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Ref.: Petiția nr. 995/2002, adresată de dl Stylianos Zambetakis, de cetățenie elenă, în 
numele asociației elene a proprietarilor de pacheboturi privind punerea în aplicare 
în Grecia a Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului privind cabotajul 
maritim

Petiția nr. 1821/2009, adresată de Themistoklis Papatheofanous, de cetățenie 
elenă, în numele asociației „Chambers Group for the Development of Greek Isles 
(E.O.A.E.N.)”, privind problemele legate de transportul de persoane și mărfuri 
către și dinspre insulele elene

1. Rezumatul petiției nr. 0995/2002

Petiționarul precizează faptul că articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al 
Consiliului de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în 
interiorul statelor membre (cabotaj maritim), intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1993, 
acorda Greciei un termen – 1 ianuarie 2004 – pentru punerea în practică a dispozițiilor 
regulamentului. Cu toate acestea, Grecia a transpus dispozițiile regulamentului în legislația sa 
națională prin legea nr. 2932/01 din 27 iunie 2001. Înainte de adoptarea noii legi, guvernul 
elen a primit o scrisoare din partea comisarului de Palacio, care își exprima mulțumirea cu 
privire la accelerarea liberalizării sectorului transporturilor maritime în Grecia însă indica în 
paralel faptul că anumite dispoziții ale noii legi ridică unele probleme în raport cu legislația 
aflată în vigoare în UE. Asociația proprietarilor de pacheboturi a întreprins demersuri pe lângă 
Comisie indicând că mai multe dispoziții din noua lege sunt contrare Regulamentului (CEE) 
nr. 3577/92. Comisia a dat dreptate asociației, dar a subliniat faptul că nu se poate considera 
că legea elenă a încălcat Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 decât începând cu 1 ianuarie 2004 
datorită derogării acordate Greciei la vremea respectivă. Petiționarul consideră că Comisia 
adoptă o „poziție minimalistă” și că există o divergență între articolul 6 alineatul (3) din 
regulament și considerentul aferent din preambul.
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Rezumatul petiției nr. 1821/2009

Petiționarul face referire la dificultățile cu care se confruntă regiunile insulare elene în cazul 
transportului de persoane și de mărfuri din cauza costurilor excesive. Petiționarul subliniază 
faptul că prețurile biletelor și cheltuielile legate de transportul mărfurilor au crescut cu 150 % 
în ultimii 5 ani și sunt cu peste 500 % mai scumpe decât cele legate de transportul terestru. 
Petiționarul subliniază în acest context că există în mod constant probleme cu privire la 
punerea în aplicare în Grecia a Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului de aplicare a 
principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor 
membre (cabotaj maritim) și face referire, în special, la articolul 4 din regulament privind 
compensația pentru obligațiile aferente serviciilor publice. Prin urmare, petiționarul solicită 
Parlamentului European să adopte dispoziții pentru a asigura menținerea la un nivel 
satisfăcător a transportului către și dinspre insulele grecești.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0995/2002: Declarată admisibilă la 5 mai 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
Petiția nr. 1821/2009: Declarată admisibilă la 22 martie 2010.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la  12 decembrie 2003

În urma intrării în vigoare a Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 
7 decembrie 1992, 1, cabotajul maritim a fost treptat liberalizat în cadrul Comunității. 
Începând cu data de 1 ianuarie 1999, singurii comercianți încă protejați, până la 1 ianuarie 
2004, sunt cele două servicii de cabotaj cu insulele Greciei: serviciile periodice de transport 
de pasageri și de transport cu feribotul și serviciile realizate de pacheboturi care cântăresc mai 
puțin de 650 de tone brute (a se vedea articolul 6 alineatul (3) din regulament). La 
27 iunie 2001, Grecia a publicat legea nr. 2932/2001 privind liberalizarea celor două servicii 
începând cu data de 1 noiembrie 2002.

Comisia și dl Zambetakis (în numele asociației elene a proprietarilor de pacheboturi) recunosc 
faptul că legea nr. 2932/2001 nu liberalizează în totalitate serviciile în cauză.

În consecință, dl Zambetakis consideră că legea contravine Regulamentului (CEE) 
nr. 3577/92 al Consiliului de la data publicării acestuia, în timp ce, potrivit Comisiei, legea 
nr. 2932/2001 nu contravine regulamentului decât începând cu 1 ianuarie 2004, dacă acesta 
rămâne neschimbat. Avizul Comisiei se justifică prin formularea foarte precisă a articolului 6 
alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului2.
Pentru Comisie, textul regulamentului este atât de precis în privința subiectului încât nu lasă 

                                               
1 JO L 364, 12.12.1992, p.7.
2 Articolul prevede că: „Din motive de coeziune socio-economică, derogarea vizată la alineatul (2) este 
prorogată, în ceea ce privește Grecia, până la data de 1 ianuarie 2004 pentru serviciile periodice de transport de 
persoane și de transport cu feribotul, precum și pentru serviciile efectuate de navele cu o greutate mai mică de 
650 de tone brute.”
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niciun loc de interpretare. A fost necesar să se aștepte anul 2004 pentru a putea iniția o acțiune 
oficială împotriva Greciei. Simplul fapt că autoritățile elene și-au exprimat dorința de 
liberalizare a serviciilor în cauză înainte de 2004 nu modifică regulamentul. Acest punct a fost 
dezbătut în detaliu în cadrul procedurii privind încălcarea dreptului comunitar nr. 2002/44171. 
Autoritățile elene au fost informate, înainte de adoptarea legii, de faptul că proiectul nu 
respectă regulamentul privind cabotajul (scrisoarea doamnei de Palacio din 6 iunie 2001 citată 
de dl Zambetakis). Grecia a decis, totuși, să adopte textul astfel cum acesta se prezenta inițial. 
Comisia consideră că, până în 2004, dreptul comunitar o autorizează să facă aceasta. 

De asemenea, faptul că Grecia a devenit un membru cu drepturi depline al zonei euro în 2000 
și că aceasta și-a îmbunătățit situația socio-economică în raport cu anul 1992 nu modifică 
regulamentul. Derogarea acordată Greciei în acest moment se bazează pe motive de coeziune 
socio-economică, însă nu face obiectul niciunei condiții socio-economice.

Cu toate acestea, serviciile Comisiei au luat legătura cu autoritățile elene pentru a dezbate 
diferite aspecte puse în discuție. În urma scrisorii din partea dnei de Palacio, un al doilea 
avertisment a fost adresat autorităților elene, la 17 decembrie 2001, chiar înainte să fie primită 
plângerea dlui Zambetakis. Ulterior au fost trimise multe alte scrisori, iar la Bruxelles a fost 
organizată o reuniune pentru soluționarea problemei.

Dacă autoritățile elene nu-și modifică legislația până la 1 ianuarie 2004 pentru a o face 
compatibilă cu legislația comunitară, Comisia va putea lua măsuri pentru demararea unei 
proceduri privind încălcarea dreptului comunitar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 7 decembrie 2004

În urma intrării în vigoare a Regulamentului (CEE) al Consiliului nr. 3577/92 din 
7 decembrie 1992,2, serviciile de cabotaj maritim au trebuit să fie liberalizate în interiorul 
Comunității. Conform articolului 6 alineatul (3) din regulament, Grecia beneficia, totuși, până 
la 1 ianuarie 2004, de o derogare de la această obligație în ceea ce privește serviciile regulate 
de transport de pasageri și de transport cu feribotul, precum și în ceea ce privește serviciile 
efectuate de vasele cu o greutate mai mică de 650 de tone brute. Cu toate acestea, la 
27 iunie 2001, autoritățile elene au publicat legea nr. 2932/2001 de liberalizare a celor două 
servicii de la 1 noiembrie 2002.
Dl Zambetakis (din partea Uniunii amatorilor de coastă), ca de altfel și alți apelanți, au depus 
plângeri pe lângă serviciile Comisiei argumentând că legea elenă nu liberalizează în totalitate 
serviciile în cauză. Împărtășind acest punct de vedere, Comisia a considerat că o încălcare a 
Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 nu poate fi reținută începând cu data publicării legii ci 
abia începând cu 1 ianuarie 2004 se poate stabili dacă legea trebuie să rămână neschimbată, 
intervenția acesteia putând avea drept efect modificarea termenului fixat prin regulamentul 
comunitar.
Cu toate acestea, serviciile Comisiei au comunicat din 2001 autorităților elene motivele pentru 
care legislația națională nu este în conformitate cu regulamentul. Ca urmare a nemodificării 

                                               
1   Ombudsmanul European a declarat în decizia sa din 15 octombrie 2002 că în cazul de față Comisia nu se face 
vinovată de administrare defectuoasă (cazul 157/2002/OV).

2    JO L 364, 12.12.1992, p.7.
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legii, o procedură privind încălcarea dreptului comunitar a fost inițiată după 1 ianuarie 2004 și 
o notă informativă a fost adresată Greciei la data de 5 februarie 2004. Patru plângeri au fost 
reținute de către Comisie: 
- Legea elenă instituie un cadru de reglementare prin care este posibil ca toate relațiile 

maritime cu insulele să fie supuse obligațiilor de serviciu public, mai ales în ceea ce 
privește itinerarele, frecvența deservirilor, durata acestora (10 luni pe an), prețul pentru 
pasagerii de clasa a treia, în timp ce, conform Regulamentului (CEE) nr. 3577/92, 
obligațiile de serviciu public nu pot fi impuse decât dacă acestea sunt justificate una câte 
una.

- Legea elenă impune tuturor membrilor de altă naționalitate ai echipajelor să dețină un 
certificat de cunoaștere a limbii elene, în timp ce, deși statul de destinație are dreptul să-și 
impună regulile echipajului din cadrul cabotajului insular, aceste reguli nu pot fi extinse 
mai mult decât stabilește legislația comunitară, care prevede în speță (Directiva 
2001/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind nivelul 
minim de formare a navigatorilor) că numai marinarii care au atribuții legate de siguranța 
pasagerilor trebuie să aibă un nivel suficient de cunoaștere a limbii vorbite în mod normal 
de aceștia. 

- Legea elenă impune o vârstă maximă pentru navele utilizate în cabotaj (35 de ani), în timp 
ce o astfel de cerință nu este prevăzută în Directiva 98/18/CE privind normele de siguranță 
pentru navele de pasageri. 

- Legea elenă impune în final armatorilor să aibă un reprezentant și un birou în Grecia, ceea 
ce constituie o condiție prea restrictivă. 

Autoritățile elene au adus recent mai multe răspunsuri la această notă informativă. Acestea 
sunt în curs de analizare de către serviciile Comisiei.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 3 iulie 2006.

Ca răspuns la nota informativă din 3 februarie 2004, autoritățile elene au reamintit faptul că 
configurația geografică a țării lor face necesară dezvoltarea unui serviciu de transport maritim 
fiabil, continuu, cu tarife accesibile și care să deservească ansamblul insulelor.  Autoritățile 
menționate au oferit, de asemenea, precizări cu privire la dezvoltarea și punerea în funcțiune a 
unei „rețele” de transport maritim, precum și cu privire la domeniul de aplicare a obligațiilor 
de serviciu public. Autoritățile elene au răspuns, de asemenea, celorlalte plângeri din partea 
Comisiei, mai ales cea privind necesitatea cunoașterii limbii elene de către toți marinarii aflați 
la bordul navelor care efectuează cabotaj insular, sprijinul solicitat din partea armatorilor, 
necesitatea de a stabili un birou în Grecia pentru orice armator care intenționează să presteze 
servicii în această țară, precum și cea privind cerința de vârstă a navelor. Cu privire la acest 
ultim punct, trebuie observat că, în urma transmiterii notei informative, Grecia a efectuat 
demersurile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 98/18 privind siguranța navelor 
de pasageri1. 

Între timp, Comisia a deschis o altă procedură privind încălcarea dreptului comunitar 
referitoare la aplicarea în Grecia a Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 (procedura 
nr. 2004/2321), pentru care a fost trimisă o notă informativă la 19 aprilie 2005. Această nouă 

                                               
1 Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 de stabilire a regulilor și a normelor de siguranță pentru 
navele de pasageri (JO L 144, 15.5.1998 p. 1).
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infracțiune vizează alte aspecte de regim administrativ al cabotajului insular, precum și 
reglementările elene în materie de echipaj și organizare internă a navelor. 

Autoritățile elene au răspuns celei de-a doua note informative la 1 iulie 2005. După ce 
răspunsul nu a mai fost considerat satisfăcător, asemenea celui precedent, Comisia a adresat 
Greciei în cele două proceduri un aviz motivat la 19 decembrie 2005.

Autoritățile elene au transmis totuși Comisiei, în decembrie 2005, dispozițiile unei legi din 
4.11.2005 care modifică anumite dispoziții ale legii nr. 2932/2001 privind cabotajul, care 
constituie unul dintre obiectele procedurii privind încălcarea dreptului comunitar. Noile 
dispoziții sunt în curs de analizare pentru a determina sfera și consecințele procedurii.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iulie 2007

După comunicarea precedentă a Comisiei privind petiția, un aviz motivat suplimentar a trebuit 
să fie adresat Greciei, la 4.7.2006 din motive procedurale, în urma modificărilor introduse în 
legislația elenă aflată în discuție.  Autoritățile elene au răspuns în septembrie 2006.

În cursul verii anului 2006, decretele prezidențiale au intervenit pentru liberalizarea prețului 
biletelor pentru numeroase rute de cabotaj între Grecia continentală și insule, răspunzând 
astfel în mare măsură uneia dintre problemele ridicate de Comisie.

După autorizarea Comisiei, s-au stabilit contacte între serviciile acesteia și autoritățile elene 
competente, precum și armatorii de coastă pentru identificarea termenilor unei soluții care să 
permită, sub rezerva Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 privind liberalizarea serviciilor de 
cabotaj maritim, luarea în considerare a constrângerilor specifice privind deservirea insulelor 
din Grecia. Contactele trebuie să fie urmărite în vederea unei finalizări rapide a unei astfel de 
soluții.

7. Răspunsul Comisiei, primit la  21 octombrie 2008.

Procedura privind încălcarea dreptului comunitar a fost deschisă împotriva Greciei pentru 
neconformitatea legislației acesteia în materie de cabotaj cu insulele cu Regulamentul (CEE) 
nr. 3577/92 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime 
în interiorul statelor membre. În cadrul acestei proceduri, s-a trimis Greciei un aviz motivat, 
apoi, din motive procedurale, un aviz motivat complementar. 

Comisia a estimat într-adevăr că anumite aspecte ale regimului la care autoritățile elene ar 
supune operatorii în materie de cabotaj maritim ar fi nejustificate în privința exigențelor 
privind serviciul public pe care autoritățile ar putea să le impună în mod legitim în vederea 
asigurării calității serviciului.

În urma demersurilor întreprinse de către Comisie, s-au înregistrat progrese notabile în sensul 
alinierii dreptului național cu exigențele dreptului comunitar. La fel s-a întâmplat și în privința 
caracterului de acum pur indicativ al rețelei de linii de deservire publicate în fiecare an de 
către autoritățile maritime naționale.

De asemenea, în special în chestiunea primordială a controlului prețului biletelor, autoritățile 
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elene au făcut modificări semnificative, acestea liberalizând în mare măsură în 2006 și apoi în 
2008 liniile unde există o concurență suficientă.

În câteva domenii trebuie încă găsite soluții, mai ales în ceea ce privește regulile privind 
echipajul și organizarea internă a vaselor. Autoritățile elene și-au exprimat dorința de a ajunge 
la compromisuri acceptabile pentru operatori, dar care să ia de asemenea în considerare 
necesitatea de a asigura un nivel minim de calitate pentru serviciile absolut esențiale pentru 
comunitățile care continuă să locuiască în insule.  Contactele continuă în vederea identificării 
unor astfel de soluții.

8. Răspunsul Comisiei, primit la  20 noiembrie 2009.

Așa cum se precizează în comunicarea precedentă, Comisia reamintește că, în ceea ce privește 
chestiunea primordială a controlului prețului biletelor, autoritățile elene au făcut modificări 
semnificative. Astfel, acestea au liberalizat în mare măsură liniile unde există o concurență 
suficient de mare.

Bineînțeles, pe liniile unde această concurență nu există, Comisia nu contestă crearea unor 
obligații de serviciu public care urmăresc reglementarea prețurilor.

În ceea ce privește normele privind echipajul, Comisia dispune de o marjă de manevră mult 
mai redusă, din moment ce, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul 
(CEE) nr. 3577/92, pentru navele angajate în cabotajul insular, aceste chestiuni constituie 
responsabilitatea statului gazdă (adică statul în care nava efectuează un serviciu de transport
maritim (statul gazdă).

În ceea ce privește normele privind organizarea internă a navelor, autoritățile din Grecia au 
transmis Comisiei un nou proiect de decret prezidențial care vizează relaxarea normelor 
prevăzute în Decretul nr. 101/1999, considerându-se că acestea ar putea limita în mod excesiv 
libertatea operatorilor.

În cele din urmă, serviciile Comisiei continuă să păstreze legătura cu autoritățile din Grecia pe 
tema dispozițiilor juridice naționale care impun operatorilor obligația de a asigura un serviciu 
pe întreg parcursul anului, chiar și în cazul în care deservirea minimă solicitată de autoritățile 
maritime în cadrul rețelei indicative adoptate în fiecare an este deja acoperită, precum și în 
cazurile în care este vorba despre o deservire neprevăzută în această rețea.

În concluzie, Comisia continuă să caute, împreună cu autoritățile din Grecia, soluția adecvată 
la problemele constatate, soluție care, pe lângă faptul că asigură punerea în aplicare în 
întregime a regulamentului privind cabotajul, ține cont de necesitatea asigurării unui serviciu 
minim de calitate pentru deservirile esențiale pentru populația insulară.

9. Răspunsul Comisiei (REV. VI), primit la 17 februarie 2012.

Petițiile nr. 0995/2002 și 1821/2009

Ca urmare a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar deschisă de Comisie, care a 
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informat în mod periodic Parlamentul cu privire la această petiție, autoritățile elene au 
modificat legislația națională cu privire la mai multe puncte:

- declarațiile armatorilor nu mai fac obiectul acceptării; regimul administrativ care se aplică 
de acum înainte cabotajului în Grecia este actualmente satisfăcător având în vedere încadrarea 
competențelor recunoscute în cadrul administrației pentru a modifica aceste declarații, astfel 
cum a indicat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea sa din 17.3.2011 (cauzele C-
128/10 și C-129/10);
- prețurile biletelor au fost liberalizate pe toate liniile concurente; 

- reglementul intern al navelor, precum și cerința de a cunoaște limba greacă de către membrii 
de altă naționalitate ai echipajelor au fost relaxate.

Având în vedere competența statului de destinație în ceea ce privește echipajul din cadrul 
cabotajului insular, astfel cum rezultă din articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) 
nr. 3577/92, doar în cazul unor norme disproporționate acestea ar putea fi contestate, în timp 
ce în cazul de față normele naționale ar putea fi considerate ca justificate în ceea ce privește 
cerințele de securitate și calitate ale serviciilor de la bord.
În aceste condiții, Comisia, prin decizia din 24.11.2011, a închis procedura privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Greciei. 


