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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Görögországban a növényekkel kereskedni kívánó 
embereknek B típusú engedélyt kell szerezniük, ha Görögországban akarnak működni, míg ha 
más országokkal akarnak kereskedni az EU-ban, akkor A típusú engedélyre van szükségük. 
Az A típusú engedély díja 3200 euró, míg a B típusú engedélyé 130 euró. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy ezen egyenlőtlenség nincs összhangban az Európai Közösséget 
létrehozó szerződéssel, mivel megkülönböztetést alkalmaz a görög és európai piacok között.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója amiatt emel panaszt, hogy arányaiban nagyon magasak a „növények” 
Görögországon kívüli forgalmazására kiadott görög engedélyek költségei a belföldi 
kereskedelmi engedélyekéhez képest, és azt kérdezi, hogy ez összeegyeztethető-e a közösségi 
joggal.

A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtójának vállalkozása, a „KipoZoi” egy kiskereskedelmi vállalkozás, amely 
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kertészeti eszközöket és kerti növényeket értékesít. A vállalkozást 1996-ban alapították.

Közösségi szinten létezik jogszabály a növények forgalmazásáról, mégpedig a 
növényegészségügyre (a 2000/29/EK tanácsi irányelv és az azt végrehajtó jogszabályok) és a 
magvak és szaporítóanyagok forgalmazásának minimumkövetelményeire (12 tanácsi irányelv, 
ezek közül a 98/56/EK irányelv foglalkozik a dísznövények forgalmazásával) vonatkozó 
rendelkezések formájában. A szubszidiaritás elve alapján a közösségi jogszabály 
végrehajtását az illetékes nemzeti hatóságokra ruházták, ami azzal a következménnyel jár, 
hogy az adminisztratív követelmények tagállamonként eltérőek lehetnek. Amíg a zárlati 
károsítók listája és a rájuk vonatkozó növény-egészségügyi ellenőrzési követelmények, 
valamint a forgalmazás minimumkövetelményei közösségi szinten harmonizáltak, az illetékes 
hatóságoknak fizetendő díjakra nem vonatkoznak közösségi rendelkezések, egyetlen 
kivétellel, ez pedig a harmadik országokból importált növények növény-egészségügyi 
ellenőrzésének díja. 

Ezek a jogszabályok, a fent említett kivételtől eltekintve, valóban nem térnek ki kellő 
részletességgel arra, hogy mindezt a munkát miként finanszírozzák, például a kereskedésre 
kivetett vámokból vagy – ahogy ebben az esetben is – az engedélyekre felszámított rögzített 
összegű díjakból. Ezek az ügyek nemzeti közigazgatás hatáskörébe és a helyi közigazgatási 
hagyományok körébe tartoznak. Azonban ezek a gyakorlatok nem okozhatnak rejtett torzítást, 
például azzal, hogy objektívan nem indokolható terheket szabnak ki, mint amilyenek a 
további ellenőrzések, fordítások és nyomon követés. Ugyanígy az így keletkezett 
többletbevétel nem irányítható vissza egy adott típusú piaci szereplőhöz, mivel ez állami 
támogatással lenne egyenértékű – bár ezt a petíció benyújtója nem is állította.

Következésképpen a növények Görögországon kívüli forgalmazására kivetett díjak valóban 
nagyban eltérhetnek a belföldi kereskedelem díjaitól. Az a kifogás, hogy ugyanannyi díjat kell 
fizetni, függetlenül attól, hogy a kereskedelmi partner székhelye egy másik EK-tagállamban 
vagy éppen Kínában van, a priori nem ellentétes a közösségi joggal. Ugyanakkor a díjaknak 
arányosnak kell lenniük, a díjakért végzett ellenőrzéseknek pedig összhangban kell lenniük a 
közösségi joggal.

A Bizottság óriási modernizációs programot indított mind a növények egészségének 
védelmére, mind pedig a magvak és szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó 
jogszabályok terén. A forgalmazásra vonatkozó jogszabály a gyümölcsök és zöldségek 
szaporítóanyagaira1, a dísznövények szaporítóanyagaira2, az erdészeti szaporítóanyagokra3 és 
a szőlő-szaporítóanyagokra4 terjed ki. E jogi korpusz célja biztosítani, hogy a forgalmazott 
anyagokat pontosan azonosítsák, és így nyomon lehessen követni a forgalmazás folytán 
terjedő növénybetegségek kockázatát vagy a normáknak meg nem felelő anyagok 
szétszóródásának kockázatát (ami negatívan érinti a termést és a szaporítóanyagból előállított 
termékek minőségét). Ez az azonosítás a növényfajta-oltalmi jogokkal kapcsolatos 
jogszabályok végrehajtása szempontjából is fontos. Az ezzel járó közigazgatási munka ezért 
valójában cseppet sem egyszerű. A témáról készített jelentésében5 a petíció benyújtójának 
                                               
1 A Tanács 1992. április 28-i 1992/34/EGK irányelve
2 A Tanács 1998. július 20-i 1998/56/EGK irányelve
3 A Tanács 1999. december 22-i 1999/105/EK irányelve
4 A Tanács 2002. február 14-i 2002/11/EK irányelve
5 Az Európai Parlament 2007. november 28-i jelentése a COM(2007)0031 átdolgozási javaslatról (A6-



CM\800280HU.doc 3/3 PE431.115v01-00

HU

honfitársa, Gklavakis úr éppen amellett érvelt, hogy a szabályozást még tovább kell 
szigorítani.  Modernizációs erőfeszítései keretében a Bizottság legutóbbi kezdeményezése az, 
hogy aktualizálja azokat a kritériumokat, amelyek alapján a nemzeti laboratóriumok 
jogosultak vagy nem jogosultak elvégezni a határokon átnyúlóan forgalmazott növények 
növény-egészségügyi ellenőrzését1. Az a néhány parlamenti kérdés, amely korábban ezzel a 
kereskedelemmel foglalkozott, elsősorban az exportőr országok munkaügyi körülményeit 
érintette.

Következtetések

Az igaz, hogy súlyos adminisztratív terhek hárulnak a növények forgalmazásával 
foglalkozókra, főként annak kockázata miatt, hogy a betegségek átterjedhetnek az egyik 
országról a másikra. A témával foglalkozó uniós jogi korpusz indokoltsága ellenére a 
Bizottság tényleges lépéseket tesz a jogszabályok aktualizálása érdekében, amely tevékenység 
során melegen üdvözli a kereskedelmi szereplők, például a www.aiph.org (amelynek nincs 
görög tagsága) vagy a kertészettudományi nemzetközi társaság (www.ishs.org) (amelynek 
viszont van görög tagsága) közreműködését. A Parlament azt tudja javasolni a petíció 
benyújtójának, hogy tanulmányozza a témával foglalkozó oldalakat a 
http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm (növény-egészségügyi jogszabályok) és 
a http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm (magvakra és szaporítóanyagokra 
vonatkozó jogszabályok) címen.
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1 COM (2009) 424 végleges, 2009. augusztus 11.


