
CM\786480EL.doc PE427.088v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

7.07.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0230/2009, του Σπυρίδωνα Ανδριόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αδυναμία των ελληνικών αρχών να συμμορφωθούν με την 
απόφαση 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για 
την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

1. Περίληψη της αναφοράς 

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι ελληνικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν με την απόφαση 
2007/365/EΚ της Επιτροπής, σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της 
εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου 
(Rhynchophorus ferrugineus=Olivier), γεγονός που έχει καταστροφικά αποτελέσματα στα 
φοινικόδεντρα στην Ελλάδα, ιδίως στην Ηλεία και την Αμαλιάδα. Καθώς τα διαβήματα του 
αναφέροντος έναντι των αρμόδιων ελληνικών αρχών απέβησαν άκαρπα, καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος, προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση 
συμμόρφωση των ελληνικών μέτρων προστασίας με την απόφαση της Επιτροπής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 26 Μαΐου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 202, παρ. 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Η Επιτροπή επιθυμεί να δηλώσει στον αναφέροντα ότι έχει επίγνωση των συνεπειών της 
εξάπλωσης του Rhynchophorus ferrugineus (red palm weevil) στην Ηλεία, Ελλάδα, καθώς 
και στα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας όπου φύονται φοινικόδεντρα.
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Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής διεξήγαγε έρευνα στην 
Ανατολική Αττική, Ελλάδα, από τις 26/01/2009 και 06/02/2009, για να αξιολογήσει μεταξύ 
άλλων την κατάσταση σε σχέση με το Rhynchophorus ferrugineus.

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει και καταχωρήσει καταγγελία από τον αναφέροντα για το ίδιο 
θέμα.

Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης από νομικής άποψης καθώς και 
πραγματολογικών στοιχείων σ' ό, τι αφορά την εκτέλεση της οδηγίας του Συμβουλίου 
2000/29/EΚ και των αποφάσεων της Επιτροπής 2007/365/EΚ και 2008/776/EC στην Ελλάδα. 
Έχει ήδη αποσταλεί επιστολή στην Α.Ε. κ. Βασίλη Κασκαρέλη, Πρέσβη της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ, στην οποία υπογραμμίζεται το πρόβλημα στην Ηλεία. 
Ο αναφέρων έλαβε γνώση αυτής της επιστολής στις 29 Μαΐου 2009.

Στις 15 Απριλίου 2009, η Ελλάδα υπέβαλε την ετήσια έκθεση επιθεώρησης 2008 σχετικά με 
το Rhynchophorus ferrugineus όπως απαιτεί η απόφαση της Επιτροπής 2007/365/EΚ στην 
οποία αναφερόταν ότι ο εν λόγω κάνθαρος πέρα από ορισμένες περιοχές της Ηλείας είναι 
παρών και στην Ανατολική Αττική και το Ηράκλειο.

Την απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή η εν λόγω καταγγελία και επί του παρόντος διερευνά
κατά πόσο οι διατάξεις της απόφασης 2007/365/EΚ εφαρμόζονται σωστά στην Ελλάδα. Για
το λόγο αυτό, έχει ήδη ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να εξηγήσουν έως το τέλος Ιουνίου
γιατί ο Rhynchophorus ferrugineus συνεχίζει να εξαπλώνεται ανά την Ελλάδα και να 
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη αυτού του 
επιβλαβούς οργανισμού.

Επί πλέον, η Επιτροπή θεωρεί απόλυτη προτεραιότητα το να συγκρατηθεί η περαιτέρω
εξάπλωση του προβλήματος και προτίθεται να λάβει και άλλα μέτρα για την αυστηρή
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Προς τούτο, η Επιτροπή προγραμματίζει να προβεί σε
επιθεωρήσεις σε αρκετά κράτη μέλη όπου ενδημεί ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ο αναφέρων θα ενημερωθεί για την έκβαση αυτών
των επιθεωρήσεων.


