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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1190/2010, którą złożył Holger Vetter (Niemcy) w imieniu 
„Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde” 
(stowarzyszenia niemieckich herpetologów), w sprawie ochrony kolonii 
kameleonów afrykańskich (Chamaeleo africanus) w lagunie Gialova 
w południowej Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję oświadcza, że laguna Gialova w południowej Grecji to jedyne w Europie 
siedlisko kameleona afrykańskiego (Chamaeleo africanus), które podlega ochronie na mocy 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. 
Podkreśla on też, że wspomniana lokalizacja figuruje w wykazie Natura 2000 (GR 2550004). 
Składający petycję protestuje przeciwko restauracji plażowej, która już powstała, oraz planom 
obejmującym inne przedsięwzięcia turystyczne na obszarze chronionym i wzywa Parlament 
Europejski do bezzwłocznego podjęcia działań w tej sprawie, w której dochodzi do jawnego 
naruszania właściwych przepisów UE w dziedzinie środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Laguna Gialova znajduje się w granicach terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty, 
„Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios” GR2550004, 
wyznaczonego przez Grecję jako część sieci Natura 2000 zgodnie z dyrektywą siedliskową 
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92/43/EWG1. Teren ten został również sklasyfikowany jako obszar objęty specjalną ochroną 
zgodnie z dyrektywą ptasią 2009/147/WE2. W związku z tym obszar ten podlega wymogom 
ochrony i gospodarowania zgodnie z art. 6 tej dyrektywy. W szczególności na mocy art. 6 
ust. 2 Grecja musi podejmować niezbędne działania, aby unikać jakiegokolwiek poważnego 
pogorszenia warunków naturalnych siedlisk lub płoszenia gatunków, ze względu na które 
obszar ten został objęty specjalną ochroną, natomiast na mocy art. 6 ust. 3 wszelkie nowe 
plany lub projekty, które mogą mieć znaczny wpływ na faunę i florę, muszą zostać poddane 
odpowiedniej ocenie i mogą być uznane za dopuszczalne pod warunkiem, że nie będą 
oddziaływały na integralność danego obszaru. Wymogi te mają również zastosowanie 
w przypadku domniemanych znacznych skutków prowadzenia restauracji plażowej i innej 
niekontrolowanej działalności turystycznej na tym obszarze.

W świetle informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja skontaktuje się 
z władzami Grecji w celu ustalenia, czy przestrzega się wyżej wymienionych przepisów. Na 
podstawie udzielonej odpowiedzi Komisja określi dalsze działania.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 listopada 2011 r.

Komisja zwróciła się do władz Grecji o dostarczenie informacji nt. wdrożenia środków 
ochrony i utrzymania laguny Gialova w ramach sieci Natura 2000, „Limnothalassa Pylou 
(Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios”, biorąc również pod uwagę wyniki 
zrealizowanego na tym obszarze projektu LIFE („Pylos Lagoon – Realizacja planu 
zagospodarowania laguny Pylos i delty rzeki Ewrotas” – LIFE97/NAT/GR/004247).

W odpowiedzi władze Grecji oświadczyły, że szczegółowe badanie środowiskowe 
przygotowane w ramach projektu LIFE w celu wdrożenia systemu zarządzania obszarem 
zgodnie z prawem krajowym zostało zaktualizowane w 2007 r. i zawiera propozycje podziału 
na strefy, które w przypadku laguny Gialova umożliwiłyby m.in. prowadzenie sezonowych 
restauracji plażowych i ustawianie wyposażenia plażowego na określonych warunkach.
Zaktualizowane szczegółowe badanie środowiskowe należy zatwierdzić i wdrożyć zgodnie z 
nową grecką ustawą o bioróżnorodności, choć nie określono żadnych konkretnych ram 
czasowych. Ponadto nie przedstawiono żadnych informacji dotyczących domniemanych 
szkodliwych skutków prowadzenia restauracji plażowej i związanego z tym 
niekontrolowanego dostępu turystów do plaży.

Podsumowanie

Komisja zwróci się do władz Grecji o dodatkowe wyjaśnienia w celu dokonania oceny 
zgodności z dyrektywą ptasią 2009/147/WE3 i dyrektywą siedliskową 92/43/EWG4, 
a następnie ustali, czy konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań.

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
3 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja zwróciła się do władz greckich o dodatkowe wyjaśnienia w kwestii przygotowania i 
wdrożenia planu zagospodarowania dotyczącego ochrony laguny Gialova i środków mających 
na celu rozwiązanie problemu szkodliwych skutków prowadzenia restauracji plażowej na tym 
terenie. 

W odpowiedzi władze greckie oświadczyły, że zgodnie z grecką ustawą o bioróżnorodności w 
pierwszej kolejności przygotowywana jest wspólna decyzja ministerialna w celu ustanowienia 
środków ochronnych w odniesieniu do obszaru Natura 2000; uwzględni ona plan 
zagospodarowania (szczegółowe badanie środowiskowe) sporządzony dla tego obszaru w 
ramach wcześniejszego projektu LIFE. W drugiej kolejności nastąpi aktualizacja i 
zakończenie szczegółowego badania środowiskowego w okresie 2012–2015 przy 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego „Środowisko”. W 
kwestii prowadzenia restauracji plażowej władze greckie potwierdziły, że po wygaśnięciu jej 
zezwolenia na działalność w dniu 31 października 2011 r. niedozwolone będzie prowadzenie 
restauracji plażowych na tym terenie. 

Na podstawie dodatkowych informacji przedstawionych przez władze greckie Komisja nie 
zamierza podejmować dalszych działań, lecz będzie w dalszym ciągu monitorować proces 
wdrażania wyższej wymienionych zobowiązań.


