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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 te voorkomen,
Verzoekschrift 0614/2010, ingediend door Gabriele Wesenauer (Oostenrijkse
nationaliteit), over dringende maatregelen tegen het binnenbrengen en de
verspreiding in Spanje van de rode palmkever (Rhynchophorus ferrugineus)
1.

Samenvatting van verzoekschrift 230/2009

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 te voorkomen, alsmede de
rampzalige effecten daarvan op palmbomen in Griekenland, vooral 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.
Samenvatting van verzoekschrift 614/2010
Indienster beklaagt zich over het verzuim van de Spaanse overheden om dringende maatregelen
te treffen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in Spanje van de rode palmkever
(Rhynchophorus ferrugineus) en de hierdoor veroorzaakte rampzalige gevolgen voor de
palmbomen in Spanje, vooral in de stad waar indienster woont, Orihuela. Indienster wijst
erop dat de rode palmkever, die de bijzondere eigenschap heeft dat hij een deel van zijn
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levenscyclus doorbrengt in de bladeren en stammen van palmbomen, de afgelopen jaren
een permanent probleem is geworden aan de Spaanse Middellandse Zeekusten, waar
palmbomen deel uitmaken van het gemeenschappelijk natuurlijk erfgoed en een
ecologische en economische factor van onschatbare waarde vormen. Aangezien indienster
zich tevergeefs tot de verantwoordelijke lokale overheden heeft gewend, verzoekt zij het
Europees Parlement ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen ter bestrijding van deze
plaag worden getroffen.
2.

Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 230/2009 is ontvankelijk verklaard op 26 mei 2009 en verzoekschrift 614/2010
op 7 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het
Reglement).
3.

Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

Voor verzoekschrift 230/2009
De Commissie wil indiener laten weten dat zij zich bewust is van de gevolgen van de uitbraken
van Rhynchophorus ferrugineus (rode palmkever) in het departement Ilia in Griekenland, alsook
in andere lidstaten van de Gemeenschap waar palmbomen worden geteeld.
Het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Europese Commissie heeft in de periode van 26
januari t/m 6 februari 2009 in Oost-Attika (Griekenland) een inspectiebezoek verricht om onder
andere de situatie met betrekking tot Rhynchophorus ferrugineus te beoordelen.
De Commissie heeft van indiener reeds eerder 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 tenuitvoerlegging in Griekenland van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad
en van de Beschikkingen 2007/365/EG en 2008/776/EG van de Commissie. In een brief aan Z.E.
de heer Vassilis Kaskarelis, ambassadeur van de Permanente Vertegenwoordiging van
Griekenland bij de EU, is het probleem in Ilia onder de aandacht gebracht. Indiener is hiervan
met een schrijven van 29 mei 2009 in kennis gesteld.
Griekenland heeft op 15 april 2009 overeenkomstig Beschikking 2007/365/EG van de
Commissie het jaarlijks onderzoeksrapport voor 2008 ingediend over Rhynchophorus
ferrugineus, waarin wordt aangegeven dat de plaag niet alleen is geconstateerd in bepaalde
regio's van Ilia, maar ook in Oost-Attika en in Heraklion.
Deze klacht heeft de volle aandacht van de Commissie en zij onderzoekt momenteel of de
bepalingen van Beschikking 2007/365/EG in Griekenland correct worden toegepast. Daarom
heeft zij de Griekse autoriteiten al verzocht uiterlijk 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 deze
schadelijke kever uit te roeien.
Daarnaast is de Commissie van mening dat de situatie zeer ernstig is en dat er alles aan gedaan
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moet worden om verdere uitbraken te voorkomen. Daarom zal zij verdere maatregelen treffen
om ervoor te zorgen dat de geldende wetgeving strikt wordt toegepast. Om dat te
bewerkstelligen, is de Commissie van plan in meerdere lidstaten waar de rode palmkever
voorkomt, waaronder Griekenland, inspecties te verrichten. Indiener zal van de resultaten van
deze onderzoeken in kennis worden gesteld.
4.

Antwoord van de Commissie REV, ontvangen op 25 maart 2010

Voor verzoekschrift 230/2009
Als vervolg op haar mededeling van juli 2009, wenst de Commissie het Parlement op de hoogte
te brengen van de volgende ontwikkelingen:
Op 31 juli 2009 hebben de Griekse autoriteiten geantwoord op het schrijven van de Commissie
van 3 juni 2009 met betrekking tot het probleem in Ilia. Om het antwoord van de Griekse
autoriteiten te kunnen verifiëren, en naar aanleiding van de voortdurende e-mails van de indiener
van de klacht, heeft het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) van 14 t/m 17 juli 2009 een
spoedinspectie uitgevoerd om de bestrijding van Rhynchophorus ferrugineus, met name in de
prefectuur Ilia, te beoordelen. Het verslag van de inspectie en het antwoord van de bevoegde
Griekse autoriteiten op de aanbevelingen uit het verslag zijn beschikbaar op de website van de
Commissie op http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2336.1
Gezien het resultaat van de VVB-inspectie in Ilia heeft de Commissie nogmaals schriftelijk
contact opgenomen met de Griekse autoriteiten om hen aan te sporen corrigerende maatregelen
te treffen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de EU-wetgeving. De Commissie heeft op 24
september 2009 een antwoord ontvangen.
Op basis van (i) het resultaat van de VVB-inspectie in Griekenland, en (ii) de informatie die is
ontvangen van de Griekse autoriteiten, heeft de Commissie een feitelijke en juridische
beoordeling van de situatie in Griekenland uitgevoerd met betrekking tot de implementatie van
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad en Beschikking 2007/365/EG van de Commissie, als
gewijzigd bij Beschikking 2008/776/EG van de Commissie. De Commissie overweegt een
inbreukprocedure tegen Griekenland te starten voor niet-naleving van zijn verplichtingen uit
hoofde van bovengenoemde richtlijn en beschikking.
Daarnaast wijst de Commissie erop dat zij in het kader van een evaluatie van de meest recente
wetenschappelijke kennis over Rhynchophorus ferrugineus, bezig is met het verzamelen en
analyseren van informatie over de bestrijdings- en de informatiestrategieën van Griekenland en
andere lidstaten. De Commissie heeft onlangs een bijeenkomst georganiseerd met technische
deskundigen uit alle lidstaten (waaronder Griekenland) die door de plaag zijn getroffen, om
optimale werkmethoden op te stellen voor de bestrijding ervan en een herziening van de
geldende wetgeving te bespreken. De Commissie streeft ernaar om samen met het Spaanse
voorzitterschap in april/mei 2010 een conferentie over Rhynchophorus ferrugineus te
organiseren, waarop een geharmoniseerde bestrijdingsstrategie moet worden gepresenteerd over
de aanpak van deze plaag in de getroffen gebieden.
1

Het verslag van de vorige inspectie in Griekenland (26-1-2009 t/m 6-2-2009) waarnaar in onze eerdere
opmerkingen over het verzoekschrift wordt verwezen, is nu ook beschikbaar op
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2320.
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5.

Antwoord van de Commissie REV II, ontvangen op 24 juni 2010.

Voor verzoekschrift 230/2009
Als vervolg op haar eerdere mededelingen van juli 2009 en maart 2010, wenst de Commissie het
Parlement op de hoogte te brengen van de volgende ontwikkelingen:
Na een feitelijke en juridische beoordeling van de situatie in Griekenland met betrekking tot de
implementatie van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad en Beschikking 2007/365/EG van de
Commissie, als gewijzigd bij Beschikking 2008/776/EG van de Commissie, heeft de Commissie
een inbreukprocedure ingeleid door Griekenland op 18 maart 2010 een aanmaningsbrief te sturen
overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag. De indiener werd hiervan in een brief van 30 maart
2010 op de hoogte gesteld. De Griekse autoriteiten worden geacht voor eind juni 2010 te
antwoorden.
6.

Antwoord van de Commissie REV III, ontvangen op 27 januari 2012.

Voor verzoekschriften 230/2009 en 614/2010
Sinds haar vorige mededeling heeft de Commissie het antwoord van de Griekse autoriteiten op
haar aanmaningsbrief beoordeeld, en van 2 t/m 10 februari 2010 tevens een aanvullende VVBmissie uitgevoerd in Griekenland. De Commissie heeft de situatie van Rhynchophorus
ferrugineus op de voet gevolgd door elk kwartaal met de Griekse autoriteiten bijeen te komen
om in een breder verband diverse kwesties te bespreken, waaronder Rhynchophorus ferrugineus.
In de context van deze besprekingen hebben de Griekse autoriteiten in juli 2011 een actieplan
ingediend met maatregelen die moeten worden getroffen tegen deze schadelijke kever. De
Griekse autoriteiten hebben zich gehouden aan het ingediende tijdsschema en in september 2011
gedetailleerde ricthsnoeren en actieplannen vastgesteld om de verspreiding van Rhynchophorus
ferrugineus zo goed mogelijk tegen te gaan. Deze richtsnoeren zijn beoordeeld door de
Commissie en lijken bevredigend te zijn. De Commissie verwacht tevens de gespecialiseerde
actieplannen voor bepaalde regio's te ontvangen waaraan momenteel wordt gewerkt. De
Commissie onderhoudt dus nauwe contacten met de Griekse autoriteiten en blijft de situatie
controleren.
In een breder verband wijst de Commissie erop dat de schadelijke kever behoorlijk veel
voorkomt in de zuidelijke lidstaten en dat de biologische eigenschappen ervan uitroeiing en/of
inperking van uitbraken niet altijd gemakkelijk maken.
Sinds de wijziging van het Commissiebesluit in augustus 2010 maakt de wettelijke vereiste om
actieplannen in te dienen het de Commissie echter mogelijk om een betere samenwerkingsband
op te bouwen met de lidstaten en een beter overzicht van de situatie te krijgen.
Conclusie
Tegen de achtergrond hiervan is de Commissie van mening dat een nauwe samenwerking met de
lidstaten die zijn getroffen door dit schadelijke organisme een betere manier is om naleving te
garanderen. Met het oog daarop is er in het kader van de inbreuk op 9 december 2011 een brief
naar indiener gestuurd met het voornemen om de zaak te sluiten. Als indiener geen bezwaar
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maakt of geen nieuw bewijs van het tegendeel aandraagt, zal de Commissie overwegen de zaak
te sluiten. De Commissie zal Griekenland echter nauwlettend blijven controleren en de zaak
indien nodig heropenen.
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