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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0230/2009, którą złożył Spiridon Andriopoulos (Grecja), w sprawie 
nieuwzględniania przez władze greckie decyzji Komisji 2007/365/WE w sprawie 
środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty  
i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że władze greckie nie uwzględniają decyzji Komisji 
2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do 
Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier), gdyż ma to katastrofalne skutki dla drzew palmowych w Grecji, szczególnie w Ilii 
oraz Amaliadzie. Ponieważ interwencje składającego petycję u władz greckich okazały się 
bezskuteczne, wzywa on Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą, aby greckie środki
ochronne zostały natychmiast dostosowane do decyzji Komisji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 26 maja 2009 r. Na mocy art. 202 ust. 6 zwrócono się 
do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Komisja chciałaby poinformować składającego petycję, że jest świadoma skutków 
rozprzestrzeniania się owada Rhynchophorus ferrugineus (chrząszcz ryjkowiec atakujący 
palmy) w Ilii (Grecja), a także w innych państwach członkowskich Wspólnoty, w których 
uprawia się drzewa palmowe.
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Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej przeprowadziło inspekcję w Attyce 
Wschodniej (Grecja) w dniach 26/1/2009 – 6/2/2009 między innymi w celu dokonania oceny 
sytuacji spowodowanej przez Rhynchophorus ferrugineus.

Komisja otrzymała już i zarejestrowała skargę składającego petycję w tej samej sprawie.
Komisja przystąpi do dokładnego ustalenia faktów i szczegółowej oceny sytuacji prawnej pod 
kątem stosowania przez Grecję dyrektywy Rady 2000/29/WE i decyzji Komisji 2007/365/WE 
oraz 2008/776/WE. Skierowano już pismo do J.E. Ambasadora Stałego Przedstawicielstwa 
Grecji przy UE Vassilisa Kaskarelisa, przedstawiające problem, jaki wystąpił w Ilii. 
Składający petycję został o tym poinformowany w piśmie z dnia 29 maja 2009 r.
Dnia 15 kwietnia 2008 r. Grecja przedłożyła roczny raport z badań dotyczących  
Rhynchophorus ferrugineus zgodnie z wymogami decyzji Komisji 2007/365/WE, w którym 
stwierdzono, że plaga występuje nie tylko w niektórych regionach Ilii, ale także w Attyce 
Wschodniej i w Heraklionie. 

Komisja jest bardzo zaniepokojona tą skargą i bada obecnie, czy przepisy decyzji  
2007/365/WE są właściwie stosowane w Grecji. Z tego powodu zwróciła się już do greckich 
władz o wyjaśnienie do końca czerwca, dlaczego Rhynchophorus ferrugineus nadal się 
rozprzestrzenia w Grecji i o powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu likwidacji 
tej szkodliwej plagi. 

Ponadto Komisja uważa tę sytuację wymagającą powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania 
się za absolutny priorytet i zamierza podjąć dalsze działania mające na celu ścisłe stosowanie 
obowiązujących przepisów. W tym celu Komisja planuje przeprowadzić kontrole w kilku 
państwach członkowskich, w których występuje atakujący palmy chrząszcz ryjkowiec, w tym 
także w Grecji. Składający petycję zostanie poinformowany o rezultacie tych kontroli.


