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Om: Andragende 1190/2010 af Holger Vetter, tysk statsborger, for "Deutsche 
Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde", om beskyttelse af 
kolonien af afrikanske kamæleoner (chamaeleo africanus) i Gialova-lagunen 
i det sydlige Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at Gialova-lagunen i det sydlige Grækenland er det eneste levested i 
Europa for den afrikanske kamæleon (chamaeleo africanus), der er beskyttet i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 407/2009 om ændring af Rådets forordning (EF) 
nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed. Andrageren 
understeger tillige, at den pågældende lokalitet er opført på Natura 2000-listen (GR 2550004). 
Andrageren protesterer mod en allerede opført strandrestaurant og planerne om yderlige 
turistprojekter i det beskyttede område, og han anmoder Europa-Parlamentet om omgående at 
gribe ind i denne sag, der indebærer en eklatant overtrædelse af EU's på området gældende 
miljøbestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

“Gialova-lagunen udgør en del af lokaliteten af fællesskabsbetydning "Limnothalassa Pylou 
(Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios" GR2550004, som Grækenland i henhold til 
habitatdirektivet 92/43/EØF har udpeget til at indgå i Natura 2000-nettet1. Det er ligeledes 
                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
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blevet klassificeret som særligt beskyttelsesområde i henhold til fugledirektivet 2009/147/EF1. 
Området er derfor underlagt de i direktivets artikel 6 omtalte beskyttelses- og 
forvaltningskrav. Grækenland er navnlig, jf. artikel 6, stk. 2, forpligtet til at træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at undgå enhver yderligere forværring af habitater eller 
forstyrrelse af de arter, for hvilke området er blevet udpeget, samtidig med at nye planer eller 
projekter med tilsvarende virkninger i henhold til artikel 6, stk. 3, skal underkastes en grundig 
vurdering og kun kan opnå tilladelse, såfremt de ikke påvirker området som helhed. Disse 
krav gælder også i tilfælde af, at en strandrestaurant og andre ukontrollerede turistaktiviteter i 
området kan forventes at få betragtelige virkninger.

På baggrund af de af andrageren forelagte oplysninger vil Kommissionen kontakte de græske 
myndigheder for at få afklaret, hvorvidt ovenstående krav er overholdt. På grundlag af 
myndighedernes svar træffer Kommissionen afgørelse om eventuelle videre foranstaltninger."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 16. november 2011

Kommissionens bemærkninger

"Kommissionen har anmodet de græske myndigheder om at fremsende oplysninger om 
gennemførelsen af foranstaltninger til beskyttelse og bevaring af Gialova-lagunen, der er 
beliggende i Natura 2000-lokaliteten "Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, 
Agios Dimitrios", og i den forbindelse tage hensyn til resultaterne af et LIFE-projekt ("Pylos-
lagune – gennemførelse af en forvaltningsplan for Pylos-lagunen og Evrotas-deltaet" –
LIFE97/NAT/GR/004247), som er blevet iværksat for området.

I svaret har de græske myndigheder anført, at den specifikke miljøundersøgelse, der er 
foretaget som led i LIFE-projektet vedrørende forvaltningen af området i overensstemmelse 
med national lovgivning, blev ajourført i 2007 og omfatter forslag til områdeinddeling, der for 
Gialova-lagunen bl.a. ville indebære tilladelse til at drive strandbarer og opstille strandstole en 
del af året og på bestemte betingelser. Det er meningen, at denne ajourførte miljøundersøgelse 
skal godkendes og gennemføres i overensstemmelse med den nye græske lov om biologisk 
mangfoldighed, men der foreligger ingen konkret tidsplan herfor. Der foreligger heller ikke 
nogen oplysninger om den påståede skadelige virkning af den omtalte strandbar og den 
ukontrollerede adgang for turister til stranden som følge af baren.

Konklusion

Kommissionen vil anmode de græske myndigheder om yderligere præciseringer for at kunne 
vurdere, om fugledirektivet 2009/147/EF2 og habitatdirektivet 92/43/EØF3 er overholdt, og vil 
herefter beslutte, om det er nødvendig at træffe videre foranstaltninger."

                                                                                                                                                  
22.7.1992, s. 7.
1 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
2 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7.
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5. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. maj 2012

Kommissionen anmodede om supplerende klargørelser fra de græske myndigheder 
vedrørende forberedelsen og gennemførelsen af forvaltningsplanen for beskyttelse af Gialova 
lagoon og de foranstaltninger, der træffes for at rette op på den skadelige virkning fra 
strandbaren i området.

De græske myndigheder meddeler i deres svar, at i overensstemmelse med den græske lov om 
biologisk mangfoldighed bliver der som første skridt forberedt en fælles ministeriel afgørelse 
for at oprette beskyttelsesforanstaltninger for natura 2000-området. Den skal bygge på 
forvaltningsplanen, som udføres for området i henhold til det tidligere LIFE-projekt (en 
specifik miljøundersøgelse-SES). Som det næste skridt vil SES blive opdateret og gennemført 
i perioden 2012-2012 med støtte fra strukturfondene under det operationelle miljøprogram. 
Navnlig med hensyn til starndbaren, bekræftede de græske myndigheder, at efter udløbsfristen 
for licensen den 31. oktober 2011 er ingen strandbar tilladt i området.

På grundlag af disse supplerende oplysninger fra de græske myndigheder, har Kommissionen 
ikke til hensigt at foretage sig yderligere, men vil fortsætte overvågningen af gennemførelsen 
af de førnævnte forpligtelser.


