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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0177/2008, внесена от Evangelou Stamatoglou, с гръцко
гражданство, относно лицензите за търговия с растения

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава, че желаещите да търгуват с растения в Гърция 
трябва да притежават лиценз тип Б, ако възнамеряват да оперират в Гърция, а ако 
желаят да търгуват с други държави в рамките на ЕС им е необходим лиценз тип А. 
Таксата за лиценз тип А е 3 200 EUR, а за лиценз тип Б – 130 EUR. Според вносителя на 
петицията това различие не съответства на Договора за създаване на Европейската 
общност, тъй като прави дискриминация между гръцкия и европейския пазар.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Вносителят на петицията се оплаква от твърде високата сравнителна стойност на 
гръцките лицензи за търговия с „растения“ извън Гърция в сравнение с търговията в 
страната и задава въпроса дали това е съвместимо със законодателството на 
Общността.

Забележки на Комисията

Фирмата на вносителя на петицията, „KipoZoi“, е малко предприятие за търговия на 
дребно, което продава стоки като градинарски инструменти и градински растения. Тя е 
създадена през 1996 г.
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На равнището на Общността наистина съществува пакет от законодателни актове в 
областта на търговията с растения, съдържащи разпоредби относно растителната 
защита (Директива 2000/29/ЕО на Съвета и законодателството за нейното прилагане) и 
минималните изисквания за търговията със семена и посадъчен материал (12 директиви 
на Съвета, от които Директива 98/56/ЕО се занимава с търговията с декоративни 
растения). Въз основа на принципа на субсидиарност прилагането на законодателството 
на Общността е поверено на компетентните национални органи, вследствие на което 
административните изисквания могат да се различават между отделните държави-
членки. Макар че списъкът и изискванията за фитосанитарен контрол за подлежащите 
на карантина организми, както и минималните условия за осъществяване на търговия 
са хармонизирани на равнището на Общността, дължимите такси към съответните 
компетентни органи не са предмет на разпоредбите на Общността с едно единствено 
изключение, а именно таксите, свързани с фитосанитарния контрол върху растенията, 
внасяни от трети държави. 

Тези пакети от законодателни актове, с изключение на гореспоменатото изключение, 
всъщност не стигат до такива подробности като как следва да се финансира цялата тази 
работа, например с налог върху търговията или с фиксирана такса под формата на 
лиценз (както изглежда е в настоящия случай). Това са въпроси от сферата на 
националните администрации и местните административни традиции. Те все пак не 
трябва да въвеждат скрити нарушения, например като се налагат такси, които не са 
обективно оправдани, например допълнителни проверки, превод на документи и 
проследяване. Също така евентуалният излишък, генериран от таксите, не трябва да се 
връща на определен вид оператори, тъй като това би могло да се равнява на държавна 
помощ, но всичко това не е включено в твърденията на вносителя на петицията.

Вследствие на това таксите за търговия с растения извън Гърция наистина могат да са 
твърде различни от тези за търговия в страната. Възражението срещу задължението да 
се плаща една и съща такса независимо дали търговският партньор е установен в друга 
държава-членка на ЕС или например в Китай, не противоречи априори на 
законодателството на Общността. Таксите обаче трябва да са пропорционални, а 
контролът, с който са свързани те, трябва да съответства на законодателството на 
Общността.

Комисията предприема обширна програма за модернизиране на законодателството в 
областта както на растителната защита, така и на търговията със семена и посадъчен 
материал. Законодателството в областта на търговията обхваща посадъчния материал1

от земеделски и зеленчукови култури, декоративните растения2, горския посадъчен 
материал3 и лозите4. Целта на този пакет от законодателни актове е да се гарантира, че 
продаваните материали са идентифицирани правилно, така че да могат да се проследят 
всички рискове от разпространение на заболявания по растенията вследствие на тази 
търговия или от разпространение на материали, които не отговарят на стандартите (и 

                                               
1 Директива 1992/34/ЕИО на Съвета от 28 април 1992 г.
2 Директива 1998/56/ЕИО на Съвета от 20 юли 1998 г.
3 Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г.
4 Директива 2002/11/ЕО на Съвета от 14 февруари 2002 г.
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които ще се отразят неблагоприятно на реколтата и на качеството на произвежданите 
растения от посадъчния материал). Тази идентификация е важна и за прилагането на 
законодателството за сортовете растения. По тази причина администрацията, която се 
занимава с това, в действителност далеч не е незначителна. В своя последен доклад по 
темата1 сънародникът на вносителя на петицията г-н Gklavakis твърди, че тя дори 
трябва допълнително да се засили. Последната инициатива на Комисията по отношение 
на модернизирането на законодателството е да се актуализират критериите, според 
които националните лаборатории могат да отговарят на условията за извършване на 
фитосанитарни проверки на растенията2, които се продават в чужбина. Малкото 
задавани досега парламентарни въпроси, свързани с тази търговия, засягаха най-вече 
условията на работа в държавите износителки.

Заключения

Вярно е, че върху хората, занимаващи се с търговия с растения, е наложено тежко 
административно бреме, дължащо се основно на рисковете от разпространение на 
заболявания от една в друга държава. Независимо от оправдания характер на 
съответния пакет от законодателни актове на ЕС, Комисията предприема активни 
стъпки за неговото актуализиране – дейност, в която се приветства приноса от страна 
на търговските предприятия, например чрез www.aiph.org (в която Гърция не членува), 
или международното общество по градинарски науки www.ishs.org (в която Гърция 
членува). Парламентът би могъл да предложи на вносителя на петицията да посети 
специалните сайтове http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm  
(законодателство в областта на фитосанитарните мерки) и 
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm (законодателство в областта на 
търговията със семена и посадъчен материал).

                                               
1 Доклад на Европейския парламент от 28 ноември 2007 г. относно преработения вариант на 
предложението за директива в COM(2007)0031 (документ A6-0480/2007)
2 COM(2009) 424 окончателен от 11 август 2009 г.


