
CM\786480RO.doc PE427.088v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

7.07.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0230/2009, adresată de Spiridon Andriopoulos, de cetăţenie elenă, 
privind neaplicarea de către autorităţile elene a Deciziei 2007/365/CE a Comisiei 
privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspândirii în 
Comunitate a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul contestă neaplicarea de către autorităţile elene a Deciziei 2007/365/CE a Comisiei 
privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspândirii în Comunitate a 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) şi efectele ulterioare catastrofale asupra palmierilor din 
Grecia, în special, din Ilia şi Amaliada.  Având în vedere că petiţionarul a adresat fără succes 
plângeri autorităţilor elene responsabile, el solicită Parlamentului European să intervină 
pentru a asigura că măsurile de protecţie elene sunt aduse imediat în conformitate cu decizia 
Comisiei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26.05.09. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 07.07.09.

Comisia doreşte să informeze petiţionarul că este conştientă de consecinţele răspândirii 
Rhynchophorus ferrugineus (gândacul roşu de palmier) în Ilia, Grecia, precum şi în alte state 
membre ale Comunităţii unde se cultivă palmieri.

Autoritatea sanitar-veterinară a Comisiei Europene a efectuat o inspecţie în Attica de Est, 
Grecia, în perioada 26/01/2009 şi 06/02/2009, pentru a evalua, printre altele, şi situaţia cu 
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privire la Rhynchophorus ferrugineus.

Comisia a mai primit şi a înregistrat o plângere din partea petiţionarului cu privire la aceeaşi 
problemă.

Comisia va efectua o evaluare factuală şi juridică completă a situaţiei referitoare la 
implementarea Directivei Consiliului 2000/29/CE şi a deciziilor Comisiei 2007/365/CE şi 
2008/776/CE în Grecia. A fost deja trimisă o scrisoare E.S dl Vassilis Kaskarelis, 
Ambasadorul Reprezentanţei Permanente a Greciei la UE, referitoare la problema din Ilia.  
Petiţionarul a fost informat în legătură cu aceasta printr-o scrisoare în data de 29 mai 2009.
La 15 aprilie 2009 Grecia a publicat raportul anual privind  inspecţiile referitoare la 
Rhynchophorus ferrugineus, după cum s-a solicitat în decizia Comisiei 2007/365/CE, 
indicând că dăunătorul a fost semnalat nu numai în Ilia, ci şi în Atica de Est şi Heraklion.

Comisia este forte îngrijorată în legătură cu această plângere şi, în momentul de faţă, face 
investigaţii pentru a vedea dacă dispoziţiile Deciziei 2007/365/CE sunt implementate în mod 
corect în Grecia.  Din acest motiv a solicitat deja autorităţilor din Grecia să ofere explicaţii 
până la sfârşitul lunii iunie de ce Rhynchophorus ferrugineus continuă să fie răspândit în 
Grecia şi să informeze Comisia în legătură cu măsurile care au fost luate în vederea eliminării 
acestui organism dăunător.

În plus, Comisia consideră că limitarea răspândirii bolii constituie o prioritate deosebită şi 
intenţionează să ia măsuri suplimentare în vederea aplicării stricte a legislaţiei. În acest scop, 
Comisia intenţionează să efectueze inspecţii într-o serie de state membre unde a fost semnalat 
gândacul de palmier, inclusiv în Grecia.  Petiţionarul va fi informat în legătură cu rezultatul 
acestor investigaţii.


