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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0177/2008 af Evangelou Stamatoglou, græsk statsborger, om licenser 
til at handle med planter

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at dem, som ønsker at handle med planter i Grækenland, skal bruge en 
Type B-licens, hvis de vil handle i Grækenland, mens hvis de vil handle med andre EU-lande, 
skal de have en Type A-licens. Prisen på en Type A-licens er 3.200 euro, og prisen på en 
Type B-licens er 130 euro. Andrageren mener, at denne forskel ikke er i overensstemmelse 
med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, da det diskriminerer mellem 
grækerne og de europæiske markeder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2008). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Andrageren klager over de relativt høje priser for græske licenser til at handle med planter 
uden for Grækenland i forhold til priserne for licenser til at handle inden for Grækenland og 
ønsker at vide, om det er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

Kommissionens bemærkninger

Andragerens virksomhed "KipoZoi" er en mindre detailvirksomhed, der sælger varer som 
f.eks. haveredskaber og planter. Virksomheden blev etableret i 1996.

Der er fastsat lovgivning på EU-plan om handel med planter, som omfatter bestemmelser om
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beskyttelse af plantesundhed (Rådets direktiv 2000/29/EF og gennemførelsesbestemmelser) 
og minimumskrav til markedsføring af frø og plantemateriale (12 direktiver fra Rådet, hvoraf 
direktiv 98/56/EF handler om afsætning af prydplanteformeringsmateriale). Gennemførelsen 
af fællesskabslovgivningen hører på grundlag af subsidiaritetsprincippet under de nationale 
kompetente myndigheders kompetenceområde med det resultat, at de administrative krav kan 
være forskellige i de forskellige medlemsstater. Selv om listen over og de 
plantesundhedsmæssige kontrolkrav til skadegørere, der er omfattet af reglerne om karantæne,
samt minimumskravene til markedsføring er harmoniseret på EU-plan, er afgifter, der skal 
betales til de relevante kompetente myndigheder, ikke underlagt EU's bestemmelser, undtagen 
afgifter i forbindelse med plantesundhedsmæssig kontrol af importerede planter fra 
tredjelande.

Denne lovgivning, undtagen ovennævnte undtagelse, går ikke tilstrækkeligt i dybden i forhold 
til finansieringen af dette arbejde, som f.eks. kunne ske gennem en afgift på handel eller 
gennem - som det tilsyneladende er tilfældet her - et fast gebyr for licenser. Disse anliggender 
skal behandles af de nationale forvaltninger og efter lokale administrative traditioner. Der må 
imidlertid ikke opstå en skjult skævhed gennem opkrævning af gebyrer, som ikke er objektivt 
begrundet, f.eks. gebyrer for ekstra verificeringer, oversættelser og opfølgninger. Overskud 
fra disse gebyrer skal heller ikke tilbageføres til en særlig type operatør, da dette kan have 
samme værdi som statsstøtte - men det indgår ikke i andragerens spørgsmål.

Derfor kan gebyrer for licenser til handel med planter uden for Grækenland variere meget i 
forhold til gebyrerne for licenser til national handel. Indsigelser mod betaling af samme gebyr,
uanset om handelspartneren har hjemsted i en anden EU-medlemsstat eller f.eks. i Kina, er i 
princippet ikke i strid med fællesskabsretten. Gebyrerne skal dog være forholdsmæssigt 
rimelige, og kontrollen, som gebyrerne vedrører, skal være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i fællesskabsretten.

Kommissionen har iværksat et omfattende program til opdatering af lovgivningen, både på 
området for plantesundhedsbeskyttelse og markedsføring af frø og plantemateriale.
Lovgivningen om markedsføring dækker plantemateriale for landbrugs- og grøntsagsafgrøder, 
prydplanter, forstligt formeringsmateriale og vin. Formålet med denne lovgivning er at sikre, 
at materiale, der handles, er korrekt identificeret, således at enhver risiko for at sprede 
plantesygdomme gennem handel eller udbrede materiale, der er under den fastsatte standard 
(som vil have negative konsekvenser for udbyttet og kvaliteten af de planter, der dyrkes med 
det pågældende plantemateriale), kan spores. Identifikationen er også relevant for 
håndhævelsen af lovgivningen om sortsbeskyttelse. Den administration, der er involveret, er 
faktisk meget vigtig. Andragerens landsmand, Gklavakis, argumenterede i sin nylige 
betænkning om emnet for en yderligere stramning i denne sammenhæng. Kommissionens 
seneste initiativ i bestræbelserne på at opdatere lovgivningen omfatter en opdatering af de 
kriterier, som de nationale laboratorier skal opfylde med henblik på plantesundhedskontrol af 
planter, som handles på tværs af grænserne. De få spørgsmål fra Europa-Parlamentet, som har 
omhandlet denne handel, har hovedsageligt omhandlet arbejdsforholdene i eksportlandene.

Konklusioner
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Det er sandt, at der er tunge administrative byrder på de personer, som er involveret i handel 
med planter, særligt på grund af risikoen for at sprede sygdomme fra et land til et andet.
Desuagtet den berettigelse, som den relevante lovgivning har, er Kommissionen i færd med at 
træffe foranstaltninger til at opdatere lovgivningen, og bidrag fra erhvervslivet, f.eks. via 
websiden www.aiph.org (som ikke har græsk medlemskab) eller den internationale 
sammenslutning for havebrugsvidenskab www.ishs.org (som har), hilses meget velkommen.
Parlamentet vil foreslå a n d r a g e r e n  at gå ind på websiderne 
http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm (plantesundhedslovgivning) og 
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm (lovgivning om markedsføring af frø 
og plantemateriale)."


