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Betreft:  Beschermingsmaatregelen voor de zeeschildpad Caretta caretta op 
Zakynthos 

In een arrest van 30 januari 2002 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen dat de Griekse overheid door niet te zorgen voor de invoering en de 
toepassing van een doeltreffend systeem van strikte bescherming van de zeeschildpad Caretta 
caretta op Zakynthos, de verplichtingen niet was nagekomen die op haar rusten krachtens 
artikel 12, lid 1, sub b en d, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (C-103/00, Arrest van 
het Hof van 30 januari 2002). 

Teneinde uitvoering te geven aan het arrest van het Hof heeft de Griekse overheid het 
nationale mariene park van Zakynthos (NMPZ) opgericht, dat door zijn werkzaamheden heeft 
gezorgd voor een aanzienlijke verbetering van de situatie van de zeeschildpad Caretta 
caretta. In 2003 werd evenwel de financiële steun aan het NMPZ stopgezet waardoor het park 
moest worden gesloten. 

In een antwoord op schriftelijke vraag P-1921/04, bevestigde de Commissie dat zij op de 
hoogte is van de stopzetting van de werkzaamheden van het NMPZ in april 2004 en van het 
feit dat het NMPZ wegens het gebrek aan financiële middelen niet in staat was zijn 
verplichtingen na te komen tijdens het broedseizoen 2004. 
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Welke concrete maatregelen treft de Commissie momenteel om te garanderen dat Griekenland 
zijn verplichtingen krachtens de habitatrichtlijn naleeft, met name voor wat betreft de situatie 
van de zeeschildpad Caretta caretta op Zakynthos? 

_____________ 
11 november 2004 
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