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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

Lūgumraksts Nr. 0614/2010, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgā Gabriele 
Wesenauer, par steidzamiem pasākumiem, kas īstenojami, lai novērstu 
sarkanā palmu smecernieka (Rhynchophorus ferrugineus) ieviešanu un 
izplatību Spānijā

1. Lūgumraksta Nr. 0230/2009 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.

Lūgumraksta Nr. 0614/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka Spānijas varas iestādes neveic steidzamus 
pasākumus, lai novērstu sarkanā palmu smecernieka (Rhynchophorus ferrugineus) ieviešanu 
un izplatību Spānijā un tā postošo ietekmi uz palmu kokiem Spānijā, īpaši Orihuela pilsētā, 
kur viņa dzīvo. Viņa norāda, ka sarkanais palmu smecernieks, kuram raksturīgi daļu no savas 
dzīves cikla pavadīt palmu koku lapās un stumbros, pēdējos gados ir kļuvis par pastāvīgu 
problēmu Spānijas Vidusjūras piekrastē, kur palmu koki ir izplatīts dabas mantojums un 
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vērtīgs reģiona ekoloģijas un ekonomikas elements. Tā kā lūgumraksta iesniedzējas vēršanās 
pie attiecīgajām varas iestādēm ir bijušas nesekmīgas, viņa lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai nodrošinātu, ka tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai cīnītos pret šo postu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0230/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. maijā un Lūgumraksts 
Nr. 0614/2010 atzīts par pieņemamu 2010. gada 7. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0230/2009

„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 2009. gada 26. janvāra līdz 
2009. gada 06. februārim veica 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 rezultātiem.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 25. martā
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Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0230/2009

Papildinot savu 2009. gada jūlija paziņojumu, Komisija vēlas informēt Parlamentu par 
notikumu turpmāko attīstību.

Grieķijas varas iestādes 2009. gada 31. jūlijā atbildēja uz Komisijas 2009. gada 3. jūnija 
vēstuli par problēmām Īlijā. Lai pārbaudītu Grieķijas sniegto atbildi un lūgumraksta 
iesniedzēja biežajās e-pasta vēstulēs minētos faktus, Pārtikas un veterinārais birojs (PVB) 
laikā no 2009. gada 14.–17. jūlijam veica ārkārtas pārbaudi, lai novērtētu tieši Īlijas prefektūrā 
veiktos Rhynchophorus ferrugineus izplatības novēršanas pasākumus. Pārbaudes ziņojums un 
Grieķijas varas iestāžu atbildes uz ziņojumā paustajiem ieteikumiem ir pieejamas Komisijas 
tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=23361.

Ņemot vērā PVB Īlijā veiktās pārbaudes rezultātus, Komisija vēlreiz nosūtīja vēstuli Grieķijas 
varas iestādēm, mudinot Grieķiju veikt ES tiesību aktos noteiktos korektīvos pasākumus.
Komisija 2009. gada 24. septembrī saņēma atbildi.

Ņemot vērā i) PVB pārbaudes rezultātus Grieķijā un ii) Grieķijas varas iestāžu sniegto 
informāciju, Komisija sāka Padomes direktīvā 2000/29/EK un Komisijas 
Lēmumā 2007/365/EK, kurš grozīts ar Komisijas Lēmumu 2008/776/EK, noteikto prasību 
īstenošanas Grieķijā faktisko un juridisko novērtējumu. Šajā sakarā Komisija apsver sākt 
pārkāpuma procedūru pret Grieķiju par minētajās direktīvās un lēmumā noteikto pienākumu 
neizpildi.
Turklāt Komisija vēlētos informēt Parlamentu, ka, pārskatot jaunākās zinātnes atziņas par 
Rhynchophorus ferrugineus, Komisija apkopo un analizē informāciju par Grieķijas un citu 
dalībvalstu kontroles pasākumiem un informēšanas stratēģijām. Nesen Komisija tikās ar visu 
šo kaitēkļu skarto dalībvalstu (arī Grieķijas) tehniskajiem ekspertiem, lai izstrādātu labāko 
praksi to izplatības novēršanai un apsvērtu spēkā esošo tiesību aktu pārskatīšanu. Komisija 
kopīgi ar Spānijas prezidentūru 2010. gada aprīlī/maijā plāno rīkot Rhynchophorus 
ferrugineus veltītu konferenci, kur varētu iepazīstināt ar saskaņotu kontroles stratēģiju, kuras 
mērķis būtu attīrīt kaitēkļu apsēstās teritorijas.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī.

Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0230/2009

Saistībā ar agrāko 2009. gada jūlija un 2010. gada marta paziņojumu Komisija vēlas informēt 
par šādu jaunāko situācijas attīstību.

Pēc situācijas Grieķijā faktiskā un juridiskā izvērtējuma attiecībā uz to, kā tiek īstenota 
Padomes Direktīva 2000/29/EK un Komisijas Lēmums 2007/365/EK, kas grozīts ar 
Komisijas Lēmumu 2008/776/EK, Komisija ir uzsākusi pārkāpuma izmeklēšanas procesu, 
saskaņā ar Līguma 258. pantu 2010. gada 18. martā nosūtot Grieķijai oficiāla paziņojuma 
vēstuli. Lūgumraksta iesniedzējs par to tika informēts vēstulē, ko Komisija nosūtīja 

                                               
1 Šobrīd jau ir pieejams arī mūsu pirmajā atbildē minētais iepriekšējās pārbaudes Grieķijā ziņojums 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2320.
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2010. gada 30. martā. Ir sagaidāms, ka Grieķijas iestādes atbildi sniegs 2010. gada jūnija 
beigās.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 230/2009 un 614/2010

Laikā no iepriekšējā paziņojuma Komisija ir novērtējusi Grieķijas iestāžu atbildi uz oficiāla 
paziņojuma vēstuli un no 2010. gada 2.–10. februārim ir nosūtījusi vēl vienu PVB misiju uz 
Grieķiju. Komisija kopš tā laika rūpīgi uzrauga situāciju ar Rhynchophorus ferrugineus
Grieķijā, ik ceturksni rīkojot sanāksmes ar šīs valsts iestādēm plašākā kontekstā un par 
dažādiem jautājumiem, no kuriem viens attiecas uz Rhynchophorus ferrugineus problēmu.
Saistībā ar šīm sanāksmēm Grieķijas iestādes 2011. gada jūlijā iesniedza rīcības plānu par 
pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz minēto kaitēkli. Pamatojoties uz iesniegto grafiku, 
Grieķijas iestādes 2011. gada septembrī pieņēma sīki izstrādātās pamatnostādnes un vispārēju 
rīcības plānu cīņai pret Rhynchophorus ferrugineus atkarībā no šī kaitēkļa izplatības. 
Komisija to izskatīja un atzina par apmierinošu. Komisijai arī tiks iesniegti specializēti rīcības 
plāni konkrētiem reģioniem, ko pašlaik gatavo. Kā redzams, Komisija cieši sadarbojas ar 
Grieķijas iestādēm un turpinās uzraudzīt situāciju. 

Plašākā kontekstā Komisija vēlētos informēt Lūgumrakstu komiteju, ka konkrētais kaitēklis ir 
diezgan plaši izplatīts visās dienvidu dalībvalstīs, un ka tā bioloģija ir tāda, ka izskaušana 
un/vai ierobežošana ne vienmēr ir viegla. 

Tomēr ar 2010. gada augustā veiktajiem grozījumiem Komisijas lēmumā noteiktais juridiskais 
pienākums iesniegt rīcības plānus ļauj Komisijai labāk izveidot sadarbības attiecības ar 
dalībvalstīm un gūt labāku priekšstatu par situāciju.

Secinājums 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka cieša sadarbība ar dalībvalstīm, kurās 
izplatījies šis kaitēklis, ļauj labāk nodrošināt atbilstību. Ņemot to vērā, 2011. gada 9. decembrī 
sūdzības iesniedzējam tika nosūtīta vēstuli par gaidāmo procedūras slēgšanu šī pārkāpuma 
lietā. Ja sūdzības iesniedzējs neiebildīs vai neiesniegs jaunus pierādījumus, Komisija apsvērs 
iespēju lietu slēgt. Tomēr Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt notikumus Grieķijā un, ja 
nepieciešams, atsāks lietas izskatīšanu. 


