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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0230/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Spiridon 
Andriopoulos, par to, ka Grieķijas iestādes nav ņēmušas vērā Komisijas 
Lēmumu 2007/365/EK par ārkārtas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ievešanu un izplatīšanos Kopienā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Grieķijas iestādes nav ņēmušas vērā Komisijas 
Lēmumu 2007/365/EK par ārkārtas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier) ievešanu un izplatīšanos Kopienā, kā arī par katastrofālajām sekām, kas 
tādēļ radušās palmām Grieķijā, jo īpaši Īlijā un Amaliādā. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja 
vēršanās pie kompetentajām Grieķijas iestādēm bijusi nesekmīga, viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu uzņemties šo lietu, lai panāktu to, ka nekavējoties tiek nodrošināta Grieķijas 
aizsardzības pasākumu atbilstība Komisijas lēmumam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā.

Komisija vēlas informēt lūgumraksta iesniedzēju, ka tā apzinās Rhynchophorus ferrugineus 
(palmu sarkanais smecernieks) uzbrukuma sekas Īlijā, Grieķijā, kā arī citās Kopienas 
dalībvalstīs, kur audzē palmas.

Eiropas Komisijas Pārtikas un veterinārais birojs laikā no 26.01.2009. līdz 06.02.2009. veica 
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pārbaudi Atikas austrumu daļā, Grieķijā, lai papildus citiem jautājumiem novērtētu situāciju 
saistībā ar Rhynchophorus ferrugineus.

Komisija jau ir saņēmusi un reģistrējusi sūdzību no lūgumraksta iesniedzēja par šo pašu 
jautājumu.
Komisija veiks situācijas pilnu faktisko un juridisko izvērtējumu attiecībā uz Padomes 
Direktīvas 2000/29/EK un Komisijas Lēmumu 2007/365/EK un 2008/776/EK izpildi 
Grieķijā. Viņa ekselencei Vassilis Kaskarelis kungam, Grieķijas pastāvīgās pārstāvniecības 
vēstniekam ES, jau tika nosūtīta vēstule, kurā uzsvērta problēma Īlijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs par to tika informēts 2009. gada 29. maija vēstulē.

2009. gada 15. aprīlī Grieķija iesniedza 2008. gada apsekojuma ziņojumu par Rhynchophorus 
ferrugineus, kā tas pieprasīts Komisijas Lēmumā 2007/365/EK, kurā norādīts, ka bez 
vairākiem Īlijas reģioniem kaitēkļi ir sastopami arī Atikas austrumu daļā un Heraklionā.

Komisija pauž nopietnas bažas par šo sūdzību un šobrīd izmeklē, vai Lēmuma 2007/365/EK 
noteikumi ir pareizi īstenoti Grieķijā. Šā iemesla dēļ Komisija jau ir pieprasījusi Grieķijas 
iestādēm līdz jūnija beigām paskaidrot, kādēļ organismi Rhynchophorus ferrugineus joprojām 
ir izplatīti Grieķijā, un informēt Komisiju par pasākumiem, kas ir veikti, lai likvidētu šos 
kaitēkļus.

Turklāt Komisija uzskata, ka apstākļi, kas saistīti ar kaitēkļu turpmāku uzbrukumu 
ierobežošanu, ir augstas prioritātes, un plāno veikt turpmākas darbības attiecībā uz 
piemērojamo tiesību aktu stingru izpildi. Šajā nolūkā Komisija ir paredzējusi veikt pārbaudes 
vairākās dalībvalstīs, kurās sastopams palmu sarkanais smecernieks, tostarp Grieķijā. 
Lūgumraksta iesniedzējs tiks informēts par šīs izmeklēšanas rezultātu.


