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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 230/2009, ingediend door Spiridon Andriopoulos (Griekse 
nationaliteit), over de niet-naleving door de Griekse autoriteiten van Beschikking 
2007/365/EG van de Commissie tot vaststelling van noodmaatregelen om het 
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier) te voorkomen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de niet-naleving door de Griekse autoriteiten van Beschikking 
2007/365/EG van de Commissie tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen 
en de verspreiding in de Gemeenschap van Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) te 
voorkomen, alsmede de rampzalige effecten daarvan op palmbomen in Griekenland, speciaal 
in de departementen Ilia en Amaliada. Aangezien indiener zich al meermalen vergeefs heeft 
gewend tot de verantwoordelijke Griekse autoriteiten, verzoekt hij het Europees Parlement op 
te treden om ervoor te zorgen dat de Griekse beschermingsmaatregelen onmiddellijk in 
overeenstemming worden gebracht met de beschikking van de Commissie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009.

De Commissie wil rekwestrant laten weten dat zij zich bewust is van de gevolgen van de 
uitbraken van Rhynchophorus ferrugineus (palmsnuitkever) in het departement Ilia in 
Griekenland, alsook in andere lidstaten van de Gemeenschap waar palmbomen worden 
geteeld.
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Het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Europese Commissie heeft in de periode van 26
januari t/m 6 februari 2009 in Oost-Attica (Griekenland) een inspectiebezoek verricht om 
onder andere de situatie met betrekking tot Rhynchophorus ferrugineus te beoordelen.

De Commissie heeft van rekwestrant reeds een klacht over hetzelfde onderwerp ontvangen en 
geregistreerd.

De Commissie zal overgaan tot een volledige feitelijke en juridische beoordeling van de 
situatie met betrekking tot de implementatie van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad en van de 
Beschikkingen van de Commissie 2007/365/EG en 2008/776/EG in Griekenland. Er is 
specifiek met betrekking tot het probleem in Ilia reeds schriftelijk contact opgenomen met 
Z.E. de heer Vassilis Kaskarelis, ambassadeur van de Permanente Vertegenwoordiging van 
Griekenland bij de EU. Rekwestrant is hiervan bij schrijven van 29 mei 2009 in kennis 
gesteld.
Griekenland heeft op 15 april 2009 overeenkomstig Beschikking 2007/365/EG van de 
Commissie een jaarlijks onderzoeksrapport voor 2008 ingediend over de situatie met 
betrekking tot Rhynchophorus ferrugineus, waarin wordt aangegeven dat de plaag niet alleen 
is geconstateerd in bepaalde regio's van Ilia, maar ook in Oost-Attica en in Heraklion.

De Commissie is zeer begaan met deze klacht en onderzoekt momenteel of de bepalingen van 
Beschikking 2007/365/EG in Griekenland correct worden toegepast. Daarom heeft zij de 
Griekse autoriteiten al verzocht tegen eind juni uit te leggen waarom Rhynchophorus 
ferrugineus zich over heel Griekenland blijft verspreiden en heeft zij hen gevraagd de 
Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die zijn getroffen om dit schadelijk 
organisme uit te roeien.

Daarnaast is de Commissie van oordeel dat deze situatie, die noopt tot inperking van verdere 
uitbraken, een hoge prioriteit dient te krijgen, en is zij voornemens verdere maatregelen te 
nemen ten einde de vigerende wetgeving strikt te doen toepassen. Om dat te bewerkstelligen,
is de Commissie van plan in meerdere lidstaten waar de palmsnuitkever voorkomt – met 
inbegrip van Griekenland – inspecties te verrichten. Rekwestrant zal van de resultaten van 
deze onderzoeken in kennis worden gesteld.


