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Tema: Peticija Nr. 1190/2010 dėl Graikijos pietuose esančios Gialovos lagūnos afrikinių 
chameleonų (Chamaeleo africanus) kolonijos apsaugos, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Holger Vetter Vokietijos herpetologų asociacijos „Deutsche Gesellschaft 
für Herpetologie und Terrarienkunde“ vardu, 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Graikijos pietuose esanti Gialovos lagūna yra vienintelė 
afrikinių chameleonų (Chamaeleo africanus) buveinė Europoje, kuri yra saugoma pagal 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 407/2009, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą. Jis taip pat 
pabrėžia, kad minėta buveinė įtraukta į tinklo „Natura 2000“ sąrašą (GR 2550004). Peticijos 
pateikėjas reiškia protestą dėl neseniai pastatyto paplūdimio restorano ir planų saugomoje 
teritorijoje įgyvendinti kitus turistams skirtus projektus, todėl prašo Europos Parlamentą 
nedelsiant imtis veiksmų dėl aprašyto atvejo, nes akivaizdžiai pažeidžiamos atitinkamos ES 
aplinkosaugos taisyklės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m sausio 17 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

Gialovos lagūna yra Bendrijos svarbos teritorijos Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos 
Sfaktiria, Agios Dimitrios, GR2550004 dalis, kurią Graikija priskyrė „Natura 2000“ saugomų 
teritorijų tinklui pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEB1. Ji taip pat priskiriama specialiosios 
                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
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apsaugos teritorijoms pagal Paukščių direktyvą 2009/147/EB1. Be to, pagal direktyvos 6 
straipsnį šiai teritorijai taikomi apsaugos ir tvarkymo reikalavimai. Visų pirma, vadovaujantis 
6 straipsnio 2 dalimi, Graikija turi imtis atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta bet kokio 
didelio buveinių pažeidimo ar rūšių, kurioms skirta ši teritorija, trikdymo, ir, vadovaujantis 6 
straipsnio 3 dalimi, bet kokie nauji planai ar projektai, kurie gali turėti reikšmingų pasekmių, 
turi būti tinkamai įvertinti ir gali būti patvirtinti tik tuomet, jei nedaro įtakos teritorijos 
vientisumui. Šie reikalavimai taip pat būtų taikomi, jei paplūdimio restoranas ir kita 
nekontroliuojama turistinė veikla turėtų reikšmingų pasekmių šioje teritorijoje.

Atsižvelgdama į peticijos teikėjo pateiktą informaciją, Komisija susisieks su Graikijos 
valdžios institucijomis siekdama nustatyti, ar laikomasi minėtų reikalavimų. Remdamasi 
gautu atsakymu ji nuspręs dėl tolimesnių veiksmų.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. lapkričio 16 d.

Komisija paprašė Graikijos valdžios institucijas pateikti informaciją apie Gialovos lagūnos, 
priklausančios tinklo „Natura 2000“ teritorijai Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos 
Sfaktiria, Agios Dimitrios, apsaugos ir išsaugojimo priemonių taikymą ir atsižvelgti į 
programos LIFE projekto „Pilo lagūna. Pilo lagūnos ir Evroto deltos valdymo plano 
įgyvendinimas“, LIFE97/NAT/GR/004247), kuris buvo vykdomas šioje teritorijoje, 
rezultatus.

Graikijos valdžios institucijos savo atsakyme pareiškė, kad, vykdant LIFE programos šios 
teritorijos valdymo sistemos projektą, pagal nacionalinę teisę atliktas specialus poveikio 
aplinkai tyrimas atnaujintas 2007 m., jame taip pat pateikiama skirstymo į zonas pasiūlymų, 
pagal kuriuos Gialovos lagūnoje, be kita ko, laikantis nustatytų sąlygų galėtų veikti sezoniniai 
paplūdimio barai ir galėtų būti statomi paplūdimio įrenginiai. Atnaujintas specialus poveikio 
aplinkai tyrimas turėtų būti patvirtintas ir įgyvendinamas laikantis naujojo Graikijos 
biologinės įvairovės įstatymo, tačiau konkretūs terminai nenumatyti. Be to, nepateikiama 
informacija apie tariamą konkretaus paplūdimio baro veiklos ir su ja susijusios 
nekontroliuojamos turistų prieigos daromą žalą.

Išvada

Komisija sieks gauti papildomų paaiškinimų iš Graikijos valdžios institucijų, kad galėtų 
įvertinti, ar laikomasi Paukščių 2009/147/EB2 ir Buveinių 92/43/EEB3 direktyvų, ir tada 
nustatys, ar reikia imtis tolesnių veiksmų.

5. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

Komisija paprašė Graikijos valdžios institucijas papildomai paaiškinti, kaip rengiamas ir 
įgyvendinamas Gialovos lagūnos apsaugos planas ir kokios išsaugojimo priemonės taikomos 
siekiant šioje teritorijoje išspręsti paplūdimio baro veiklos daromos žalos klausimą.
                                                                                                                                                  
apsaugos, OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
1 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.
2 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.
3 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos, OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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Graikijos valdžios institucijos savo atsakyme nurodė, kad atsižvelgiant į Graikijos biologinės 
įvairovės įstatymą, visų pirma rengiamas bendras ministerijos sprendimas, pagal kurį bus 
nustatytos tinklo „Natura 2000“ apsaugos priemonės; bus parengtas valdymo planas 
(specifinis poveikio aplinkai tyrimas, angl. SES), kuris bus skirtas teritorijai, kurią anksčiau 
apėmė LIFE projektas. Kitu etapu specifinis poveikio aplinkai tyrimas bus atnaujinamas ir 
užbaigtas 2012–2015 m. laikotarpiu, naudojantis parama iš struktūrinių fondų, skiriama 
Aplinkos veiksmų programai finansuoti. Graikijos valdžios institucijos, atsakydamos į 
klausimą dėl šio paplūdimio baro veiklos, patvirtino, kad po to, kai 2011 m. spalio 31 d. 
baigėsi minėtojo paplūdimio baro veiklos licencija, šioje teritorijoje nebus leidžiama steigti 
jokių paplūdimio barų.

Komisija, atsižvelgdama į Graikijos valdžios institucijų pateiktą papildomą informaciją, 
neketina imtis jokių tolesnių veiksmų, tačiau toliau kontroliuos minėtų įsipareigojimų 
įgyvendinimą.


