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MEDEDELING AAN DE LEDEN

- Verzoekschrift 261/2001, ingediend door Stella Zacharia (Griekse nationaliteit), 
namens de vereniging "Actie van Zakynthos voor Milieu- en Cultuurbehoud", 
over de bescherming van de zeeschildpad Caretta caretta in de baai van Laganas 
(Zakynthos), waar deze leeft

- Verzoekschrift 404/2001, ingediend door Maria Vitsou (Griekse nationaliteit), 
over gebrek aan respect voor het particuliere eigendomsrecht in verband met 
maatregelen ten behoeve van de zeeschildpad Caretta caretta

1. Samenvatting van verzoekschrift 261/2001

Indienster wijst erop dat de maatregelen die de Griekse staat heeft genomen ter bescherming 
van de golf van Laganas op Zakynthos, leef- en voortplantingsoord van de zeeschildpad 
Caretta caretta, overdreven zijn met als gevolg dat de leef-, werk- en eigendomsrechten van 
de bewoners van de regio worden geschonden. Indienster beweert dat bewoners en 
zeeschildpadden jarenlang harmonisch met elkaar in de regio hebben samengeleefd en dat met 
het instellen van het zeepark en de afsluiting van gigantische particuliere terreinen de 
bewoners in een benadeelde positie zijn geraakt, aangezien zij hun eigendommen niet kunnen 
exploiteren.

Samenvatting van verzoekschrift 404/2001

Indienster verwijst naar de maatregelen die op het Griekse eiland Zakynthos worden genomen 
ten behoeve van de zeeschildpad Caretta caretta. Indienster, die volledig achter een effectieve 
bescherming van de betreffende soort staat, wijst erop dat de Griekse autoriteiten in verband 
met de genomen maatregelen het particuliere eigendomsrecht schenden en de plaatselijke 
bevolking de mogelijkheid ontnemen om haar land op een economische manier te gebruiken.

Informatie:

- Indienster heeft eerder verzoekschrift 388/1988 ingediend over de onteigening van 
aangrenzende stukken grond op Zakynthos ten behoeve van de bescherming van de 
carettaschildpad. Dit is behandeld in vergaderingen van 27/28 november 1989 en 
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22/23 januari 1990, en de behandeling is na het schriftelijk antwoord van de Commissie 
afgesloten.

- Verzoekschrift 261/2001 heeft betrekking op hetzelfde onderwerp.
- Ook schriftelijke vraag E-0465/01 van Antonios Trakatellis en Rodi Kratsa-

Tsagaropoulou aan de Commissie over schending van de milieuwetgeving van de 
Gemeenschap en maatregelen ten behoeve van de zeeschildpad (Caretta caretta) houdt 
verband met de door indienster aan de orde gestelde kwestie.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 261/2001 is ontvankelijk verklaard op 13 augustus 2001, 
verzoekschrift 404/2001 op 19 september 2001. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2001

“De zeeschildpad "Caretta caretta" wordt in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna genoemd als prioritaire 
soort van communautair belang, voor de instandhouding waarvan speciale beschermingszones 
moeten worden ingesteld. Ten aanzien van die zones, die deel uitmaken van het 
NATURA 2000-netwerk dat door dezelfde richtlijn in het leven is geroepen, bepaalt artikel 6, 
lid 1, dat de lidstaten de nodige instandhoudingsmaatregelen moeten treffen. Deze behelzen 
zo nodig passende specifieke of van ruimtelijkeordeningsplannen deel uitmakende 
beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke en op een overeenkomst 
berustende maatregelen die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen 
natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen. 
Lid 2 van hetzelfde artikel bepaalt dat de lidstaten maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 
beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten 
waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van 
deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben. 

De Caretta caretta-zeeschildpad komt ook voor op de lijst van diersoorten van bijlage IV van 
Richtlijn 92/43/EEG. Artikel 12, lid 1, van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten maatregelen 
moeten treffen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van die diersoorten 
in hun natuurlijk verspreidingsgebied. Dit systeem behelst onder meer een verbod op het 
opzettelijk verstoren van die soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting, 
afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek, en op de beschadiging of de vernieling 
van de voortplantings- of rustplaatsen. 

De baai van Laganas op het eiland Zakynthos is de belangrijkste voortplantingszone voor 
deze schildpaddensoort in het Middellandse-Zeegebied. Daarom wordt de zone ook 
beschouwd als zone van communautair belang overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG en maakt 
zij deel uit van het NATURA 2000-netwerk.

Omdat de Commissie van mening is dat de Griekse autoriteiten niet de vereiste maatregelen 
hebben genomen om de Caretta caretta-schildpad in de baai van Laganas op Zakynthos 
effectief te beschermen, heeft zij de zaak op 17 maart 2000 aanhangig gemaakt bij het Hof 

  
1 Richtlijn van de Raad van 21 mei 1992, PB L 206 van 22 juli 1992, blz. 7.
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van Justitie (zaak C-103/2000). 

In zijn conclusies van 25 oktober 2001 bekrachtigt de advocaat-generaal het standpunt van de 
Commissie. Hij stelt het Hof voor te constateren dat Griekenland geen tijdige maatregelen 
heeft genomen voor de instelling en tenuitvoerlegging van een doeltreffend systeem van 
strikte bescherming van de zeeschildpad Caretta caretta op Zakynthos om te voorkomen dat 
de populatie verstoord wordt tijdens de legtijd en om alle activiteiten te verbieden die de 
reproductieplaatsen zouden kunnen beschadigen of vernielen, en te concluderen dat de 
Griekse staat zich niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 12, lid 1, sub b) en d), 
van Richtlijn 92/43/EEG heeft gehouden.

Ter informatie zij erop gewezen dat de Caretta caretta slechts om de twee à drie jaar eieren 
legt. In Griekenland loopt de legtijd van eind mei tot eind augustus. De schildpad komt 's 
nachts aan land en zoekt de droogste plek op het strand op, waar zij een put graaft en haar 
gemiddeld 120 eieren toedekt. Vervolgens trekt zij zich terug in zee. Twee tot drie maanden 
later komen de eieren uit, de kleine schildpadjes wroeten zich uit het zand en haasten zich 
naar het water. Het wordt meteen de belangrijkste fase van hun leven: vele van deze hulpeloze 
en kwetsbare diertjes overleven de tocht naar de zee niet. 

Er zijn vanzelfsprekend natuurlijke gevaren, maar volgens de Commissie wordt het 
voortbestaan van de Caretta caretta vooral bedreigd door ongecontroleerde menselijke 
activiteiten en in het bijzonder het intensieve toerisme. De vernieling van de legstranden, 
de verwondingen door bootjes, waterfietsen en mensen, de aanwezigheid van voertuigen en 
afval, talloze parasols, strandstoelen en illegale bouwwerken op de stranden zijn stuk voor 
stuk gevolgen van de niet-duurzame ontwikkeling van het toerisme in de golf van Laganas, de 
belangrijkste habitat van de schildpad in Europa. Het staat dus buiten kijf dat de activiteiten in 
verband met dit wilde toerisme de reproductiestranden van deze soort beschadigen of 
vernielen en dat het openstellen van de stranden voor toeristische activiteiten en 
vrijetijdsbesteding een verstorend effect heeft op de leg en het uitbroeden van de eieren en de 
tocht van de jongen naar zee. Deze vaststelling wordt trouwens door de Griekse autoriteiten 
niet betwist, zoals blijkt uit de conclusies van de advocaat-generaal in deze zaak (zie de 
punten 21-25 van de conclusies in zaak C-103/2000).

Het presidentieel decreet van december 1999 tot instelling van een systeem van strikte 
bescherming van de schildpad en tot oprichting van een orgaan dat specifiek verantwoordelijk 
is voor het maritiem natuurpark van Zakynthos is zonder twijfel een stap in de richting van de 
instandhouding van de soort. Maar dit op preventie gerichte rechtskader kan pas echt efficiënt 
zijn en de Caretta caretta kan in de toekomst eerst daadwerkelijk blijvend beschermd worden 
als dit orgaan materiële en financiële middelen krijgt die toegespitst zijn op deze taak. 
Bovendien moeten ter plaatse voldoende concrete maatregelen worden genomen die een 
effectieve bescherming van de soort mogelijk maken: bijvoorbeeld toezicht op de 
reproductiestranden, naleving van de voorschriften betreffende de aanwezigheid van parasols 
en strandstoelen op het strand en van bootjes en waterfietsen op zee.

Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat de maatregelen van de Griekse staat essentieel 
zijn voor de instandhouding van de zeeschildpad Caretta caretta. Het spreekt vanzelf dat de 
Griekse overheid in het kader van deze acties en maatregelen de doelstelling van 
milieubescherming in overeenstemming moet zien te brengen met die van een duurzame 
toeristische en economische ontwikkeling en met het eigendomsrecht. Het recht van iedere 
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lidstaat om het gebruik van zijn toeristische hulpbronnen te bevorderen en het recht van de 
burgers op de economische exploitatie van hun eigendommen mogen echter niet strijdig zijn 
met de duurzame instandhouding van een prioritaire diersoort van communautair belang als 
de Caretta caretta-schildpad door middel van strikte beschermingsmaatregelen.

Om de economische rechten van de bewoners te waarborgen, in het bijzonder hun 
eigendomsrecht, hebben de Griekse autoriteiten de Commissie meegedeeld dat zij een 
presidentieel decreet van algemene aard op stapel hebben staan, dat onder meer financiële 
bepalingen omvat voor alle beschermde natuurgebieden in Griekenland. Voorts hebben zij 
hun voornemen kenbaar gemaakt om een specifiek presidentieel decreet aan te nemen 
betreffende compenserende maatregelen voor het nationaal maritiem natuurpark op Zakynthos. 
Deze compenserende maatregelen, onder meer onteigening, erfdienstbaarheden, grondruil, 
enz., die een wezenlijke voorwaarde vormen voor het praktisch functioneren van het park, 
zouden gefinancierd worden met nationale middelen, zonder communautaire cofinanciering. 
Het spreekt vanzelf dat deze maatregelen enerzijds moeten stroken met het systeem van 
strikte bescherming van de soort "Caretta caretta" en anderzijds het evenredigheidsbeginsel 
moeten respecteren, volgens hetwelk de maatregelen van de Griekse overheid niet verder 
mogen gaan dan wat passend en noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het beoogde 
doel."

4. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 16 juli 2002

Deze twee verzoekschriften betreffen buitensporige maatregelen door de Griekse staat ter 
bescherming van de zeeschildpad "Caretta caretta" in Zakynthos. 

De zeeschildpad "Caretta caretta" wordt in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna genoemd als prioritaire 
soort van communautair belang, voor de instandhouding waarvan speciale beschermingszones 
moeten worden ingesteld. Voor die zones, die deel uitmaken van het NATURA 2000-netwerk, 
verplicht artikel 6 de lidstaten een reeks maatregelen te treffen om aantasting ervan te 
voorkomen.

De Caretta caretta-zeeschildpad komt ook voor op de lijst van diersoorten van bijlage IV van 
Richtlijn 92/43/EEG. Artikel 12 van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten maatregelen moeten 
treffen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van die diersoorten.

De baai van Laganas op het eiland Zakynthos is de belangrijkste voortplantingszone voor 
deze schildpaddensoort in het Middellandse-Zeegebied. Daarom wordt de zone ook 
beschouwd als zone van communautair belang overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG en maakt 
zij deel uit van het NATURA 2000-netwerk.

Anderzijds wordt de toeristische sector in de regio de laatste jaren intensief ontwikkeld, 
hetgeen tot gevolg heeft gehad dat de legstranden van de soort en de ruimere maritieme zone 
onder aanzienlijke druk zijn komen te staan.

Deze problemen zijn door de Raad van Europa onder de aandacht gebracht in het kader van 
het Verdrag van Bern. De Griekse autoriteiten hebben toegezegd ze te zullen verhelpen.

  
1 Richtlijn van de Raad van 21 mei 1992, PB L 206 van 22 juli 1992, blz. 7.
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Omdat de Commissie van mening is dat de Griekse autoriteiten niet de vereiste maatregelen 
hebben genomen om de Caretta caretta-schildpad in de baai van Laganas op Zakynthos 
doeltreffend te beschermen, heeft zij een inbreukprocedure ingeleid overeenkomstig 
artikel 226 van het Verdrag en heeft ze de zaak uiteindelijk aanhangig gemaakt voor het Hof 
van Justitie (zaak C-103/2000).

In zijn arrest van 30 januari 2002 heeft het Hof de argumenten van de Commissie 
overgenomen en Griekenland veroordeeld wegens schending van artikel 12, lid 1, sub b) en d), 
van Richtlijn 92/43/EEG. In het dispositief van het arrest heet het dat "de Helleense 
Republiek, door niet binnen de gestelde termijn de nodige maatregelen te treffen voor de 
invoering en de toepassing van een doeltreffend systeem van strikte bescherming van de 
zeeschildpad Caretta caretta op Zakynthos (Griekenland), teneinde elk [opzettelijk] verstoren 
van deze soort tijdens de periode van voortplanting en elke activiteit die de 
voortplantingsgebieden beschadigt of vernielt, te voorkomen, [...] de verplichtingen niet is 
nagekomen die op haar rusten krachtens het EG-Verdrag en artikel 12, lid 1, sub b) en d), van 
Richtlijn 92/43/EEG". Krachtens artikel 228 van het Verdrag is de Griekse staat gehouden die 
maatregelen te nemen welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof.

Om aan de klachten van de Commissie tegemoet te komen, hebben de Griekse autoriteiten, zij 
het in een laat stadium, op 22 december 1999 een presidentieel decreet aangenomen dat het 
water en het land rond de golf van Laganas en de Strofadaeilanden tot nationaal zeepark 
verklaart en het kustgebied van de gemeenten Zakynthos en Laganas tot regionaal park. 
Bovendien hebben zij in de loop van de schriftelijke procedure voor het Hof laten weten dat 
zij een comité in het leven hebben geroepen dat specifiek in verband deze kwestie een 
ontwerp van presidentieel decreet van algemene strekking moet opstellen met financiële 
bepalingen voor alle beschermde natuurgebieden in Griekenland. Voorts hebben zij verklaard 
voornemens te zijn een derde presidentieel decreet op te stellen in verband met 
schadeloosstellingen voor het zeepark van Zakynthos. Tot slot hebben de Griekse autoriteiten 
een reeks maatregelen ter bescherming van de soort in het vooruitzicht gesteld.

In het licht van al deze maatregelen moet de Griekse staat de doelstelling van 
milieubescherming in overeenstemming zien te brengen met die van een duurzame 
toeristische en economische ontwikkeling en met het eigendomsrecht. Bovendien bepaalt 
artikel 295 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dat het Verdrag de 
regeling inzake het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet laat. Zodoende heeft de Helleense 
Republiek het recht de economische en toeristische ontwikkeling van het eiland Zakynthos te 
bevorderen, en hebben de bewoners het recht hun eigendommen te exploiteren. 

Voorts zij opgemerkt dat de Helleense Republiek verscherpte beschermingsmaatregelen kan 
nemen, op voorwaarde dat deze verenigbaar zijn met het Verdrag en de richtlijn.

Niettemin mogen deze rechten strikte maatregelen ten behoeve van de duurzame 
instandhouding van een prioritaire soort van communautair belang als de zeeschildpad Caretta 
caretta niet in de weg staan. Alle genomen en nog te nemen maatregelen, inclusief 
schadeloosstellingen, moeten tot doel hebben het arrest van het Hof uit te voeren en dienen in 
overeenstemming te zijn met Richtlijn 92/43/EEG.
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5. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2003

De twee verzoekschriften bevatten kritiek op de buitensporig strenge maatregelen die de 
Griekse Staat heeft genomen om de zeeschildpadden Caretta caretta op Zakynthos te 
beschermen.

Omdat de Commissie oordeelde dat de Griekse autoriteiten niet alle nodige maatregelen voor 
een doeltreffende bescherming van de schildpad Caretta caretta in de Golf van Laganas op 
Zakynthos hadden genomen, heeft ze de zaak voor het Europees Hof van Justitie gebracht.

In zijn arrest van 30 januari 2002 1 (C-103/2000) heeft het Hof de argumenten van de 
Commissie aanvaard en Griekenland veroordeeld wegens schending van artikel 12, lid 2, 
sub b) en d) van Richtlijn 92/43/EEG2. Volgens het beschikkend gedeelte van het arrest heeft 
Griekenland, door niet tijdig de nodige maatregelen te nemen voor de instelling en 
tenuitvoerlegging van een doeltreffend systeem van strikte bescherming van de zeeschildpad 
Caretta caretta op Zakynthos om te voorkomen dat de populatie verstoord wordt tijdens de 
legtijd en om alle activiteiten te verbieden die de reproductieplaatsen zouden kunnen 
beschadigen of vernielen, zich niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 12, lid 1, 
sub b) en d) van Richtlijn 92/43/EEG heeft gehouden. Griekenland moet, overeenkomstig 
artikel 228 van het Verdrag, alle nodige maatregelen nemen om zich naar het arrest van het 
Hof te schikken.

Overeenkomstig artikel 228 van het EG-Verdrag moet Griekenland alle nodige maatregelen 
nemen om het arrest van het Europees Hof van Justitie uit te voeren. Omdat de Commissie 
oordeelde dat de Griekse autoriteiten niet alle nodige maatregelen hadden genomen om zich 
naar het arrest van het Hof te schikken, heeft ze de inbreukprocedure overeenkomstig 
artikel 228 van het EG-Verdrag geopend. Griekenland werd schriftelijk in gebreke gesteld.

In antwoord op die brief hebben de Griekse autoriteiten de genomen maatregelen en gemaakte 
vorderingen toegelicht. Om na te gaan of de Griekse autoriteiten een afdoende wettelijk kader 
voor de bescherming tot stand hadden gebracht en of ze concrete maatregelen ter bescherming 
van de schildpad hadden genomen, heeft de Commissie een tweede bezoek aan het eiland 
Zakynthos (7-9 september 2003) gebracht.
Hoewel vooruitgang is geboekt, blijkt niet alleen dat de genomen maatregelen niet 
buitensporig streng zijn, in tegenstelling tot wat indieners beweren, maar ook dat de Griekse 
autoriteiten niet alle nodige maatregelen hebben genomen voor de instelling en 
tenuitvoerlegging van een doeltreffend systeem ter bescherming van de zeeschildpad Caretta 
caretta op Zakynthos.

Bij de uitvoering van het arrest van het Hof moeten de Griekse autoriteiten de doelstelling van 
de milieubescherming verzoenen met de doelstellingen van een duurzame toeristische en 
economische ontwikkeling van het eiland. Griekenland heeft immers het recht de 
economische en toeristische ontwikkeling van het eiland te bevorderen en de inwoners van 
Zakynthos hebben het recht hun eigendommen te exploiteren. Die rechten mogen echter niet 
haaks staan op de instandhouding, op lange termijn, door strenge beschermingsmaatregelen, 

  
1 Arrest van 30 januari 2002, Commissie/Griekenland, C-103/00, Jurispr., blz. 1147.
2 Richtlijn van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de 
wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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van een prioritaire soort van communautair belang, in dit geval de zeeschildpad Caretta 
caretta. Alle reeds genomen en toekomstige, ook compenserende maatregelen, moeten de 
uitvoering van het arrest van het Hof en de naleving van Richtlijn 92/43/EEG ten doel hebben.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat de Commissie geen bevoegdheden op het gebied 
van eigendomsrecht heeft. Overeenkomstig artikel 295 van het Verdrag doet dat geen afbreuk 
aan het eigendomsstelsel in de lidstaten. Voorts dient ook te worden opgemerkt dat 
artikel 176 van het Verdrag Griekenland niet belet versterkte beschermingsmaatregelen te 
nemen op voorwaarde dat die met het Verdrag en de richtlijn stroken.

Uit wat voorafgaat, blijkt dat de Commissie in dit geval alleen kan optreden om het arrest van 
het Hof te doen uitvoeren en om Richtlijn 92/43/EEG te doen naleven.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 april 2004

1. Uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Caretta caretta
In zijn arrest van 30 januari 2002 heeft het Hof, na te hebben vastgesteld dat Griekenland niet 
de nodige maatregelen had genomen voor de instelling en de tenuitvoerlegging van een 
doeltreffend systeem van strikte bescherming van de zeeschildpad Caretta caretta op 
Zakynthos (Griekenland), teneinde elk opzettelijk verstoren van deze soort tijdens de periode 
van voortplanting en elke activiteit die de voortplantingsgebieden beschadigt of vernielt, te 
voorkomen1, dat land veroordeeld wegens schending van artikel 12, lid 1, sub b) en d) van 
Richtlijn 92/43/EEG2.

Overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag moet Griekenland alle nodige maatregelen 
nemen om zich naar het arrest van het Hof te schikken. Het optreden van de Commissie in dit 
geval beperkt zich tot de uitvoering van het arrest van het Hof en de toepassing van 
Richtlijn 92/43/EEG.

In het kader van de uitvoering van het arrest van het Hof moeten de Griekse autoriteiten de 
doelstelling van milieubescherming met die van de duurzame toeristische ontwikkeling van 
het eiland en het recht van de inwoners om hun eigendom te exploiteren in overeenstemming 
brengen. Deze rechten mogen echter niet in tegenspraak zijn met het behoud op lange termijn 
van een prioritaire soort van gemeenschappelijk belang zoals de Caretta caretta-zeeschildpad. 
Bovendien moeten alle genomen maatregelen in het kader van de uitvoering van het arrest 
van het Hof passen en met Richtlijn 92/43/EEG stroken.
Om te verifiëren of de Griekse autoriteiten concrete maatregelen hadden genomen voor de 
bescherming van de schildpad, hebben delegaties van de Commissie zich twee keer ter plaatse 
begeven (het laatste bezoek vond plaats in september 2003) en hebben ze de kwestie naar 
voren gebracht op de laatste vergadering over de toepassing van de communautaire 
milieuwetgeving in Griekenland, die in oktober 2003 in Athene plaatsvond.

De Commissie is van mening dat de door de Griekse autoriteiten genomen maatregelen verre 
van overdreven zijn, zoals indieners beweren. De leden van het Parlement lijken in hun 
verslag overigens dezelfde mening toegedaan. Het presidentieel decreet van 1999 ter 

  
1 Arrest van 30 januari 2002, Commissie vs. de Helleense Republiek, C-103/00, Rec. blz. 1147.
2 Richtlijn van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 

en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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instelling van het nationaal zeepark van Zakynthos en zijn beheersorgaan stelt een systeem 
voor de bescherming van de schildpad in. Om dit op preventie gerichte rechtskader echter 
echt efficiënt te maken, moet Griekenland beschermingsmaatregelen nemen met het oog op 
het behoud op lange termijn van de soort.

Omdat ze oordeelde dat de Griekse autoriteiten niet alle nodige maatregelen hadden genomen 
om zich naar het arrest van het Hof te schikken, heeft de Commissie overeenkomstig 
artikel 228 van het EG-Verdrag een inbreukprocedure ingeleid. Sedert de start van de 
inbreukprocedure hebben de Griekse autoriteiten met het oog daarop verschillende 
maatregelen genomen, in het bijzonder de goedkeuring van besluiten ter uitvoering van het 
presidentieel decreet, de afbakening van en het toezicht op de mariene ruimte van het park en 
de voorlichting van het publiek. Parallel daarmee werkt het beheersorgaan naar behoren en is 
het toezicht op de voortplantingsplaatsen van de soort, met uitzondering van Daphni, 
doeltreffend geworden, aangezien de schendingen van het presidentieel decreet werden 
bestraft.

Ondanks deze grote vooruitgang moeten de Griekse autoriteiten het beheersplan van het park 
en het reglement van de activiteiten in de zone B, die het eilandje Marathonissi omvat, 
goedkeuren en de grenzen van het strand van Daphni met de territoriale zee afbakenen, wat 
eigendomsconflicten zou moeten oplossen. 

De twee indieners stellen de volgens hen drastische aard van de ter bescherming van de 
Caretta caretta–schildpad genomen maatregelen aan de kaak, wegens beperkingen van hun 
eigendomsrecht die zij als overdreven beschouwen. Onderstreept dient echter te worden dat 
elke eventuele compensatie van de wettige eigenaars die getroffen zijn door de instelling van 
het systeem ter bescherming van de Caretta caretta onder de bevoegdheid van de Griekse 
autoriteiten valt. 

In het arrest van het Hof noch in Richtlijn 92/43/EEG wordt naar compensatiemaatregelen 
verwezen. Overeenkomstig artikel 295 van het EG-Verdrag laat dit trouwens het 
eigendomsrecht in de lidstaten onverlet. Daarnaast mag niet worden vergeten dat artikel 176 
van het EG-Verdrag Griekenland niet verbiedt krachtiger beschermingsmaatregelen goed te 
keuren, op voorwaarde dat die met het Verdrag en de communautaire milieuwetgeving in 
overeenstemming zijn.

Daaruit volgt duidelijk dat de kwesties met betrekking tot de schending van het 
eigendomsrecht en compensatiemaatregelen niet onder het toepassingsgebied van de 
communautaire milieuwetgeving vallen. De Commissie is dus niet bevoegd om de eventuele 
schending daarvan te onderzoeken.

2. Toekenning van communautaire cofinanciering
Wat de toekenning van communautaire cofinanciering voor de bescherming van de Caretta 
caretta-schildpad betreft, dient te worden opgemerkt dat projecten via het EFRO en het 
instrument LIFE werden gefinancierd. 

In het kader van het operationeel programma voor het milieu 1994-1999 heeft het project 
‘Zeepark van Laganas – beheer van het biotoop’ acties gefinancierd ter bescherming van de 
Caretta caretta, zoals de studie voor de instelling van het nationaal zeepark van Zakynthos 
(38.898.495 drachme of €114.155), het programma voor registratie van de aanwezigheid en 
bescherming van de Caretta caretta-zeeschildpad (16.000.000 drachme of €46.955), de 



CM\595192NL.doc 9/12 PE 311.540 rev.IV

NL

aankoop van een snelle boot voor toezicht op zee (79.000.000 drachme of €231.841) en acties 
voor de voorlichting en sensibilisering van het publiek (50.000.000 drachme of €146.735). 
Opgemerkt dient te worden dat de cofinanciering door het EFRO van het project van het 
operationeel programma voor milieu 1994 – 99 ‘Zeepark van Laganas’ op 12 augustus 1998 
tengevolge van, in het bijzonder, een bezoek van de diensten van de Commissie aan Laganas 
en de brief van de mevrouw Bjerregaard, lid van de Commissie, van 27 juli 1998 aan de 
Griekse minister van Milieu, is geschorst. Einde 2000 is deze schorsing, na vaststelling door 
de bevoegde diensten van de Commissie van de bij de bescherming van de Caretta caretta-
schildpad gemaakte vooruitgang, ongedaan gemaakt.
Bovendien cofinanciert het EFRO momenteel het project ‘Organisatie van de bescherming en 
het beheer van het zeepark van Zakynthos’ voor de efficiënte werking van het nationaal 
zeepark van Zakynthos. Dit project is op datum van 3 september 2003 in het operationeel 
programma milieu 2000-2006 opgenomen. In deze context zullen de acties met betrekking tot 
de bescherming van de Caretta caretta, zoals de werking van het beheersorgaan, de 
afbakening van de verschillende beschermingszones, de verwezenlijking van infrastructuur 
voor de voorlichting van toeristen en het toezicht op gevoelige zones, worden gecofinancierd. 
Het bedrag van het project is €1.614.467, en de eindbegunstigde is de beheersorgaan van het 
nationaal zeepark van Zakynthos.
Ter toepassing van het subsidiariteitsprincipe vallen de door het EFRO gecofinancierde 
maatregelen en de controle daarvan de eerste plaats onder de bevoegdheid van de lidstaten. In 
elk geval behoudt de Commissie zich het recht voor na te gaan of het Gemeenschapsrecht 
goed is toegepast, en als dat niet is gebeurd, of in geval van slecht beheer van de 
communautaire middelen, de gestorte bedragen terug te vorderen. De Commissie en de 
Rekenkamer controleren – overeenkomstig de geldende regelgeving – aan de hand van 
steekproeven een deel van de gecofinancierde acties, dus niet alle gecofinancierde projecten. 
In die zin waren er geen communautaire controles voor deze projecten.

In het kader van het door de afdeling Oriëntatie van het EOGFL gecofinancierde 
communautair initiatief Leader+ en voor de maatregel voor de bescherming en ontsluiting 
van het natuurlijk milieu van het lokale programma van Zakynthos, is voorzien in acties met 
als eindbegunstigde het beheersorgaan van het nationaal zeepark van Zakynthos. Die acties 
voorzien in de uitvoering van het specifieke project voor het beheer van de regio van het 
zeepark.

In het bijzonder is voorzien in de uitvoering van voorlichtings- en bewustmakingsacties en het 
aanplanten van hagen en andere planten. Dit is echter nog niet goedgekeurd. De aanplantingen 
zijn reeds goedgekeurd in het kader van het operationele programma voor het milieu en zullen 
niet in het kader van het communautair initiatief Leader+ worden gefinancierd. De 
verwezenlijking van het Informatiecentrum van Vassiliko is trouwens reeds in het kader van 
het communautair initiatief Leader+ goedgekeurd.

Bovendien werden maatregelen ter bescherming van de Caretta caretta uit een project in het 
kader van LIFE-Milieu gecofinancierd. Begunstigde is het nationaal zeepark van Zakynthos 
(NMPZ). Cofinanciers van het project zijn de gemeenten Laganas en Zakynthos, de 
prefectuur Zakynthos en het Ministerie van Milieu. De totale begroting van het project 
beloopt €1.619.693. De maximale bijdrage van de EG zal €719.846 zijn. Dat is 44,44 % van 
de totale kosten, en niet 70 %, zoals in het missieverslag van het EP wordt vermeld. Van dit 
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bedrag werd reeds €503.892,20 aan de begunstigde betaald.

Het project loopt nog steeds en de definitieve technische en financiële beoordelingen zullen 
pas na het einde van het project plaatsvinden. Overeenkomstig informatie van de Commissie 
zijn tot op vandaag alle via het project uitgevoerde activiteiten met de relevante EG-
wetgeving, het goedgekeurde projectvoorstel en het presidentieel decreet in overeenstemming.

De doelstellingen van het project zijn de bevordering van de idee van een geïntegreerd 
kustzonebeheer en duurzame ontwikkeling via plaatselijke initiatieven en het garanderen dat 
de plaatselijke bevolking en bezoekers van het gebied juist over het belang van de natuurlijke 
habitats worden voorgelicht. De activiteiten omvatten onder meer de afbakening van het 
mariene gedeelte van het park, een programma voor toezicht en controle, voorlichting van 
bezoekers, acties met het oog op brandpreventie, een programma in overeenstemming met de 
EMAS-regeling voor de certificatie van economische activiteiten, opleiding, een campagne 
voor bewustmaking en participatie van het publiek en beheersstudies van het kustmoerasland 
van Keri.

De Commissiediensten zien op het LIFE-project toe en zullen de samenhang van de in het 
kader van de verschillende financiële instrumenten van de EG ondernomen acties garanderen.

Aan de Griekse autoriteiten werd een brief gestuurd met het verzoek op de projecten met 
betrekking tot de Caretta carreta in Zakynthos toe te zien en er in het bijzonder voor te 
zorgen dat dubbele financiering door EFRO en LIFE wordt uitgesloten.

7. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005

Beide indieners stellen de volgens hen drastische aard van de genomen maatregelen ter 
bescherming van de Caretta caretta–schildpad aan de kaak, wegens de beperkingen op hun 
eigendomsrecht die zij als overdreven beschouwen.
Zoals de Commissie reeds in eerdere mededelingen heeft benadrukt, zijn beide
verzoekschriften ongegrond, omdat deze niet onder de communautaire bevoegdheid vallen. 
Nadat het Hof had vastgesteld dat Griekenland niet de nodige maatregelen had genomen voor 
de instelling en de tenuitvoerlegging van een doeltreffend systeem van strikte bescherming 
van de zeeschildpad Caretta caretta op Zakynthos (Griekenland), teneinde elk opzettelijk 
verstoren van deze soort tijdens de periode van voortplanting, alsook elke activiteit die de 
voortplantingsgebieden beschadigt of vernielt, te voorkomen1, heeft het in zijn arrest van 30 
januari 2002 het land veroordeeld wegens schending van artikel 12, lid 1, sub b) en d) van 
Richtlijn 92/43/EEG2.
Overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag moet Griekenland alle nodige maatregelen 
nemen om zich naar het arrest van het Hof te schikken. Omdat de Commissie van mening was 
dat de Griekse autoriteiten niet de nodige maatregelen hadden genomen om zich naar het 
arrest van het Hof te schikken, heeft zij de inbreukprocedure overeenkomstig artikel 228 van 
het EG-Verdrag ingeleid en in oktober 2004 een met redenen omkleed advies aan Griekenland
gezonden. De Griekse autoriteiten hebben hierop hun antwoorden toegezonden, welke nog in 
onderzoek zijn. Wanneer de Commissie oordeelt dat het arrest van het Hof niet is uitgevoerd, 
zal zij niet aarzelen om de inbreukprocedure voort te zetten. De maatregelen die door de 

  
1 Arrest van 30 januari 2002, Commissie vs. de Helleense Republiek, C-103/00, Rec. blz. 1147.
2 Richtlijn van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 

en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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Griekse autoriteiten zijn genomen, zijn derhalve verre van overdreven, zoals indieners 
beweren.
De tussenkomst van de Commissie beperkt zich in onderhavig geval tot de uitvoering van het 
arrest van het Hof en de naleving van Richtlijn 92/43/EEG. In feite wordt noch in het arrest 
van het Hof noch in Richtlijn 92/43/EEG naar compensatiemaatregelen ten gunste van de 
eigenaars verwezen. Overeenkomstig artikel 295 van het EG-Verdrag laat dit het 
eigendomsrecht in de lidstaten trouwens onverlet. Daarnaast mag niet worden vergeten dat 
artikel 176 van het EG-Verdrag Griekenland niet verbiedt krachtiger 
beschermingsmaatregelen goed te keuren, op voorwaarde dat die met het EG-Verdrag en de 
communautaire milieuwetgeving in overeenstemming zijn.

Daaruit volgt duidelijk dat de kwesties met betrekking tot de schending van het 
eigendomsrecht en compensatiemaatregelen niet onder het toepassingsgebied van de 
communautaire milieuwetgeving vallen. De Commissie is dus niet bevoegd om de eventuele 
schending daarvan te onderzoeken.

Parallel met de twee verzoekschriften hebben enkele leden van de Commissie 
verzoekschriften gewag gemaakt van de door de EG gecofinancierde maatregelen ter 
bescherming van de Caretta caretta in Zakynthos. Omdat de Griekse autoriteiten de 
subsidiëring van het nationaal zeepark van Zakynthos hebben gestaakt, is het park in 
november 2003 met zijn activiteiten gestopt. Deze situatie heeft ook een negatief effect gehad 
op de implementatie van het project LIFE-milieu (LIFE00 ENV/GR/000751) op het eiland 
Zakynthos, dat wordt gecofinancierd door de Europese Gemeenschap, omdat het nationaal 
zeepark van Zakynthos de begunstigde van dit project is. Het project bevatte maatregelen 
voor het beheer van de Natura 2000-lokatie, waar de soort Caretta caretta leeft en waarvoor
het park verantwoordelijk is. Enkele maatregelen van het LIFE-project, dat in november 2004 
had moeten klaar zijn, zijn niet geïmplementeerd. Het project is in afwachting van de 
reactivering van het park opgeschort.
De Commissie heeft het LIFE-project op Zakynthos herhaaldelijk ter sprake gebracht bij de 
bevoegde Griekse autoriteiten (het Ministerie van Milieu). In juli 2005 verklaarden de Griekse 
autoriteiten dat voor de subsidiëring van het nationaal zeepark van Zakynthos “het licht op 
groen was gezet” en dat de betaling van de eerste termijn “in de nabije toekomst zou
plaatsvinden”. Het nationaal zeepark van Zakynthos, als begunstigde van het LIFE-project, 
moet de Commissie dan een definitief technisch en financieel rapport toezenden, op basis 
waarvan de Commissie zal besluiten een laatste betaling te doen, of om een gedeelte of het 
gehele bedrag terug te vorderen.

Anderzijds heeft de EFRO in het kader van het operationeel programma “Milieu” onder het 
Communautair Bestek (1994-1999) het project ter bescherming van de Caretta caretta, 
‘Zeepark van Laganas – beheer van het biotoop’, mede gefinancierd. De publieke uitgaven 
voor dit project bedragen 2,3 miljoen euro, waarvan de communautaire bijdrage 75 % bedroeg.
In het kader van het operationeel programma “Milieu” onder het Communautair Bestek 
(2000-2006), heeft de EFRO het project “Organisatie van de bescherming en het beheer van 
het zeepark van Zakynthos” gecofinancierd. Het budget van dit project bedraagt 
1.614.467 euro (waarvan 75 % communautaire bijdragen). In deze context zullen de 
maatregelen met betrekking tot de bescherming van de Caretta caretta, zoals de werking van 
het beheersorgaan, de afbakening van de verschillende beschermingszones, de 
verwezenlijking van de infrastructuur voor de voorlichting van toeristen en het toezicht op 
gevoelige zones, worden gecofinancierd. Tot nu toe is er door het programma een bedrag van 
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100.000 euro betaald aan het beheersorgaan voor de start-up, evenals voor een 
beschermingsprogramma en een voorlichtingsprogramma voor burgers.
Als toepassing van het subsidiariteitsprincipe vallen de door communautaire fondsen 
gecofinancierde maatregelen en de controle daarvan in de eerste plaats onder de bevoegdheid 
van de lidstaten. In dit kader hebben de Commissiediensten de bevoegde Griekse autoriteiten 
verzocht over te gaan tot een audit die noodzakelijk is voor de betreffende projecten, opdat zij 
ons enerzijds kunnen verzekeren dat er geen “overlapping” plaatsvindt van het fysieke object 
van de tussen CB II en CB III gecofinancierde projecten, en anderzijds hetzelfde project niet 
door meerdere communautaire fondsen/instrumenten is gecofinancierd. Na ontvangst van het 
antwoord van de Griekse autoriteiten zal de Commissie de Commissie verzoekschriften 
daarover informeren.

Tot slot kan de Commissie bevestigen dat de maatregelen ter informatie en bewustmaking, die 
waren gepland in een te cofinancieren project in het kader van het CI Leader+ en die in haar 
voorafgaande mededeling worden genoemd, uiteindelijk niet worden besproken door de 
lokale actiegroep die verantwoordelijk is voor het lokale programmabeheer van het CI. Als 
gevolg daarvan wordt er geen enkel project op Zakynthos, dat betrekking heeft op de Caretta 
caretta-schildpadden, door het CI Leader+ gecofinancierd.

De Commissie wil evenwel benadrukken dat het onderwerp van de verzoekschriften niets te 
maken heeft met één van de door de EG gecofinancierde maatregelen.


