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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de 
græske myndigheders manglende hensyntagen til Kommissionens beslutning 
2007/365/EF om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i 
Fællesskabet af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

1. Sammendrag

Andrageren påklager de græske myndigheders manglende hensyntagen til Kommissionens 
beslutning 2007/365/EF om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i 
Fællesskabet af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) og de deraf følgende katastrofale 
indvirkninger på palmetræerne i Grækenland, og navnlig i departementerne Ilia og Amaliada. 
Da andragerens henvendelser til de ansvarlige græske myndigheder har været forgæves, 
anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at sikre, at de græske 
beskyttelsesforanstaltninger omgående bringes i overensstemmelse med Kommissionens 
beslutning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

Kommissionen vil gerne oplyse andrageren, at den er opmærksom på konsekvenserne af 
angreb af Rhynchophorus ferrugineus (rød palmesnudebille) i Ilia, Grækenland såvel som i 
andre fællesskabsmedlemsstater, hvor der vokser palmetræer.

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret i Kommissionen foretog en inspektion i Østattica, 
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Grækenland, mellem 26/01/2009 og 06/02/2009, bl.a. for at evaluere situationen vedrørende 
Rhynchophorus ferrugineus.

Kommissionen har allerede modtaget og registreret en klage fra andrageren om samme emne.

Kommissionen vil foretage en fuldstændig faktuel og juridisk vurdering af situationen med 
hensyn til gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/29/EF og Kommissionens afgørelser 
2007/365/EF og 2008/776/EF i Grækenland. En skrivelse er allerede blevet sendt til Vassilis 
Kaskarelis, ambassadør ved Grækenlands faste repræsentation ved EU med en redegørelse for 
problemet i Ilia. Andrageren blev orienteret om dette i en skrivelse af 29. maj 2009.
Grækenland har den 15. april 2009 forelagt den årlige undersøgelsesrapport om 
Rhynchophorus ferrugineus for 2008 som krævet i Kommissionens afgørelse 2007/365/EF, 
hvoraf det fremgår, at skadedyrene ud over at være til stede i visse områder i Ilia også er til 
stede i Østattica og Heraklion.

Kommissionen er meget bekymret over denne klage og er for øjeblikket ved at undersøge, om 
bestemmelserne i afgørelse 2007/365/EF er gennemført korrekt i Grækenland. Af denne årsag 
har den allerede anmodet de græske myndigheder om at forklare senest ved udgangen af juni, 
hvorfor Rhynchophorus ferrugineus fortsat sprede sig i Grækenland, samt orientere 
Kommissionen om de foranstaltninger, der er blevet truffet for at udrydde disse skadedyr.

Herudover mener Kommissionen, at forhindring af yderligere angreb har høj prioritet, og 
forventer at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på en streng gennemførelse af den 
gældende lovgivning. Med henblik herpå planlægger Kommissionen at foretage inspektioner i 
flere medlemsstater, hvor den røde palmesnudebille er til stede, herunder Grækenland.
Andrageren vil blive orienteret om resultatet af disse undersøgelser.


