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Betreft: Verzoekschrift 1190/2010, ingediend door Holger Vetter (Duitse nationaliteit), 
namens "Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde", over 
bescherming van de kolonie Afrikaanse kameleons in de lagune van Gialova in 
het zuiden van Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de lagune van Gialova in het zuiden van Griekenland de enige biotoop 
voor de Afrikaanse kameleon (chamaeleo africanus) in Europa is die beschermd is op grond van 
Verordening (EG) nr. 407/2009 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door 
controle op het desbetreffende handelsverkeer. Indiener benadrukt verder dat het gebied in 
kwestie is opgenomen in de Natura 2000-lijst (GR 2550004). Indiener protesteert tegen een reeds 
gebouwd strandrestaurant en plannen voor verdere toeristische projecten in dit beschermde 
gebied en hij verzoekt het Europees Parlement om onmiddellijk op te treden in deze zaak, die 
een flagrante inbreuk inhoudt op de vigerende milieuvoorschriften van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

De lagune van Gialova maakt deel uit van het gebied van communautair belang "Limnothalassa 
Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios" GR 2550004, dat door Griekenland is 
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aangewezen voor het Natura 2000-netwerk uit hoofde van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG1. Ook 
is het geclassificeerd als speciale beschermingszone uit hoofde van de Vogelrichtlijn 
2009/147/EG2. Derhalve valt het gebied onder de beschermings- en beheerseisen van artikel 6 
van de richtlijn. Griekenland moet in het bijzonder, overeenkomstig artikel 6, lid 2, passende 
maatregelen nemen om de significante verslechtering van de habitat of de verstoring van soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen, te voorkomen terwijl, overeenkomstig artikel 6, lid 3, alle 
nieuwe plannen of projecten die significante gevolgen kunnen hebben, terdege beoordeeld 
dienen te worden en alleen kunnen worden toegestaan als ze de natuurlijke kenmerken van het 
gebied niet aantasten. Deze eisen zijn ook van toepassing in het geval van een vermeende 
aanzienlijke impact door de strandbar en andere ongecontroleerde toeristenactiviteiten in het 
gebied.

In het licht van de door indiener verstrekte informatie zal de Commissie contact opnemen met de 
Griekse autoriteiten om vast te stellen of aan bovengenoemde bepalingen voldaan is. Op grond 
van het antwoord zal ze besluiten tot eventuele verdere maatregelen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 16 november 2011.

Kanttekening van de Commissie

De Commissie heeft de Griekse autoriteiten om informatie verzocht over de uitvoering van 
maatregelen tot bescherming en behoud van de lagune van Gialova in het Natura 2000-gebied 
"Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios", waarbij tevens rekening 
wordt gehouden met de resultaten van een LIFE-project ("Lagune van Pylos en de delta van de 
Eurotas - Uitvoering van beheersplannen voor de lagune van Pylos en de delta van de Evrotas" –
LIFE97/NAT/GR/004247) dat in dit gebied is uitgevoerd.

In hun antwoord verklaren de Griekse autoriteiten dat het specifiek milieuonderzoek (SES) dat in 
het kader van het LIFE-project voor het beheerskader van het gebied overeenkomstig de 
nationale wetgeving is voorbereid, in 2007 is bijgewerkt en voorstellen voor de ruimtelijke 
ordening omvat krachtens welke onder andere voor de lagune van Gialova de seizoensgebonden 
uitbating van strandbars en het neerzetten van strandmeubilair mogelijk wordt onder bepaalde 
voorwaarden. Het bijgewerkte SES moet volgens de nieuwe Griekse wetgeving inzake de 
biodiversiteit worden goedgekeurd en uitgevoerd, maar er wordt geen concrete tijdspanne 
gegeven. Bovendien wordt geen informatie verstrekt over de vermeende schadelijke uitbating 
van de specifieke strandbar en de hiermee verband houdende ongecontroleerde toegang van 
toeristen.

Conclusie

De Commissie zal de Griekse autoriteiten om aanvullende verduidelijkingen verzoeken teneinde 
na te gaan of is voldaan aan de Vogelrichtlijn 2009/147/EG3 en de Habitatrichtlijn 92/43/EEG4

                                               
1Richtlijn van de Raad 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
3 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
4 Richtlijn van de Raad 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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en zal vervolgens besluiten of verdere stappen nodig zijn.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. II), ontvangen op 30 mei 2012

De Commissie heeft de Griekse autoriteiten om aanvullende verduidelijkingen verzocht in 
verband met de voorbereiding en tenuitvoerlegging van het beheersplan voor de bescherming 
van de lagune van Gialova en voor de maatregelen die zijn genomen om een oplossing te bieden 
voor de schadelijke uitbating van de strandbar in het gebied.

In hun antwoord verklaarden de Griekse autoriteiten dat er, in overeenstemming met de Griekse 
wetgeving inzake de biodiversiteit, als eerste stap een interministerieel besluit wordt voorbereid 
teneinde maatregelen vast te stellen voor de bescherming van het Natura 2000-gebied; het besluit 
zal uitgaan van het beheersplan (specifiek milieuonderzoek - SES) dat in het kader van het 
eerdere LIFE-project voor het gebied is uitgevoerd. Als tweede stap zal het SES worden 
bijgewerkt en voltooid in de periode 2012-2015 met steun uit de structuurfondsen van het 
operationele programma voor het milieu. In het bijzonder met betrekking tot de exploitatie van
de strandbar hebben de Griekse autoriteiten bevestigd dat er, nadat de vergunning van de bar op 
31 oktober 2011 verloopt, geen strandbar in het gebied meer zal mogen worden geëxploiteerd.

Op basis van deze aanvullende informatie die door de Griekse autoriteiten is verstrekt, is de 
Commissie niet voornemers verdere stappen te ondernemen. Zij zal echter de uitvoering van de 
voorgenoemde toezeggingen in de gaten blijven houden.


