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Temats: Lūgumraksts Nr. 1190/2010, ko „Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und 
Terrarienkunde” (Vācijas herpetoloģijas asociācija) vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Holger Vetter, par Āfrikas hameleonu (Chamaeleo africanus) 
kolonijas aizsardzību Gialova lagūnā, Grieķijas dienvidos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Gialova lagūna Grieķijas dienvidos ir vienīgā vieta 
Eiropā, kur dzīvo Āfrikas hameleons (Chamaeleo africanus), kas ir aizsargājama dzīvotne 
saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 407/2009, kas groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 
par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību. Viņš arī 
uzsver, ka minētā teritorija parādās Natura 2000 sarakstā (GR 2550004). Lūgumraksta 
iesniedzējs protestē pret jau uzceltu pludmales restorānu un plāniem attīstīt citus tūristu 
projektus aizsargājamajā teritorijā un lūdz Eiropas Parlamentu nekavējoties iejaukties šai 
lietā, kas ir acīmredzams attiecīgo ES vides noteikumu pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

„Gialova lagūna ir daļa no Kopienas nozīmes teritorijas Limnothalassa Pylou (Divari) kai 
Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios GR2550004, kuru Grieķija saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu 
92/43/EEK1 noteikusi par Natura 2000 tīkla daļu. Tā ir arī klasificēta kā Īpaši aizsargājama 

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, Oficiālais Vēstnesis, L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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teritorija saskaņā ar Putnu direktīvu 2009/147/EK1. Tādēļ uz šo teritoriju attiecas aizsardzības 
un pārvaldības prasības, kas noteiktas direktīvas 6. pantā. Jo īpaši — saskaņā ar 6. panta 
2. punktu Grieķijas valdībai ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nepieļautu dzīvotņu nekādu 
būtisku bojāšanu vai traucējumus to sugu pārstāvjiem, kuru dēļ šī teritorija ir noteikta par 
aizsargājamu, savukārt saskaņā ar 6. panta 3. punktu jebkādi jauni plāni un projekti, kuriem 
varētu būt ievērojama ietekme, ir pienācīgi jāizvērtē un to īstenošanu var atļaut vienīgi, ja tie 
neietekmē teritorijas integritāti. Šīs prasības būtu piemērojamas arī gadījumā, ja pludmales 
restorānam vai citām nekontrolētām tūrisma aktivitātēm ir būtiska ietekme uz teritoriju, kā to 
apgalvo lūgumraksta iesniedzējs.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija kontaktēsies ar Grieķijas 
varas iestādēm, lai noskaidrotu, vai iepriekšminētie noteikumi ir ievēroti. Pamatojoties uz 
saņemto atbildi, Komisija lems par turpmākajiem pasākumiem.”

4. Komisijas atbilde(REV), kas saņemta 2011. gada 16. novembrī.

Komisijas apsvērumi

Komisija pieprasīja Grieķijas varas iestādēm sniegt informāciju par aizsardzības un 
saglabāšanas īstenošanas pasākumiem Gialova lagūnā, kas ir Natura 2000 teritorija —
"Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios",  ņemot vērā arī šajā 
teritorijā veiktā LIFE projekta ("Pylos lagūna - Pylos lagūnas un Evrotas deltas pārvaldības 
plāna īstenošana — LIFE97/NAT/GR/004247) aspektus.  

Savā atbildē Grieķijas varas iestādes norādīja, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem 2007. gadā 
tika atjaunināts Īpašais Vides pētījums, kas bija sagatavots LIFE projekta par teritorijas 
pārvaldības programmu ietvaros, un tajā paredzēti zonēšanas priekšlikumi, kas attiecībā uz 
Gialova lagūnu, cita starpā, atļautu arī sezonālo pludmales bāru darbību un pludmales mēbeļu 
izvietošanu, ievērojot noteiktus nosacījumus. Atjauninātais Īpašais Vides pētījums būtu 
jāapstiprina un jāīsteno saskaņā ar jauno Grieķijas likumu par bioloģisko daudzveidību, bet 
nav norādīti nekādi konkrēti termiņi. Turklāt nav sniegta nekāda informācija par konkrētā 
pludmales bāra darbības un ar to saistītās nekontrolētās tūristu piekļuves iespējamo kaitējošo 
ietekmi.

Secinājumi

Komisija pieprasīs papildu precizējumus no Grieķijas varas iestādēm, lai novērtētu atbilstību 
Putnu direktīvas 2009/147/EK2 un Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK3 prasībām un noteiks, vai 
nepieciešama turpmāka rīcība.

5. Komisijas atbilde (REV. II.) kas saņemta 2012. gada 30. maijā.

Komisija Grieķijas varas iestādēm pieprasīja precīzāku informāciju par Gialova lagūnas 
                                               
1 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
2 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
3 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, Oficiālais Vēstnesis, L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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aizsardzības pārvaldības plāna sagatavošanu un īstenošanu, kā arī par veiktajiem pasākumiem, 
lai risinātu problēmas, kas saistītas ar pludmales bāra darbības kaitīgo ietekmi šajā teritorijā. 

Savā atbildē Grieķijas varas iestādes norādīja, ka saskaņā ar Grieķijas bioloģiskās 
daudzveidības likumu, kā pirmais solis, tiek gatavots starpministriju lēmums par aizsardzības 
pasākumu noteikšanu Natura 2000 teritorijā; tam par pamatu tiks izmantots pārvaldības plāns 
(Īpašais vides pētījums), kas attiecībā uz šo teritoriju tika sagatavots agrākā LIFE projekta 
ietvaros. Nākamais solis būs īpašā vides pētījuma atjaunināšana un pabeigšana laika posmā no 
2012. līdz 2015. gadam, izmantojot struktūrfondu atbalstu saistībā ar Vides rīcības 
programmu. Jo īpaši attiecībā uz pludmales bāra darbību, Grieķijas varas iestādes apstiprināja, 
ka, beidzoties tā darbības atļaujai 2011. gada 31. oktobrī, šajā teritorijā pludmales bāru 
darbība vairs netiks atļauta.

Pamatojoties uz šo papildu informāciju, ko sniedza Grieķijas varas iestādes, Komisija neplāno 
turpmāku darbību, bet tā turpinās uzraudzīt iepriekšminēto saistību izpildi.


