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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0230/2009, imressqa minn Spiridon Andriopoulos ta' nazzjonalità 
Griega, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Griegi li jagħtu konsiderazzjoni għad-
Deċiżjoni 2007/365/KE rigward miżuri ta' emerġenza sabiex jipprevjenu d-dħul u 
t-tixrid fil-Komunità ta' Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Griegi li jagħtu konsiderazzjoni għad-
Deċiżjoni 2007/365/KE rigward miżuri ta' emerġenza sabiex jipprevjenu d-dħul u t-tixrid fil-
Komunità ta' Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) u l-effetti katastrofiċi li jirriżultaw fuq is-
siġar tal-palm gfil-Greċja, speċjalment f'Ilia u Amaliada.  Billi rappreżentanzi tal-petizjonant 
mal-awtoritajiet kompetenti Griegi ma kellhomx suċċess, huwa qed jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jindirizza l-kwistjoni sabiex il-miżuri ta' protezzjoni Griegi jibdew jirrispettaw 
id-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-data 26 Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni  li waslet fis-7 ta' Lulju 2009.

Il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-petizzjonant li hija hi konxja tal-konsegwenzi tal-
epidemiji ta' Rhynchophorus ferrugineus (red palm weevil) f'Ilia fil-Greċja, kif ukoll fi Stati 
Membri oħra tal-Komunità fejn jitkabbru s-siġar tal-palm.

L-Uffiċċju Veterinarju u tal-Ikel tal-Kummissjoni Ewropea għamel  spezzjoni f''Attika ta' 
Lvant fil-Greċja bejn is-26/01/2009 u s-06/02/2009 biex tevalwa fost affarijiet oħra s-
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sitwazzjoni rigward ir-Rhynchophorus ferrugineus.

Il-Kummissjoni diġà irċeviet u rreġistrat ilment mill-petizzjonant fuq l-istess kwistjoni.
Il-Kummissjoni se tagħmel evalwazzjoni sħiħa fattwali u legali tas-sitwazzjoni dwar l-
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/20/KE u tad-Direttivi tal-Kummissjoni 
2007/365/KE u 2008/776/KE fil-Greċja. Diġà nbagħtet ittra lill-E. T. is-Sur Vassilis 
Kaskarelis, Ambaxxatur tar-Rappreżentanza Permanenti tal-Greċja għall-UE li tenfasizza l-
problema f'Ilia. Il-petizzjonant ġie infurmat dwar dan b'ittra li ġġib id-data tad-29 ta' Mejju 
2009.
Il-Greċja ssottomettiet fil-15 ta' April 2009 r-rapport annwali ta' stħarriġ għall-2008 dwar ir-
Rhynchophorus ferrugineus kif teżiġi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/365/KE fejn indikat li l-
dan l-organiżmu ta' ħsara, minbarra li jinsab f'ċerti reġjuni ta' Ilia, jinsab ukoll f'Attika ta' 
Lvant u f'Heraklion.

Il-Kummissjoni hija inkwetata ħafna dwar dan l-ilment u bħalissa qiegħda tinvestiga jekk id-
dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2007/365/KE humiex jiġu implimentati korretament fil-
Greċja. Għal din ir-raġuni hija diġà talbet lill-awtoritajiet Griegi sabiex jispjegaw sal-aħħar ta' 
Ġunju għaliex ir-Rhynchophorus ferrugineus qiegħed ikompli jixtered mal-Greċja kollha u 
sabiex jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li ttieħdu biex jiġi eliminat dan l-organiżmu 
ta' ħsara.

Barra minn hekk. il-Kummissjoni tikkunsidra dawn iċ-ċirkustanzi li jinvolvu t-trażżin ta' aktar 
epidemiji bħala prijorità kbira u tipprevedi li tieħu aktar azzjonijiet sabiex ikun hemm 
implimentazzjoni stretta tal-leġiżlazzjoni applikabbli. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha l-intenzjoni li tagħmel bosta spezzjonijiet fl-Istati Membri fejn hemm ir-'red palm 
weevil', inkluż fil-Greċja.  Il-petizzjonant jiġi infurmat dwar ir-riżultat ta' dawn l-
investigazzjonijiet.


