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Комисия по петиции

7.07.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0230/2009, внесена от Spiridon Andriopoulos, с гръцко гражданство, 
относно неспазването от страна на гръцките органи на Решение 2007/365/ЕО 
на Комисията относно спешни мерки с цел предотвратяване на въвеждането 
и разпространението в Общността на Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква във връзка с неспазването от страна на гръцките 
органи на Решение 2007/365/ЕО на Комисията относно спешни мерки с цел 
предотвратяване на въвеждането и разпространението на червения палмов хоботник 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) в Общността и настъпилите в резултат от това 
катастрофални последици за палмовите дървета в Гърция, особено в Ilia и Amaliada.
Тъй като опитите на вносителя на петицията да преговаря с компетентните гръцки 
органи са безуспешни, той призовава Европейския парламент да се заеме с въпроса, за 
да гарантира, че предприетите мерки в Гърция ще бъдат незабавно приведени в 
съответствие с решението на Комисията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.

Комисията би искала да уведоми вносителя на петицията, че е осведомена относно 
последиците от появата на Rhynchophorus ferrugineus (червен палмов хоботник) в Ilia, 
Гърция, както и в други държави-членки на Общността, където се отглеждат палмови 
дървета.
Службата по храните и ветеринарните въпроси на Европейската Комисия проведе 
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инспекция в източна Attica, Гърция, между 26.1.2009 г. и 06.2.2009 г., с цел, наред с 
други въпроси, оценка на положението с Rhynchophorus ferrugineus.
Комисията вече е получила и е завела оплакване от вносителя по същия въпрос.
Комисията ще пристъпи към цялостна фактическа и правна оценка на положението по 
отношение на прилагането на Директива 2000/29/ЕО на Съвета и на решения 
2007/365/ЕО и 2008/776/ЕО на Комисията в Гърция. Вече беше изпратено писмо до н.п. 
г-н Vassilis Kaskarelis, посланик на постоянния представител на Гърция в ЕС, в което се 
подчертава проблемът в Ilia. Вносителят на петицията беше уведомен за това с писмо 
от 29 май 2009 г.
На 15 април 2009 г. Гърция представи годишен проучвателен доклад за Rhynchophorus 
ferrugineus, както се изисква от Решение 2007/365/ЕО на Комисията, в който се 
посочва, че вредителят присъства не само в някои райони на Ilia, но също така и в 
източна Attica и Heraklion.
Комисията е сериозно обезпокоена от тази жалба и понастоящем разследва дали 
разпоредбите на Решение 2007/365/ЕО се прилагат правилно в Гърция. За тази цел 
Комисията вече изиска от гръцките органи обяснение до края на юни защо 
Rhynchophorus ferrugineus продължава да се разпространява из цяла Гърция и сведение 
относно мерките, които са били взети за елиминиране на вредния организъм.
Също така, Комисията счита обстоятелствата, които включват предотвратяване на по-
нататъшното му разпространение, за сериозен приоритет и предвижда по-нататъшни 
действия към строгото изпълнение на приложимото законодателство. За тази цел, 
Комисията предвижда провеждане на инспекции в няколко държави-членки, където се 
среща червеният палмов хоботник, включително в Гърция. Вносителят на петицията ще 
бъде уведомен за резултата от посочените разследвания.


