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Tárgy: Spiridon Andriopoulos, görög állampolgár által benyújtott 0230/2009. számú 
petíció a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe történő 
behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzése elleni 
szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2007/365/EK bizottsági határozatnak a 
görög hatóságok általi figyelmen kívül hagyásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a görög hatóságok nem veszik figyelembe a 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen 
belüli elterjedésének megelőzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2007/365/EK 
bizottsági határozatot, és hogy ebből fakadóan Görögországban katasztrofális hatások érik a 
pálmafákat, különösen Ilia és Amaliada körzetében.  Mivel a petíció benyújtója hiába fordult 
az illetékes görög hatóságokhoz, most az Európai Parlament intézkedését kéri annak 
biztosítása érdekében, hogy a görög védelmi intézkedéseket haladéktalanul hozzák 
összhangba a Bizottság határozatával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

A Bizottság szeretné tájékoztatni a petíció benyújtóját, hogy tisztában van a Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier) tömeges elszaporodásának következményeivel Görögország Ilia 
körzetében, valamint a Közösség más tagállamaiban, ahol pálmafák nőnek.
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A Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatala 2009. január 26. és 2009. február 
6. között vizsgálatot végzett a görögországi kelet-attikai régióban, hogy felmérje a helyzetet 
többek között a Rhynchophorus ferrugineus vonatkozásában.

A Bizottság már kézhez kapott és regisztrált a petíció benyújtójától egy panaszt ugyanebben a 
témában.
A Bizottság el fogja végezni a helyzet teljes tárgyi és jogi értékelését a 2000/29/EK tanácsi 
irányelv, a 2007/365/EK és a 2008/776/EK bizottsági határozatok görögországbeli 
végrehajtásáról. Az ügyben már levelet intéztek Vassilis Kaskarelishez, Görögország Európai 
Unió Melletti Állandó Képviselete nagykövetéhez, amelyben rávilágítottak az Ilia körzetben 
tapasztalható problémára. Erről a petíció benyújtóját 2009. május 29-én értesítették.

Görögország 2009. április 15-én benyújtotta a 2007/365/EK bizottsági határozatban előírt 
éves vizsgálati jelentést a Rhynchophorus ferrugineus-ra vonatkozóan, amelyben jelezte, hogy 
a kártevő nemcsak Ilia egyes régióiban, hanem a kelet-attikai és a heraklioni régiókban is 
jelen van.

A Bizottságot aggodalommal tölti el ez a panasz, és jelenleg azt vizsgálja, hogy Görögország 
megfelelő módon hajtotta-e végre a 2007/365/EK rendelet rendelkezéseit. Ennek megfelelően 
már felkérte a görög hatóságokat, hogy június végére adjanak magyarázatot arra, hogy a 
Rhynchophorus ferrugineus miért terjed tovább egész Görögországban, és tájékoztassák a 
Bizottságot arról, hogy milyen intézkedéseket tettek e veszélyes organizmus felszámolására.

Ezenkívül a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ilyen körülmények között a legfontosabb a terjedés 
megfékezése, és további intézkedéseket helyez kilátásba az alkalmazandó jogszabály szigorú 
végrehajtása tekintetében. Ennek érdekében a Bizottság vizsgálatokat szándékozik végezni 
Görögországban és több más tagállamban, ahol a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) jelen 
van. A petíció benyújtóját értesítik majd e vizsgálatok eredményéről.


