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Subject: Holger Vetter, német állampolgár által a „Deutsche Gesellschaft für 
Herpetologie und Terrarienkunde” nevében benyújtott 1190/2010. számú 
petíció az afrikai kaméleon (Chamaeleo africanus) dél-görögországi Gialova 
lagúnában élő kolóniájának védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a dél-görögországi Gialova lagúna az 
egyetlen olyan élőhely Európában, ahol afrikai kaméleon (Chamaeleo africanus) él, amely faj 
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 
védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 407/2009/EK bizottsági 
rendelet értelmében védettséget élvez. A petíció benyújtója egyidejűleg hangsúlyozza, hogy 
az említett terület szerepel a Natura 2000 területek jegyzékében (GR 2550004). A petíció 
benyújtója tiltakozik egy, a parton már felépített étterem és a védett területre tervezett további 
idegenforgalmi projektek ellen, és az Európai Unió azonnali beavatkozását kéri ebben az 
ügyben, amely nyilvánvalóan ellentétes az EU e területen érvényben lévő környezetvédelmi 
rendelkezéseivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A Gialova-lagúna a „Limnothalassza Pülu (Divari) kai Niszosz Szfaktiria” elnevezésű, 
közösségi jelentőségű természetvédelmi terület (GR2550004) része, amelyet Görögország a 
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92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 értelmében a Natura 2000 hálózat számára kijelölt. A 
területet a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv értelmében különleges madárvédelmi 
területnek is nyilvánították.2 E terület ezért az irányelv 6. cikke szerinti védelmi és irányítási 
követelmények hatálya alá tartozik. A 6. cikk (2) bekezdésével összhangban Görögország 
köteles megfelelő lépéseket tenni az élőhelyek jelentős romlásának és azon fajok 
megzavarásának megelőzésére, amelyek számára a területet kijelölték, továbbá a 6. cikk (3) 
bekezdése értelmében a várhatóan jelentős hatást kifejtő új programokat vagy terveket 
megfelelő értékelésnek kell alávetni, és azok csak akkor engedélyezhetők, ha a terület 
egységét nem veszélyeztetik. E követelmények érvényesek a tengerparti bár és a területen 
folytatott egyéb, ellenőrizetlen idegenforgalmi tevékenység állítólagos jelentős hatása 
esetében is.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a Bizottság felveszi a kapcsolatot 
a görög hatóságokkal annak megállapítása érdekében, hogy a fenti rendelkezések teljesülnek-
e. További lépésekről a válasz függvényében dönt majd.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2011. november 16.

A Bizottság felkérte a görög hatóságokat, hogy szolgáltassanak információt a Natura 2000 
területen lévő „Limnothalassza Pülu (Divari) kai Niszosz Szfaktiria” elnevezésű Gialova-
lagúna védelmére és megőrzésére irányuló intézkedések megvalósítására vonatkozóan, 
figyelembe véve annak a LIFE projektnek a hatását is („Pülosz lagúna – a Pülosz lagúna és az 
Evrotasz torkolatvidéke gazdálkodási tervének kivitelezése” – LIFE97/NAT/GR/004247), 
amelyet ezen a területen valósítottak meg.

Válaszukban a görög hatóságok kijelentették, hogy a terület igazgatási kereteinek a LIFE 
projekten belül a nemzeti jogszabályoknak megfelelően elkészített egyedi környezetvédelmi 
tanulmányát 2007-ben frissítették, és hogy a tanulmány javaslatot tesz az övezetekbe 
sorolásra, amely a Gialova-lagúna esetében meghatározott feltételek mellett engedélyezné 
többek között szezonális tengerparti bárok üzemeltetését és strandbútorok használatát. A 
frissített egyedi környezetvédelmi tanulmányt a biodiverzitásról szóló új görög törvénynek 
megfelelően kell elfogadni és megvalósítani, erre azonban nem határoztak meg időkeretet. 
Nem szolgáltattak továbbá információt a szóban forgó, a környezetre állítólagosan káros 
tengerparti bár üzemeltetéséről és a turisták ezzel összefüggő korlátlan hozzáféréséről.

Összegzés

A Bizottság további pontosítást fog kérni a görög hatóságoktól, hogy megvizsgálhassa a 
madarakról szóló 2009/147/EK irányelv3 és az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv4

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 HL L 20, 2010.1.26., 7. o.
3 HL L 20, 2010.1.26., 7. o.
4 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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betartását, és ezután fogja megállapítani, hogy szükség van-e további intézkedésekre.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II): 2012. május 30.

A Bizottság további pontosítást kért a görög hatóságokról a Gialova-lagúna védelmét célzó 
gazdálkodási terv kidolgozására és végrehajtására, valamint a területen működő tengerparti 
bár káros hatásainak kezelését célzó intézkedésekre vonatkozóan. 

A görög hatóságok válaszukban kifejtették, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó görög 
törvénnyel összhangban első lépésként egy közös miniszteri határozatot dolgoznak ki a 
Natura 2000 területre vonatkozó védelmi intézkedések létrehozása érdekében;  ez a területen a 
korábbi LIFE-projekt során készített gazdálkodási terv (egyedi környezetvédelmi 
tanulmányon – SES) alapul majd. Második lépésként a SES-t aktualizálják és a 2012 és 2015 
közötti időszakban kiegészítik a strukturális alapokból, a környezetvédelmi operatív program 
keretén belül nyújtott támogatással. Ami a tengerparti bár üzemeltetését illeti, a görög 
hatóságok megerősítették, hogy a bár működési engedélyének 2011. október 31-i lejárata után 
a területen nem engedélyezik újabb tengerparti bár működését.

A görög hatóságok által szolgáltatott ezen kiegészítő információk alapján a Bizottság nem 
tervezi további lépések megtételét, hanem továbbra is nyomon követi a fenti 
kötelezettségvállalás teljesülését.


