcsolatosan. Az e projektre fordított állami kiadások 
összege körülbelül 2,3 millió euró, és a közösségi részvétel 75% volt.

A „Környezet” operatív program keretében a közösségi támogatási keret (2000–2006) szerint 
a FEDER társfinanszírozta „A Zakynthosi Tengeri Park védelmének és irányításának 
megszervezése” projektet. E projekt költségvetése 1 614 467 euró (amelynek 75%-a a 
közösségi részvétel). Ebben a keretben társfinanszírozzák a Caretta caretta védelmére 
vonatkozó intézkedéseket, úgymint: az irányítási szervezet működését, az egyes védelmi 
területek körülhatárolását, a turisták tájékoztatására vonatkozó infrastruktúrák létrehozását és 
az érzékeny területek ellenőrzését. Mostanáig a program 100 000 euró összeget fizetett ki az 
irányítási szervezetnek annak kezdeti működése (a tevékenység megkezdése) érdekében, 
továbbá a védelemmel és a polgárok tájékoztatásával kapcsolatos programra.  
A szubszidiaritás elvének alkalmazásában a közösségi alapok által társfinanszírozott 
intézkedések meghozatala és ezek ellenőrzése elsősorban a tagállamok feladata. Ezzel 
összefüggésben a Bizottság szolgálatai a hatáskörrel rendelkező görög hatóságokat felkérték a 
kérdéses projektek szükséges ellenőrzésének elvégzésére, annak érdekében, hogy egyrészt 
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megerősítsék az átfedés hiányát a társfinanszírozott projektek tényleges tárgya tekintetében a
II. és III. közösségi támogatási keret között, másrészt azt, hogy ugyanez a projekt nem tárgya 
több közösségi alapnak/eszköznek. A görög hatóságoktól kapott válasz kézhezvételét 
követően a Bizottság arról tájékoztatja a Petíciós Bizottságot.

Összefoglalásul a Bizottság megerősítheti, hogy a Leader+ közösségi kezdeményezés 
keretében társfinanszírozandó projekt részeként előírt, az előző közleményben említett 
tájékoztatási és a figyelem felkeltésére irányuló intézkedéseket végső soron nem hozta meg a 
közösségi kezdeményezés helyi programjának irányításáért felelős helyi akciócsoport. Ebből 
következően a Leader+ közösségi kezdeményezés keretében semmilyen projektet sem 
társfinanszíroznak Zakynthosban a Caretta caretta teknősök vonatkozásában.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja azonban, hogy a petíciók tárgya semmilyen EK-
társfinanszírozási intézkedéssel nem kapcsolatos. 
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