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1. Rezumatul petiției

Petiționarul condamnă lipsa de transparență și lacunele legislației elene privind poluarea 
marină. În ceea ce privește piscicultura, acesta consideră că această activitate industrială 
constituie în prezent o amenințare gravă pentru poluarea marină, deoarece produce cantități 
enorme de efluenți organici care, după părerea sa, au fost subestimate de către autoritățile 
elene din domeniul cercetării marine. Se face referire, în special, la documentele și studiile 
dominate de erori flagrante, care nu au fost luate în considerare de către autoritățile vizate, 
deși petiționarul a atras atenția autorităților în numeroase rânduri cu privire la acestea, astfel 
încât zona maritimă în cauză se află în pericol de a fi contaminată, în mod ireversibil, prin 
eutrofizarea apelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 aprilie 2008

La 31/08/2004, Comisia Europeană a primit o scrisoare prin care i se atrăgea atenția asupra 
situației de mediu a Golfului Argostoli din insula grecească Cefalonia, a cărei poluare ar fi 
provocată mai ales de unitățile de acvacultură care se găsesc în această regiune maritimă. 
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Trebuie menționat mai întâi faptul că politica comunitară în materie de protecția mediului 
stabilește obligații pentru statele membre, în temeiul articolului 211 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, pentru aplicarea de către acestea a dreptului comunitar.

Mai multe fragmente din legislația comunitară se aplică apelor de coastă, fie că este vorba de 
definirea nivelurilor de calitate care trebuie atinse (de exemplu, Directiva 79/923/CEE a 
Consiliului din 30 octombrie 1979 privind normele calitative pentru apele conchilicole1), fie 
pentru reglementarea anumitor activități care influențează calitatea mai sus menționată (de 
exemplu Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 
reziduale2).

După examinarea dosarului, Comisia s-a adresat autorităților competente elene, solicitând 
informații suplimentare asupra faptelor denunțate în scrisoarea mai sus menționată, cu scopul 
de a asigura respectarea dreptului comunitar în acest caz specific.

În răspunsul lor, autoritățile elene au confirmat că în Golful Argostoli (un golf de 14 km 
lungime și 4 – 6 km lățime), există 3 unități de acvacultură, care funcționează în temeiul 
legislației elene și care dețin autorizațiile necesare. Autoritățile elene au menționat de 
asemenea un studiu realizat în 1998 de către Institutul de Biologie Marină din Creta 
(„ITHABIK”, institut de stat). Acest studiu nu demonstra existența unui nivel semnificativ de 
poluare în Golful Argostoli ca urmare a funcționării acvaculturilor.

Comisia a solicitat autorităților elene să efectueze un nou studiu pentru a verifica situația de 
mediu actuală din golf. Aceasta a insistat chiar ca studiul să fie realizat de către o entitate 
independentă.

Autoritățile elene au acceptat să procedeze întocmai la sugestia Comisiei și au trimis studiul 
solicitat. Acest studiu a fost realizat de către Centrul Național de Cercetări Marine din Grecia 
(EL.KE.TH.E), un mare organism a cărui seriozitate și bună reputație sunt binecunoscute.

Studiul în discuție, fondat în special pe măsurători ale parametrilor fizico-chimici efectuate pe 
teren, ajunge la concluzia că Golful Argostoli nu prezintă semne de eutrofizare și că 
acvaculturile nu reprezintă un factor determinant în contaminarea golfului.

La 18 aprilie 2007, Comisia a primit o scrisoare din partea petiționarului, care este de părere 
că studiul realizat de către Centrul Național de Cercetări Marine din Grecia (EL.KE.THE) este 
incorect. Mai mult, petiționarul sugerează Comisiei să intervină pentru a corecta acest studiu.

Având în vedere că studiul a fost realizat de către un institut independent elen, contractat de 
către Ministerul Dezvoltării Rurale din Grecia, Comisia este de părere că petiționarul ar trebui 
să adreseze remarcile făcute institutului elen care a redactat studiul și nu Comisiei. Aceasta i-a 
răspuns cu mai multe ocazii în acest sens.

În concluzie, pe baza faptelor expuse mai sus, Comisia este de părere că nu poate să 
presupună o aplicare incorectă a dreptului comunitar de către autoritățile elene în acest caz. 

                                               
1 JO L 281, 10.11.1979, p. 47.
2 JO L 135, 30.5.1991, p. 40 - 52
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4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la data de 20 martie 2009

Ca urmare a comunicării transmise anterior, Comisia reamintește că amenajarea 
teritoriului și, în mod expres, determinarea utilizării zonei de coastă și retragerea 
autorizației de funcționare a unităților de acvacultură nu reprezintă competențe 
comunitare. 

De altfel, pe baza informațiilor deținute de Comisie, autoritățile regionale elene, din 
motive juridice ce nu țin de conținutul scrisorii petiționarului, au adoptat două hotărâri 
care prevăd modificarea locației unității de acvacultură (Hotărârea nr. 16/16 și Hotărârea 
nr. 18/18 din 22 ianuarie 2009 a Secretarului General al Regiunii Insulelor Ionice).

Motivul de bază al Hotărârilor Regionale a fost o recentă Hotărâre a Consiliului Statului
elen (nr. 2434 din 17 septembrie 2008) care a anulat autorizația de funcționare a unității 
de acvacultură (autorizația nr. 7152 din 5.08.2003, acordată de Prefectura Cefalonia și 
Itaca), în principal datorită lipsei planurilor de amenajare pentru determinarea 
întrebuințărilor zonei de coastă și a celei maritime.
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