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Comisia pentru petiții

30.5.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1190/2010, adresată de Holger Vetter, de cetățenie germană, în 
numele „Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde” 
(Asociația erpetologilor din Germania), privind protejarea coloniei de 
cameleoni africani (chamaeleo africanus) din laguna Gialova din sudul 
Greciei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că laguna Gialova din sudul Greciei este sigurul habitat din 
Europa pentru cameleonii africani (chamaeleo africanus), care sunt protejați în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 407/2009 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul 
comerțului cu acestea. În plus, petiționarul subliniază că respectiva localitate este inclusă pe 
lista Natura 2000 (GR 2550004). Petiționarul protestează împotriva construirii unui restaurant 
pe plajă și a planurilor pentru alte proiecte turistice în zona protejată, solicitând Parlamentului 
European să intervină de îndată în acest caz, care constituie o încălcare flagrantă a legislației 
UE în domeniul mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Laguna Gialova face parte din situl de importanță la nivelul UE „Limnothalassa Pylou 
(Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios” GR2550004, desemnată de Grecia pentru a fi 
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inclusă în rețeaua Natura 2000 în temeiul Directivei habitate 92/43/CEE1. Aceasta a fost, de 
asemenea, clasificată ca zonă de protecție specială în temeiul Directivei păsări 2009/147/CE2. 
Prin urmare, zona este supusă normelor de protecție și gestiune stipulate în articolul 6 din 
directivă. În special, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), Grecia trebuie să ia măsurile 
adecvate pentru a evita deteriorarea semnificativă a habitatelor sau perturbarea speciilor 
pentru care a fost desemnată zona, iar în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), orice planuri 
sau proiecte noi cu efecte posibile importante trebuie să fie evaluate în mod corespunzător și 
pot fi autorizate doar dacă nu afectează integritatea zonei. Aceste condiții se aplică, de 
asemenea, în cazul unui presupus impact semnificativ pe care l-ar avea barul de pe plajă și 
alte activități turistice necontrolate asupra zonei.

Ținând seama de informațiile furnizate de petiționar, Comisia va contacta autoritățile elene 
pentru a stabili dacă prevederile menționate anterior sunt respectate. Pe baza răspunsului 
respectiv, Comisia va decide măsurile pe care le va adopta în continuare.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 noiembrie 2011

Comisia a solicitat autorităților elene să furnizeze informații privind implementarea măsurilor 
de protecție și conservare a lagunei Gialova în cadrul sitului Natura 2000 „Limnothalassa 
Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios”, luând în considerare, de asemenea, 
rezultatul unui proiect LIFE („Laguna Pylos – Implementarea planului de gestiune a lagunei 
Pylos și a deltei râului Evrotas” LIFE97/NAT/GR/004247) destinat acestei zone.

În răspunsul trimis, autoritățile elene au arătat că Studiul specific asupra mediului (SES), 
elaborat în cadrul proiectului LIFE pentru cadrul de gestionare al zonei în conformitate cu 
legislația națională a fost actualizat în 2007 și include propuneri de delimitare care, în cazul 
lagunei Gialova, ar permite, printre altele, în anumite condiții bine stabilite, funcționarea, în 
timpul sezonului, a unor baruri pe plajă, precum și utilizarea de mobilă de plajă. Studiul SES 
actualizat ar trebui aprobat și pus în aplicare în conformitate cu noua lege elenă privind 
biodiversitatea, însă nu a fost prezentat un calendar concret pentru aceasta. De asemenea, nu 
au fost furnizate informații privind funcționarea presupus dăunătoare a barului de pe plajă și
accesul necontrolat al turiștilor asociat cu aceasta.

Concluzie

Comisia va solicita clarificări suplimentare din partea autorităților elene pentru a evalua 
respectarea Directivei privind păsările 2009/147/CE3 și a Directivei privind habitatele 
92/43/CEE4 și va stabili, apoi, necesitatea adoptării unor măsuri ulterioare.

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.
3 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.
4 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
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5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 30 mai 2012

Comisia a solicitat clarificări suplimentare din partea autorităților grecești în legătură cu 
pregătirea implementării planului de gestiune pentru protecția lagunei Gialova și măsurile 
adoptate în vederea funcționării dăunătoare a barului de pe plajă din zonă. 

Autoritățile elene au răspuns că, în conformitate cu Legea biodiversității din Grecia, în primă 
etapă, se pregătește o decizie ministerială comună referitoare la măsurile de protecție pentru 
zona Natura 2000; decizia va avea la bază planul de gestiune (Studiul specific asupra 
mediului - SES) elaborat pentru zona respectivă în cadrul programului anterior Life. În a doua 
etapă, SES va fi actualizat și completat în perioada 2012-2015 cu sprijin din partea Fondurilor 
structurale, prin Programul operațional „Mediu”. În special în ceea ce privește funcționarea 
barului de pe plajă, autoritățile elene au confirmat că, după expirarea licenței, la 31 octombrie 
2011, nu va mai fi permis niciun bar pe plajă.

În baza acestor informații suplimentare furnizate de autoritățile elene, Comisia nu 
intenționează să mai întreprindă vreo altă acțiune, dar va continua monitorizarea 
implementării angajamentelor menționate mai sus.


