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27.1.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0230/2009, ingiven av Spiridon Andriopoulos, grekisk medborgare, 
om de grekiska myndigheternas bristande iakttagande av kommissionens 
beslut 2007/365/EG om nödåtgärder för att förhindra att Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier) förs in i gemenskapen och sprids i gemenskapen,

Framställning 0614/2010, ingiven av Gabriele Wesenauer, österrikisk 
medborgare, om nödåtgärder för att förhindra att Rhynchophorus ferrugineus (röd 
palmvivel) förs in och sprids i Spanien

1. Sammanfattning av framställning 0230/2009

Framställaren kritiserar de grekiska myndigheternas bristande iakttagande av kommissionens 
beslut 2007/365/EG om nödåtgärder för att förhindra att Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
förs in och sprids i gemenskapen och de katastrofala följder detta får för palmerna i Grekland, 
särskilt i Elis och Amaliada. Eftersom framställaren förgäves har vänt sig till de grekiska 
myndigheterna i detta ärende uppmanar han Europaparlamentet att ingripa för att se till att de 
grekiska skyddsåtgärderna omgående överensstämmer med kommissionens beslut.

Sammanfattning av framställning 0614/2010

Framställaren kritiserar de spanska myndigheternas underlåtenhet att vidta nödåtgärder för att 
förhindra att Rhynchophorus ferrugineus (röd palmvivel) förs in i Spanien och de katastrofala 
följder detta får för palmerna i Spanien, särskilt i staden Orihuela där framställaren bor. Hon 
konstaterar att röd palmvivel, vars utmärkande drag är att den under en del av sin livscykel 
lever i palmers blad och stammar, på senare år har blivit ett permanent problem på den 
spanska Medelhavskusten, där palmer är en del av det gemensamma naturarvet och utgör ett 
ovärderligt inslag i regionens miljö och ekonomi. Eftersom framställaren förgäves har vänt sig 
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till de berörda lokala myndigheterna uppmanar hon Europaparlamentet att ingripa för att se 
till att nödvändiga åtgärder omgående vidtas för att bekämpa detta gissel. 

2. Tillåtlighet

Framställning 0230/2009 förklarades tillåtlig den 26 maj 2009 och framställning 0614/2010 
förklarades tillåtlig den 7 oktober 2010. Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar 
(artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 juli 2009

Framställning 0230/2009

”Kommissionen vill meddela framställaren att den är medveten om konsekvenserna av 
utbrotten av Rhynchophorus ferrugineus (röd palmvivel) i Elis i Grekland samt i andra 
medlemsstater där det växer palmer.

Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor genomförde mellan den 26 januari 
och den 6 februari 2009 en inspektion i Östra Attika i Grekland för att bedöma bland annat 
situationen i fråga om Rhynchophorus ferrugineus.

Kommissionen har redan mottagit och registrerat ett klagomål från framställaren om samma 
fråga.

Kommissionen kommer att gå vidare med en fullständig, saklig och rättslig bedömning av 
situationen med hänsyn till genomförandet av rådets direktiv 2000/29/EG samt 
kommissionens beslut 2007/365/EG och 2008/776/EG i Grekland. En skrivelse om 
problemen i Elis har redan skickats till ambassadör Vassilis Kaskarelis på Greklands ständiga 
representation i EU. Framställaren informerades om detta i en skrivelse av den 29 maj 2009.

Grekland lade den 15 april 2009 i enlighet med kommissionens beslut 2007/365/EG fram en 
årlig undersökningsrapport om Rhynchophorus ferrugineus för 2008. I den angavs att detta 
skadedjur inte bara förekom i vissa regioner i Elis, utan även fanns i Östra Attika och 
Heraklion.

Kommissionen är mycket bekymrad över detta klagomål och undersöker för närvarande om 
bestämmelserna i beslut 2007/365/EG har genomförts på ett korrekt sätt i Grekland. Därför 
har kommissionen redan begärt att de grekiska myndigheterna senast i slutet av juni ska 
förklara varför Rhynchophorus ferrugineus fortsätter att sprida sig i Grekland och att de ska 
informera kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att utrota denna skadliga 
organism.

Dessutom betraktar kommissionen förhindrandet av ytterligare utbrott som en hög prioritering 
och har för avsikt att vidta ytterligare åtgärder för ett strikt genomförande av gällande 
lagstiftning. För detta ändamål planerar kommissionen inspektioner i flera medlemsstater där 
det förekommer röd palmvivel, däribland Grekland. Framställaren kommer att informeras om 
resultatet av dessa inspektioner.”
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4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 25 mars 2010

Framställning 0230/2009

Som uppföljning till sitt meddelande från juli 2009 vill kommissionen informera parlamentet 
om följande utveckling: 

Den 31 juli 2009 svarade de grekiska myndigheterna på kommissionens skrivelse av 
den 3 juni 2009 om problemet i Elis. För att kontrollera Greklands svar, och till följd av de 
fortlöpande e-breven från framställaren, genomförde kontoret för livsmedels- och 
veterinärfrågor en nödinspektion den 14–17 juli 2009 för att utvärdera kontrollerna av 
Rhynchophorus ferrugineus, särskilt i prefekturen Elis. Inspektionsrapporten och svaret från 
Greklands behöriga myndigheter på rekommendationerna i rapporten finns på kommissionens 
webbplats på http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2336.1

Mot bakgrund av resultatet av kontorets inspektion i Elis sände kommissionen ytterligare en 
skrivelse till de grekiska myndigheterna där dessa uppmanades att vidta de 
korrigeringsåtgärder som behövs för att EU-lagstiftningen ska följas. Kommissionen mottog 
ett svar den 24 september 2009.

Till följd av i) resultatet av kontoret för livsmedels- och veterinärfrågors inspektioner i 
Grekland och ii) de upplysningar som lämnats av de grekiska myndigheterna har 
kommissionen inlett en saklig och rättslig bedömning av situationen i Grekland med avseende 
på genomförandet av rådets direktiv 2000/29/EG samt kommissionens beslut 2007/365/EG, 
ändrat genom kommissionens beslut 2008/776/EG. Kommissionen överväger i detta 
sammanhang att inleda överträdelseförfaranden mot Grekland, med anledning av att landet 
inte uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med ovannämnda direktiv och beslut.

Kommissionen vill vidare informera parlamentet om att den, inom ramen för den pågående 
översynen av de senaste vetenskapliga rönen om Rhynchophorus ferrugineus, har börjat samla 
in och analysera upplysningar om Greklands och de övriga medlemsstaternas kontroll- och 
informationsstrategier. Kommissionen höll nyligen ett möte med tekniska experter från alla 
medlemsstater (däribland Grekland) som drabbats av detta skadedjur, i syfte att utveckla bästa 
metoder för dess kontroll och se över den tillämpliga lagstiftningen. Kommissionen avser att 
tillsammans med det spanska ordförandeskapet anordna en konferens om Rhynchophorus 
ferrugineus i april/maj 2010, där en harmoniserad kontrollstrategi för att sanera de drabbade 
områdena ska läggas fram.

5. Kommissionens andra kompletterande svar, mottaget den 24 juni 2010

Framställning 0230/2009

Som uppföljning till sina tidigare meddelanden från juli 2009 och mars 2010 vill 
kommissionen informera parlamentet om följande utveckling: 

                                               
1 Rapporten från den tidigare inspektionen i Grekland (den 26 januari till den 6 februari 2009) som nämns i 
kommissionens tidigare kommentarer till framställningen finns nu också på 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2320
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Efter att ha genomfört en saklig och rättslig bedömning av situationen i Grekland beträffande 
genomförandet av rådets direktiv 2000/29/EG och kommissionens beslut 2007/365/EG, 
ändrat genom kommissionens beslut 2008/776/EG, har kommissionen inlett 
överträdelseförfaranden genom att den 18 mars 2010 sända en formell skrivelse till Grekland i 
enlighet med artikel 258 i fördraget. Framställaren informerades om detta genom en skrivelse 
av den 30 mars 2010. De grekiska myndigheterna ska ha svarat i slutet av juni 2010.

6. Kommissionens tredje kompletterande svar, mottaget den 27 januari 2012

Framställningarna 0230/2009 och 0614/2010

Kommissionen har sedan sitt tidigare meddelande utvärderat de grekiska myndigheternas svar 
på dess formella skrivelse och kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor har även 
genomfört ytterligare ett besök i Grekland mellan den 2 och den 10 februari 2010. 
Kommissionen har därefter noga följt situationen för Rhynchophorus ferrugineus i Grekland, 
inom ramen för kvartalsvisa möten med de grekiska myndigheterna i ett mer allmänt 
sammanhang och med avseende på olika frågor, bland annat frågan om 
Rhynchophorus ferrugineus. Inom ramen för dessa möten lade de grekiska myndigheterna i 
juli 2011 fram en handlingsplan med åtgärder avseende denna skadliga organism. Mot 
bakgrund av den tidsram som angivits antog de grekiska myndigheterna i september 2011 
detaljerade riktlinjer och allmänna handlingsplaner för att bekämpa Rhynchophorus 
ferrugineus i de områden dit detta skadedjur har spridit sig. Dessa riktlinjer och 
handlingsplaner har granskats av kommissionen och tycks vara tillfredsställande. 
Kommissionen inväntar även de specialiserade handlingsplanerna för specifika regioner som 
håller på att utarbetas. Såsom kan konstateras har Kommissionen nära kontakter med de 
grekiska myndigheterna och kommer att fortsätta att övervaka situationen. 

I ett bredare sammanhang vill kommissionen också informera utskottet för framställningar om 
att den berörda skadliga organismen är tämligen utbredd i EU:s södra medlemsstater och att 
dess biologi gör att den inte alltid är lätt att utrota eller begränsa. 

Efter ändringen av kommissionens beslut i augusti 2010 har dock den rättsliga skyldigheten 
att lämna in handlingsplaner till kommissionen gjort att det har blivit lättare för kommissionen 
att inleda ett samarbete med medlemsstaterna och få en bättre översikt över situationen.

Slutsats

Kommissionen anser mot bakgrund av ovanstående att ett nära samarbete med de 
medlemsstater som drabbats av denna skadliga organism vore ett bra sätt att se till att 
lagstiftningen följs. Mot den bakgrunden sändes den 9 december 2011 en skrivelse om 
förberedelser om avslutande av ärendet till framställaren inom ramen för 
överträdelseförfarandet. Kommissionen kommer att överväga att avsluta behandlingen av 
ärendet om framställaren inte har några invändningar eller inkommer med ny bevisning som 
talar mot detta.  Kommissionen kommer emellertid att fortsätta att noga övervaka Grekland 
och kommer vid behov att åter ta upp ärendet till behandling. 


