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1. Περίληψη της αναφοράς

O αναφέρων αναφέρει ότι, στην Ελλάδα, για να εμπορευτεί κανείς φυτά, εφοδιάζεται με 
άδεια τύπου B σε περίπτωση που θέλει να δραστηριοποιηθεί εντός Ελλάδας, ενώ σε 
περίπτωση που θέλει να κάνει συναλλαγές με άλλες χώρες εντός ΕΕ πρέπει να εφοδιαστεί με 
άδεια τύπου A. Το κόστος του παραβόλου για την άδεια τύπου A είναι 3 200 ευρώ και για 
την άδεια τύπου B είναι 130 ευρώ. O αναφέρων υποστηρίζει ότι αυτή η διαφοροποίηση δεν 
είναι σύμφωνη με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς 
διαχωρίζεται η ελληνική από την ευρωπαϊκή αγορά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το πολύ υψηλό σχετικό κόστος των ελληνικών αδειών για την 
εμπορία φυτών εκτός Ελλάδας σε σύγκριση με το κόστος των αδειών εμπορίας στο 
εσωτερικό της χώρας, και ρωτά εάν αυτό είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η επιχείρηση του αναφέροντος "ΚηποΖωή" είναι μια μικρή επιχείρηση λιανικής πώλησης 
εμπορευμάτων όπως εργαλείων κηπουρικής και φυτών κήπου. Δημιουργήθηκε το 1996.
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Σε κοινοτικό επίπεδο υφίσταται πράγματι νομοθεσία για την εμπορία φυτών, με διατάξεις που 
αφορούν την προστασία της υγείας των φυτών (οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και 
εκτελεστική νομοθεσία), καθώς και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εμπορία σπόρων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού (12 οδηγίες του Συμβουλίου, από τις οποίες η οδηγία 98/56/ΕΚ 
αφορά την εμπορία καλλωπιστικών φυτών). Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, η 
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας έχει ανατεθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές, με 
αποτέλεσμα οι διοικητικές απαιτήσεις να διαφέρουν ενδεχομένως μεταξύ των κρατών μελών. 
Ενώ ο κατάλογος και οι απαιτήσεις φυτοϋγειονομικού ελέγχου για τους οργανισμούς που 
υπόκεινται σε καραντίνα, καθώς και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εμπορία έχουν 
εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, τα παράβολα που καταβάλλονται στις σχετικές αρμόδιες 
αρχές δεν υπόκεινται στις κοινοτικές διατάξεις, με μία μόνο εξαίρεση, η οποία είναι τα 
παράβολα που σχετίζονται με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους σε εισαγόμενα φυτά από 
τρίτες χώρες. 

Η εν λόγω νομοθεσία, εκτός από την προαναφερθείσα εξαίρεση, πράγματι δεν υπεισέρχεται 
σε λεπτομέρειες όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης όλων αυτών των εργασιών, για 
παράδειγμα μέσω φόρου επί του εμπορίου ή –όπως ισχύει προφανώς στην περίπτωση αυτή–
μέσω καθορισμένης σταθερής χρέωσης για τις άδειες. Τα ζητήματα αυτά εναπόκεινται στις 
εθνικές διοικήσεις και την τοπική διοικητική παράδοση. Δεν πρέπει, ωστόσο, να προκαλούν 
κρυφή στρέβλωση, για παράδειγμα επιβάλλοντας χρεώσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται 
αντικειμενικά, όπως επιπλέον ελέγχους, μεταφράσεις και παρακολούθηση. Επιπλέον, δεν θα 
πρέπει τυχόν πλεόνασμα που προκύπτει από τις χρεώσεις να επιστρέφεται σε συγκεκριμένο 
τύπο φορέα εκμετάλλευσης, καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε με κρατική ενίσχυση – αλλά ο 
αναφέρων δεν ισχυρίζεται κάτι τέτοιο.

Κατά συνέπεια, τα παράβολα για την εμπορία φυτών εκτός Ελλάδας θα μπορούσαν πράγματι 
να διαφέρουν κατά πολύ από αυτά για το εγχώριο εμπόριο. Η ένσταση όσον αφορά την 
υποχρέωση καταβολής του ίδιου παραβόλου είτε ο εμπορικός εταίρος είναι εγκατεστημένος 
σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας είτε, για παράδειγμα, στην Κίνα δεν είναι εκ των 
προτέρων αντίθετη με το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, τα παράβολα πρέπει να είναι αναλογικά, 
και οι έλεγχοι τους οποίους αφορούν τα παράβολα πρέπει να είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό 
δίκαιο.

Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να υλοποιήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της 
νομοθεσίας στον τομέα τόσο της προστασίας της υγείας των φυτών όσο και της εμπορίας 
σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. Η νομοθεσία σχετικά με την εμπορία καλύπτει το 
φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό1 αγροτικών καλλιεργειών και λαχανικών, τα καλλωπιστικά 
φυτά2, το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό3 και την άμπελο4. Σκοπός αυτού του σώματος 
νομοθετικών πράξεων είναι να διασφαλίζεται η ορθή αναγνώριση του εμπορευόμενου 
υλικού, έτσι ώστε να εντοπίζεται τυχόν κίνδυνος εξάπλωσης μιας φυτικής ασθένειας μέσω 
της εμπορίας, ή κίνδυνος διάδοσης υλικού κατώτερης ποιότητας (που θα επηρεάσει αρνητικά 
την απόδοση και την ποιότητα των φυτών που παράγονται από το πολλαπλασιαστικό υλικό). 
Αυτή η αναγνώριση είναι σημαντική και για την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με τα 

                                               
1 Οδηγία 1992/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992.
2 Οδηγία 1998/56/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998.
3 Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1999.
4 Οδηγία 2002/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2002.
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δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Συνεπώς, η διαχείριση που απαιτείται είναι πράγματι 
κάθε άλλο παρά ασήμαντη. Στην πρόσφατη έκθεσή του σχετικά με το θέμα1, ο ομοεθνής του 
αναφέροντος κ. Γκλαβάκης υποστήριξε μάλιστα ότι θα πρέπει να καταστεί ακόμη πιο 
αυστηρή. Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για 
εκσυγχρονισμό, είναι η ενημέρωση των κριτηρίων βάσει των οποίων τα εθνικά εργαστήρια 
μπορούν ή όχι να είναι αρμόδια για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών2 των οποίων η 
εμπορία έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Οι ελάχιστες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έχουν 
αναφερθεί σε αυτή την εμπορία κατά το παρελθόν αφορούσαν κυρίως τις συνθήκες εργασίας 
στις χώρες εξαγωγής.

Συμπεράσματα

Είναι αλήθεια ότι τα άτομα που ασχολούνται με την εμπορία φυτών επιβαρύνονται με μεγάλο 
διοικητικό φόρτο, κυρίως λόγω των κινδύνων εξάπλωσης ασθενειών από μία χώρα σε άλλη. 
Παρά τον δικαιολογημένο χαρακτήρα της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει ενεργό δράση για την επικαιροποίησή της, διαδικασία κατά την οποία είναι 
ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη η συμβολή του κλάδου, για παράδειγμα μέσω του www.aiph.org (που 
δεν έχει μέλη από την Ελλάδα) ή της Διεθνούς Ένωσης για την Επιστήμη της Κηποτεχνίας-
Φυτοκομίας (που έχει μέλη από την Ελλάδα). Το Κοινοβούλιο θα συνιστούσε στον 
αναφέροντα να επισκεφθεί τους σχετικούς ιστοτόπους στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm (νομοθεσία για την υγεία των φυτών) 
και http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_el.htm (νομοθεσία για την εμπορία 
σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού).

                                               
1 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2007, αναφορικά με την πρόταση αναδιατύπωσης 
στο COM(2007)0031 (έγγραφο A6-0480/2007).
2 COM(2009) 424 τελικό της 11ης Αυγούστου 2009.


