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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0177/2008 dėl prekybos augalais leidimų, kurią pateikė Graikijos
pilietis Evangelou Stamatoglou

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Graikijoje asmenims, norintiems prekiauti augalais, reikia 
B tipo leidimo, jei jie nori užsiimti veikla savo šalyje. Tačiau norintiems prekiauti su kitomis 
ES šalimis, reikia A tipo leidimo. A tipo leidimo mokestis yra 3 200 EUR, B tipo leidimo 
mokestis – 130 EUR. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad šis skirtumas neatitinka Europos 
bendrijos steigimo sutarties, nes Graikijos ir Europos rinkos skirtingai traktuojamos. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi labai didele Graikijos leidimų prekiauti augalais už Graikijos 
ribų kaina, palyginti su leidimais prekiauti šalies viduje, ir klausia, ar tai suderinama su 
Bendrijos teise.

Komisijos pastabos

Peticijos pateikėjo įmonė „KipoZoi“ – smulki mažmeninės prekybos įmonė, prekiaujanti sodo 
įrankiais ir augalais. Ji įkurta 1996 m.

EB lygmeniu yra prekybą augalais reglamentuojančių teisės aktų, kurių nuostatos susijusios 
su augalų sveikatos apsauga (Tarybos direktyva 2000/29/EB ir įgyvendinamieji teisės aktai) ir 
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prekybos sėklomis bei dauginamosiomis medžiagomis būtinosiomis sąlygomis (12 Tarybos 
direktyvų, iš kurių Direktyva 98/56/EB reglamentuoja prekybą dekoratyviniais augalais). 
Remiantis subsidiarumo principu, įgyvendinti Bendrijos teisės aktus pavesta 
kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms, todėl administraciniai reikalavimai 
valstybėse narėse gali skirtis. Nors karantininių organizmų sąrašas ir jiems taikomi 
fitosanitarijos kontrolės reikalavimai bei būtinosios prekybos sąlygos Bendrijos lygmeniu 
suderinti, mokesčiams, mokėtiniems susijusioms kompetentingoms valdžios institucijoms, 
netaikomos Bendrijos nuostatos, išskyrus mokesčius, susijusius su iš trečiųjų šalių 
importuojamų augalų fitosanitarijos kontrole. 

Šiuose teisės aktuose, išskyrus pirmiau minėtą išimtį, nepateikiama išsami informacija apie 
tai, kaip reikėtų apmokestinti tokią veiklą – prekybos mokesčiu ar, šiuo atveju, pastovaus 
dydžio mokesčiu už leidimus. Tai priklauso nuo nacionalinės administracijos ir vietinių 
administracijos tradicijų. Vis dėlto jos neturi skatinti paslėptų iškraipymų, pavyzdžiui, 
nustatyti objektyviomis priežastimis nepagrįstų mokesčių už papildomus patikrinimus, 
vertimus ir tolesnes priemones. Taip pat iš mokesčių gautas perteklius neturėtų būti 
grąžinamas konkrečioms įmonėms, dėl to, kad tai galėtų prilygti valstybės pagalbai. Tačiau 
peticijos pateikėjas to neteigia.

Dėl to mokesčiai už prekybą augalais už Graikijos ribų gali labai skirtis nuo mokesčių už 
vidaus prekybą. Nesutikimas mokėti tokio paties mokesčio nepaisant to, ar prekybos partnerė 
įsikūrusi kitoje EB valstybėje narėje, ar, pavyzdžiui, Kinijoje, a priori neprieštarauja 
Bendrijos teisei. Vis dėlto mokesčiai turi būti proporcingi, o kontrolė, kuria grindžiami 
mokesčiai, turi atitikti Bendrijos teisę.

Komisija imasi plačios teisės aktų, susijusių ir su augalų sveikatos apsauga, ir su prekyba 
sėklomis bei dauginamosiomis medžiagomis, modernizacijos programos. Prekybą 
reglamentuojantys teisės aktai taikomi žemės ūkio ir daržovių pasėlių dauginamosioms 
medžiagoms1, dekoratyviniams augalams2, dauginamosioms miško medžiagoms3 ir 
vynmedžiams4. Šių teisės aktų tikslas – užtikrinti, kad parduodamos medžiagos būtų tinkamai 
nustatytos, tam, kad prekiaujant tokiomis dauginamosiomis medžiagomis bet koks pavojus 
paskleisti augalų ligą ar nekokybiškas medžiagas (kurios neigiamai paveiks iš dauginamųjų 
medžiagų išaugintų augalų derlių ir kokybę) galėtų būti nustatytas. Šis nustatymas taip pat 
susijęs su teisės aktų, reglamentuojančių augalų veislių teisinę apsaugą, vykdymu. Taigi, 
susijusi administracija toli gražu nėra nereikšminga. Tiesą sakant, peticijos pateikėjo 
tėvynainis I. Gklavakis paskutiniame savo pranešime šia tema5 įtikinėja, kad reiktų imtis dar 
griežtesnių priemonių. Naujausia Komisijos modernizacijos iniciatyva siekiama atnaujinti 
kriterijus, kuriais remiantis nacionalinėse laboratorijose galėtų arba negalėtų būti vykdoma 
augalų6, kuriais prekiaujama tarp valstybių, fitosanitarijos patikra. Praeityje keletas 
Parlamento klausimų, susijusių su tokia prekyba, buvo susiję su darbo sąlygomis 
                                               
1 1992 m. balandžio 28 d. Tarybos direktyva 1992/34/EEB.
2 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 1998/56/EEB.
3 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 1999/105/EB.
4 2002 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 2002/11/EB.
5 2007 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento pranešimas, dėl naujos redakcijos pasiūlymo, 
COM(2007)0031 (Dokumentas A6-0480/2007).
6 COM(2009) 424 galutinis – 2009 m. rugpjūčio 11 d.
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eksportuojančiose šalyse. 

Išvados

Tiesa, kad prekyba augalais besiverčiančius žmones slegia didelė administracinė našta, 
daugiausiai dėl pavojaus perduoti ligas iš vienos šalies į kitą. Nepaisant objektyvaus susijusių 
ES teisės aktų pobūdžio, Komisija deda daug pastangų juos atnaujinti. Tai veikla, prie kurios 
skatinamos prisidėti verslo įmonės, pavyzdžiui, dalyvaujant organizacijos, kurios interneto 
svetainės adresas yra www.aiph.org, veikloje (Graikija nėra šios organizacijos narė) arba 
tarptautinės sodininkystės mokslo bendrijos, kurios interneto svetainės adresas yra 
www.ishs.org, veikloje (Graikija yra šios bendrijos narė). Parlamentas peticijos pateikėjui 
galėtų pasiūlyti apsilankyti su šia tema susijusiose interneto svetainėse 
http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm (augalų sveikatos teisės aktai) ir 
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm (teisės aktai, reglamentuojantys 
prekybą sėklomis ir dauginamosiomis medžiagomis).“


