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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0976/2008, adresată de Sofia Papalexiou, de naţionalitate elenă, însoţită de 
o semnătură, privind aplicarea necorespunzătoare de către autorităţile elene a 
numeroase dispoziţii comunitare în domeniul mediului cu privire la măsuri de 
combatere a poluării în regiunea din jurul bazinelor râurilor şi zonelor costiere din 
nordul Greciei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara deplânge aplicarea necorespunzătoare de către autorităţile elene a numeroase 
dispoziţii comunitare în domeniul mediului privind lupta împotriva poluării în regiunea din 
jurul bazinelor râurilor din nordul Greciei, Axios, Aliakmon, loudias şi Gallikos, cât şi în 
regiunile costiere din apropierea golfului Thermaikos. Petiţionara subliniază, de asemenea,
faptul că această situaţie împiedică punerea în aplicare efectivă a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi a Regulamentului (CE) 
nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare ale 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR). Petiţionara, care 
reprezintă aproximativ 5 000 de producători eleni de orez, solicită, prin urmare, Parlamentului 
European ca, împreună cu Comisia, să ia măsurile necesare pentru a determina autorităţile 
elene responsabile să respecte legislaţia comunitară în vigoare din acest domeniu. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiţionara, care reprezintă mai mulţi producători de orez, denunţă încălcarea legislaţiei 
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comunitare prin poluarea râurilor Aliakmonas, Axios, Loudias şi Gallikos, precum şi a 
Golfului Thermaikos. Petiţionara protestează, de asemenea, împotriva includerii anumitor 
zone în reţeaua Natura 2000.

Comentariile Comisiei
Trebuie amintit faptul că petiţionara s-a adresat deja Comisiei cu privire la acelaşi subiect. 
Comisia ar dori să facă următoarele comentarii cu privire la directivele a căror încălcare este 
invocată de către petiţionară: 

Directivele privind protejarea naturii:
Fiind vorba despre denumirea siturilor (şi anume zona de protecţie specială GR 1220010 şi 
siturile de importanţă comunitară GR 1210002, 122002, 1250004), Comisia consideră că 
delimitarea lor este conformă cu criteriile stabilite de Directivele 79/409/CEE1 privind 
conservarea păsărilor sălbatice şi 92/43/CEE2 privind conservarea habitaturilor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică, şi se întemeiază pe cele mai pertinente date ştiinţifice 
disponibile. Afirmaţiile petiţionarei referitoare la o definiţie greşită nu sunt, prin urmare, 
întemeiate.
În plus, Comisia ar dori să amintească faptul că, în ceea ce priveşte protecţia zonelor de 
protecţie specială, ca urmare a unei proceduri „orizontale” privind încălcarea dreptului 
comunitar, adică a unei proceduri care se referă la absenţa unui regim juridic de protecţie a 
tuturor zonelor de protecţie specială care au fost desemnate de Grecia, Curtea a considerat că 
Republica Elenă şi-a încălcat obligaţiile prevăzute la articolul 4 alineatele (1) şi (2) din 
Directiva 79/409/CEE, precum şi la articolul 4 alineatul (4) prima teză, în versiunea rezultată 
din articolul 6 alineatul (2) din Directiva 92/43/CEE (hotărârea din 11 decembrie 2008, cauza 
C-293/07).

Directiva cadru privind apa 2000/60/CE3:
Comisia urmăreşte îndeaproape punerea în aplicare a directivei, în funcţie de diferitele etape 
ale implementării sale. În situaţia în care Republica Elenă nu se conformează, Comisia 
iniţiază proceduri privind încălcarea dreptului comunitar. Fiind vorba de dispoziţii invocate de 
petiţionari:
- ca urmare a unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar şi a condamnării sale de 
către Curte (hotărârea din 31 ianuarie 2008, cauza C-264/07), Republica Elenă s-a conformat 
obligaţiilor care îi revin în conformitate cu articolul 5.

- în ceea ce priveşte articolul 6, autorităţile elene au întocmit un registru al zonelor protejate. 
- în ceea ce priveşte articolul 8, a fost iniţiată o procedură privind încălcarea dreptului 
comunitar. 
- în ceea ce priveşte articolele 11 şi 13, obligaţia de a elabora planuri de gestiune expiră la 
                                               
1 JO L 103 din 5.4.1979, p.1.
2 JO L 206 din 22.7.1992, p.7.
3 JO L 327 din 22.12.2000, p.1.
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sfârşitul lui 2009, iar cea de a aplica programele, la sfârşitul lui 2012.

Directiva 2006/11/CE1 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate 
în mediul acvatic al Comunităţii:

Trimiterea la hotărârea Curţii în cauza C-384/97 este obsoletă, pentru că încălcarea a fost 
clasată în 2004, ca urmare a adoptării unui cadru legislativ adecvat.

Directiva 91/271/CEE2 privind tratarea apelor urbane reziduale:
În conformitate cu articolele 3 alineatul (1) şi 4 alineatul (1) din directivă, până la 31 
decembrie 2000, toate aglomerările cu EL mai mare de 15 000 ar trebui să dispună de un 
sistem de colectare, iar evacuările de ape urbane reziduale ar trebui să facă obiectul unei 
tratări secundare. Pentru aglomerările cu EL cuprins între 2 000 şi 15 000, data de punere în 
aplicare era 31 decembrie 2005. 

În măsura în care există mai multe aglomerări, Comisia nu este în măsură să iniţieze câte o
procedură individuală privind încălcarea dreptului comunitar pentru fiecare aglomerare. 
Comisia acordă prioritate iniţierii procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar care 
abordează, de o manieră globală, punerea în aplicare a dispoziţiilor legislaţiei comunitare.

În ceea ce priveşte aglomerările cu EL mai mare de 15 000, Curtea a condamnat Republica 
Elenă (hotărârea din 25 octombrie 2007, cauza C-440/06). În decembrie 2008, Comisia a 
iniţiat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar, în conformitate cu articolul 228 din
tratatul CE.
Pentru aglomerările cu EL cuprins între 2 000 şi 15 000, serviciile Comisiei examinează 
informaţiile disponibile pentru a constata dacă acestea respectă exigenţele directivei. 
Fiind vorba de ape reziduale industriale, petiţia nu se referă la instalaţii concrete prevăzute în 
anexa III, care au mai mult de 4 000 EL.

Directiva 2008/1/CE3 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării:

Petiţia nu se referă la instalaţii industriale din anexa I. Prin urmare, nu poate fi stabilită nicio 
încălcare.

Directiva 2001/42/CE4 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 
mediului: 

Petiţia se referă la un studiu care nu ar fi făcut obiectul unei evaluări. Or, directiva nu priveşte
studii, ci la planuri şi programe. Prin urmare, nu poate fi stabilită nicio încălcare.

                                               
1 JO L 64 din 4.3.2006, p.52.
2 JO L 135 din 30.5.1991, p. 40.
3 JO L 24 din 29.1.2008, p. 8.
4 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
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Directiva 2004/35/CE1 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului:
Incidentele menţionate în petiţe au avut loc înainte de 30/04/2007, adică înainte de data de 
punere în aplicare a directivei. În plus, petiţia se referă, în general, la daune aduse mediului, 
fără să precizeze însă amploarea şi importanţa acestora. Trebuie amintit faptul că dauna ar
trebui să fie concretă şi cuantificabilă şi ar trebui stabilită o legătură de cauzalitate între daună 
şi poluatorul sau poluatorii identificaţi.

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/20052 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
1974/20063:
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală stabileşte reguli generale 
pentru programare, defineşte obiectivele la a căror realizare trebuie să contribuie politica 
pentru dezvoltare rurală, precum şi priorităţile şi măsurile pentru dezvoltare rurală.

Luând în considerare priorităţile comunitare şi naţionale, statele membre stabilesc programe 
de dezvoltare rurală şi prezintă Comisiei câte o propunere pentru fiecare program. Comisia 
evaluează programele propuse pe baza conformităţii acestora cu liniile directoare strategice 
ale Comunităţii, a planului strategic naţional şi a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 
1698/2005.
În conformitate cu principiul subsidiarităţii, statele membre sunt responsabile cu punerea în 
aplicare a programelor de dezvoltare rurală, în urma aprobării din partea Comisiei Europene. 
Progresul, eficienţa şi eficacitatea programelor de dezvoltare rurală sunt evaluate cu ajutorul
unor indicatori care se raportează la situaţia iniţială, precum şi la executarea financiară, 
realizări, rezultate şi impact. Cadrul comun de monitorizare şi evaluare este stabilit împreună 
cu Comisia. 
Având în vedere cele spuse mai sus, Grecia a elaborat planul naţional strategic pentru 
dezvoltare rurală şi planul de dezvoltare rurală şi le-a prezentat Comisiei. Programul a fost 
aprobat prin decizia C(2007)6015/29.11.2007.

Funcţiile de gestionare şi de control ale programului sunt responsabilitatea organismelor 
competente naţionale care se asigură, de asemenea, că sistemele respective funcţionează în 
mod eficient pe parcursul întregii perioade a programului, respectând cadrul juridic relevant 
naţional şi comunitar. 

Performanţa programului este consemnată în raportul anual de progres care este pregătit de 
statul membru şi prezentat Comisiei. Rezultatele anule ale punerii în aplicare sunt analizate şi 
discutate de Comisie şi statul membru şi, dacă se consideră necesar, pot fi luate măsuri pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul de dezvoltare rurală şi pentru a se asigura 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. 

Concluzii
Din cele arătate mai sus, rezultă că, fie nu a fost stabilită nicio încălcare (Directivele 
                                               
1 JO L 143 din 30.4.2004, p. 56.
2 JO L277 din 20.09.2005, p.1
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79/409/CEE, 92/43/CEE, 2006/11/CE, 2008/1/CE, 2001/42/CE, 2004/35/CE, Regulamentele 
(CE) 1698/2005 şi 1974/2006), fie Comisia a luat măsurile necesare, şi anume, prin 
intermediul procedurilor orizontale privind încălcarea dreptului comunitar (Directivele 
2000/60/CE, 91/271/CEE). Aceste concluzii au fost comunicate şi petiţionarei prin scrisorile 
din 17 martie 2008 şi 23 aprilie 2008, în cadrul schimbului de corespondenţă dintre aceasta şi 
serviciile Comisiei. Petiţionara nu a răspuns la aceste scrisori.

În absenţa încălcării legislaţiei comunitare în domeniul mediului, Comisia consideră că este 
vorba despre o situaţie care intră sub incidenţa dreptului naţional, iar responsabilitatea le 
revine autorităţilor elene.


