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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0230/2009, adresată de Spiridon Andriopoulos, de cetățenie elenă, 
privind neaplicarea de către autoritățile elene a Deciziei 2007/365/CE a Comisiei 
privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în 
Comunitate a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Petiția nr. 0614/2010, adresată de Gabriele Wesenauer, de cetățenie austriacă, 
privind măsurile urgente adoptate în vederea combaterii apariției și răspândirii 
gărgăriței roșii (Rhynchophorus ferrugineus)

1. Rezumatul petiției nr. 0230/2009

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

Rezumatul petiției nr. 0614/2010

Petiționara contestă neadoptarea de către autoritățile spaniole a unor măsuri de combatere a 
apariției și răspândirii gărgăriței roșii în Spania și impactul catastrofal pe care acestea îl au 
asupra palmierilor în Spania și, mai ales, în orașul în care trăiește, Orihuela. Ea susține că 
gărgărița roșie, care are trăsătura distinctivă de a-și petrece o parte din ciclul de viață în 
frunzele și trunchiurile palmierilor, a devenit o problemă permanentă pe coasta 
mediteraneeană a Spaniei, unde palmierii sunt parte a patrimoniului natural și, implicit, un 
element prețios pentru sistemul ecologic și economic al regiunii. Întrucât sesizările adresate 
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de petiționară autorităților competente locale nu au avut succes, ea solicită Parlamentului 
European să intervină pentru a asigura că se adoptă măsurile necesare pentru a combate 
această problemă. 

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0230/2009 declarată admisibilă la 26 mai 2009 și petiția nr. 0614/2010 declarată 
admisibilă la 7 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009.

Pentru petiția nr. 0230/2009

Comisia dorește să informeze petiționarul că este conștientă de consecințele răspândirii 
Rhynchophorus ferrugineus (gărgărița roșie de palmier) în Ilia, Grecia, precum și în alte state 
membre ale Comunității unde se cultivă palmieri.

Oficiul Alimentar și Veterinar al Comisiei Europene a efectuat o inspecție în Attica de Est, 
Grecia, în perioada 26 ianuarie 2009-06 februarie 2009, pentru a evalua, printre altele, și 
situația cu privire la Rhynchophorus ferrugineus.

Comisia a mai primit și a înregistrat o plângere din partea petiționarului cu privire la aceeași 
problemă.

Comisia va efectua o evaluare faptică și juridică completă a situației referitoare la 
implementarea Directivei Consiliului 2000/29/CE și a deciziilor Comisiei 2007/365/CE și 
2008/776/CE în Grecia. A fost deja adresată o scrisoare ES dl Vassilis Kaskarelis, 
Ambasadorul Reprezentanței Permanente a Greciei la UE, referitoare la problema din Ilia. 
Petiționarul a fost informat în legătură cu aceasta printr-o scrisoare din data de 29 mai 2009.
La 15 aprilie 2009 Grecia a publicat raportul anual privind inspecțiile 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 și în Atica de Est și Heraklion.

Comisia este foarte îngrijorată în legătură cu această plângere și, în momentul de față, face 
investigații pentru a vedea dacă dispozițiile Deciziei 2007/365/CE sunt implementate în mod 
corect în Grecia. Din acest motiv a solicitat deja autorităților din Grecia să ofere explicații 
până la sfârșitul lunii iunie de ce Rhynchophorus ferrugineus continuă să fie răspândit în 
Grecia și 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 și 
intenționează să ia măsuri suplimentare în vederea aplicării stricte a legislației. În acest scop, 
Comisia intenționează să efectueze inspecții într-o serie de state membre unde a fost 
semnalată gărgărița roșie de palmier, inclusiv în Grecia. Petiționarul va fi informat în legătură 
cu rezultatul acestor investigații.

4. REV Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010
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Pentru petiția nr. 0230/2009

Ca urmare la comunicarea sa din iulie 2009, Comisia dorește să informeze Parlamentul cu 
privire la următoarele evoluții: 

La 31 iulie 2009, autoritățile din Grecia au răspuns la scrisoarea Comisiei din 3 iunie 2009 
privind problema din Ilia. Pentru a verifica răspunsul Greciei și în urma e-mailurilor 
numeroase primite din partea autorului plângerii, Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) a 
efectuat o inspecție de urgență în perioada 14-17 iulie 2009 pentru a evalua controalele 
privind Rhynchophorus ferrugineus, în mod specific în prefectura Ilia. Raportul inspecției și 
răspunsul autorităților competente din Grecia la recomandările făcute în raport sunt 
disponibile pe site-ul de internet al Comisie la 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2336..1

Având în vedere rezultatul inspecției OAV din Ilia, Comisia a trimis o nouă scrisoare 
autorităților elene, îndemnându-le să adopte măsurile corective necesare pentru respectarea 
legislației UE. Comisia a primit un răspuns la 24 septembrie 2009. 

În urma (i) rezultatului inspecțiilor OAV din Grecia și a (ii) informațiilor primite din partea 
autorităților elene, Comisia a procedat la o evaluare faptică și juridică a situației din această 
țară în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei Consiliului 2000/29/CE și a Deciziei 
Comisiei 2007/365/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia Comisiei 2008/776/CE. În 
această privință, Comisia se gândește să inițieze procedurile privind încălcarea legislației 
comunitare împotriva Greciei pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul 
directivei și deciziei menționate mai sus.  
Mai mult decât atât, Comisia ar dori ca Parlamentul să fie informat că, în cadrul revizuirii 
actuale a celor mai recente date științifice privind Rhynchophorus ferrugineus, Comisia 
colectează în prezent și analizează informații despre strategiile de controlare și informare ale 
Greciei și ale altor state membre. Recent, Comisia a avut o întâlnire cu experți tehnici din 
toate statele membre (inclusiv Grecia) afectate de acest dăunător, pentru a elabora bune 
practici în ceea ce privește controlarea acestuia și pentru a lua în calcul revizuirea legislației 
aplicabile. Comisia urmărește să organizeze, împreună cu președinția spaniolă, o conferință 
privind Rhynchophorus ferrugineus în aprilie/mai 2010, unde ar trebui să fie prezentată o 
strategie armonizată de controlare privind modul în care pot fi dezinfectate zonele infestate.

5. REV II Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010.

Pentru petiția nr. 0230/2009

Ca urmare a comunicărilor sale anterioare din iulie 2009 și martie 2010, Comisia dorește să 
informeze Parlamentul cu privire la următoarele evoluții: 

În urma unei evaluări faptice și juridice a situației din Grecia cu privire la punerea în aplicare 
a Directivei Consiliului 2000/29/CE și a Deciziei Comisiei 2007/365/CE, astfel cum a fost 

                                               
1 Raportul inspecției anterioare efectuate în Grecia (26 ianuarie-6 februarie 2009) menționate în comentariile 
noastre anterioare cu privire la petiție este disponibil acum la 
„http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2320.
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modificată prin Decizia Comisiei 2008/776/CE, Comisia a inițiat procedurile privind 
încălcarea dreptului comunitar prin trimiterea, la 18 martie 2010, a unei scrisori de notificare 
oficială Greciei, în conformitate cu articolul 258 din Tratat. Reclamantul a fost informat cu 
privire la acest fapt printr-o scrisoare din 30 martie 2010. Se așteaptă ca autoritățile elene să 
răspundă până la sfârșitul lunii iunie 2010.

6. REV III Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Pentru petițiile nr. 230/2009 și 614/2010

De la comunicarea sa anterioară Comisia a evaluat răspunsul autorităților elene la scrisoarea 
sa de notificare oficială și a efectuat, de asemenea, o misiune suplimentară OAV în Grecia 
între 2 și 10 februarie 2010. 
Comisia a monitorizat de atunci îndeaproape situația lui Rhynchophorus ferrugineus în 
Grecia, prin întâlniri trimestriale cu autoritățile elene într-un context mai larg și în legătură cu 
diferite probleme, una dintre acestea fiind Rhynchophorus ferrugineus.
 În cadrul acestor reuniuni, autoritățile elene au prezentat, în iulie 2011, un plan de acțiune 
pentru măsurile care trebuie luate în ceea ce privește organismul dăunător în cauză. Pe baza 
termenelor prezentate, autoritățile elene au adoptat în mod corespunzător, în 
septembrie 2011, orientări detaliate și planuri de acțiune generalizate în vederea combaterii 
Rhynchophorus ferrugineus în conformitate cu distribuția dăunătorului. Aceste aspecte au 
fost evaluate de către Comisie și par a fi satisfăcătoare. Comisia așteaptă, de asemenea, să 
primească planurile de acțiune specializate pentru anumite regiuni, care sunt în desfășurare. 
După cum se poate observa, Comisia este în contact strâns cu autoritățile elene și va 
continua să monitorizeze situația. 

Într-un context mai larg, Comisia ar dori, de asemenea, să informeze Comisia pentru petiții 
cum că organismul dăunător în cauză este destul de larg răspândit în toate statele membre 
din sud și că bilogia sa este de așa natură, încât eradicarea și/sau izolarea sa nu sunt 
întotdeauna facile. 

Cu toate acestea, odată cu modificarea Deciziei Comisiei în august 2011, obligația legală de a 
prezenta planuri de acțiune permite Comisiei să stabilească o mai bună relație de cooperare cu 
statele membre și să aibă o mai bună privire de ansamblu asupra situației.

Concluzie 

Pornind de la cele de mai sus, Comisia este de părere că o colaborare mai strânsă cu statele 
membre afectate de acest organism dăunător servește drept mijloc mai bun pentru asigurarea 
conformității. Având în vedere acest fapt, la 9 decembrie 2011, o scrisoare de preînchidere a 
fost trimisă reclamantului în contextul încălcării. În cazul în care reclamantul nu se opune sau 
nu aduce noi probe pentru a demonstra contrariul, Comisia va lua în considerare închiderea 
cazului. Cu toate acestea, Comisia va continua să monitorizeze Grecia îndeaproape și, dacă 
este necesar, va redeschide acest caz. 


