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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1190/2010, внесена от Holger Vetter, с германско гражданство, 
от името на „Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde“ 
(Германска асоциация за изучаване на влечугите и земноводните), 
относно защита на колония от африкански хамелеони (Chamaeleo 
africanus) в лагуната Gialova в южна Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че лагуната Gialova в южна Гърция е единственото 
местообитание в Европа на африканския хамелеон (Chamaeleo africanus), който е 
защитен съгласно Регламент (ЕО) № 407/2009 на Комисията за изменение на Регламент 
(ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез 
регулиране на търговията с тях. Той също така посочва, че въпросният район е включен 
в мрежата „Натура 2000“ (GR 2550004). Вносителят протестира срещу построения 
ресторант на плажа и срещу плановете за осъществяване на други туристически 
проекти в защитената територия и призовава Европейския парламент да се намеси 
незабавно в този случай, който представлява очевидно нарушение на съответните 
правила на ЕС във връзка с околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Лагуната Gialova представлява територия от значение за Общността „Limnothalassa 
Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios”,GR2550004, определена от Гърция за 
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част от мрежата „Натура 2000“ съгласно Директивата за местообитанията 92/43/EИО1. 
Територията беше също класифицирана като специална защитена зона съгласно 
Директива за птиците 2009/147/ЕО2. Следователно, зоната е предмет на изискванията за 
опазване и управление съгласно член 6 от директивата. По-специално, съгласно член 6, 
параграф 2 Гърция следва да предприеме подходящи действия, за да се избегне 
значително влошаване на местообитанията или обезпокояване на видовете, за които е 
била определена защитената територия, докато съгласно член 6, параграф 3 следва да се 
изготви подходяща оценка за всички нови планове или проекти, които биха могли да 
окажат значително влияние и би следвало да им се даде разрешение, само ако не 
увреждат целостта на специално защитената територия. Тези изисквания биха били 
приложими също в случай на предполагаемо значително въздействие от страна на 
заведението на плажа и други неконтролирани туристически дейности в рамките на 
защитената територия.

С оглед на информацията, предоставената от вносителя, Комисията ще се обърне към 
гръцките органи, за да установи дали посочените по-горе разпоредби са спазени. Въз 
основа на отговора ще се определят по-нататъшни действия.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 ноември 2011 г.

Комисията изиска от гръцките органи да предоставят информация относно прилагането 
на мерки за защита и опазване на лагуната Gialova в рамките на мрежата „Натура 
2000“, „Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios“, като вземат 
предвид също така резултата от проекта „LIFE“ („Лагуна Pylos - изпълнение на план за 
управление за лагуната Pylos и делтата на Evrotas“ – LIFE97/NAT/GR/004247), който е 
бил извършен в защитената територия.

В своя отговор гръцките органи твърдят, че специфичното екологично проучване, 
извършено по проекта LIFE за управление на защитената територия в съответствие с 
националното законодателство, е било актуализирано през 2007 г. и включва 
предложения за определяне на зони, които за лагуната Gialova ще позволят, наред с 
другото, функционирането на заведения на плажа и плажно обзавеждане при 
определени условия. Актуализираното специфично екологично проучване следва да 
бъде одобрено и приложено съгласно новия гръцки закон за биологичното 
разнообразие, но не е посочен конкретен срок. Освен това не е предоставена 
информация по отношение на твърденията за увреждаща дейност от страна на 
конкретното плажно заведение и свързания с това неконтролиран достъп на туристи.

Заключение

Комисията ще поиска допълнителни разяснения от гръцките органи, за да направи 
                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
2 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.
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оценка на съответствието с Директива 2009/147/EО1 за птиците и Директива 
92/43/EИО2 за местообитанията и после ще определи необходимостта от последващи 
действия.

5. Отговор от Комисията (преразгледан ІІ), получен на 30 май 2012 г.

Комисията изиска допълнителни разяснения от гръцките органи относно подготовката 
и изпълнението на плана за управление на защитената лагуна Gialova и относно 
мерките, взети по отношение на увреждащата дейност на заведението, разположено на 
плажа в зоната. 

В своя отговор гръцките органи твърдят, че в съответствие с гръцкия закон за 
биологичното разнообразие, като първа стъпка, е подготвено съвместно 
междуведомствено решение за въвеждане на мерки за защита на зоната от мрежата 
„Натура 2000“. То ще се позовава на плана за управление (специфично екологично 
проучване), подготвен за зоната в рамките на по-ранния проект LIFE. На второ място 
специфичното екологично проучване ще бъде актуализирано и довършено в периода 
2012 – 2015 г. с помощта на структурните фондове и оперативна програма „Околна 
среда“. По-конкретно що се отнася до дейността на заведението, разположено на 
плажа, гръцките органи потвърждават, че след изтичането на лиценза на 31 октомври 
2011 г., в зоната вече няма да се дава разрешение за плажно заведение.

Въз основа на допълнителната информация, предоставена от гръцките органи, 
Комисията не възнамерява да предприема последващи действия, но ще продължи да 
следи изпълнението на горепосочените ангажименти.
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