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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

17.12.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0177/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Evangelou 
Stamatoglou, par licencēm tirdzniecībai ar augiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka cilvēkiem, kas grib pārdot augus Grieķijā un darboties 
Grieķijā, vajadzīga B tipa licence, bet, ja viņi grib tirgoties ar citām valstīm ES, viņiem jābūt 
A tipa licencei. Maksa par A tipa licenci ir EUR 3200, bet maksa par B tipa licenci ir 
EUR 130. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šī atšķirība neatbilst Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumam, jo tā rada diskrimināciju starp Grieķijas un Eiropas tirgiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 1. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par salīdzinoši ļoti augsto maksu par licencēm, kas Grieķijā 
jāiegādājas, lai nodarbotos ar „augu” tirdzniecību ārpus Grieķijas, salīdzinājumā ar maksu par 
licenci šādai tirdzniecībai Grieķijas robežās, kā arī vēlas uzzināt, vai šī situācija ir saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem.

Komisijas komentāri

Lūgumraksta iesniedzējam pieder neliels mazumtirdzniecības uzņēmums „KipoZoi”, kas 
nodarbojas ar tādu preču tirdzniecību kā dārzkopības instrumenti un dārza stādi. Uzņēmums 
tika dibināts 1996. gadā.
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EK līmenī pastāv tiesību aktu kopums, kas regulē augu tirdzniecību, ietverot ar augu veselības 
aizsardzību (Padomes Direktīva 2000/29/EK un tās īstenošanas tiesību akti) un minimālajiem 
nosacījumiem attiecībā uz sēklu un augu pavairošanas materiāla tirdzniecību saistītus 
noteikumus (12 Padomes direktīvas, no tām Direktīva 98/56/EK regulē dekoratīvo augu 
tirdzniecību). Pamatojoties uz subsidiaritātes principu, Kopienas tiesību aktu īstenošana ir 
deleģēta atbildīgajām valsts varas iestādēm, kā rezultātā administratīvās prasības dažādās 
dalībvalstīs var būt atšķirīgas. Lai gan karantīnas organismu saraksts un fitosanitārās 
kontroles prasības attiecībā uz šiem organismiem, kā arī minimālie tirdzniecības nosacījumi 
Kopienas līmenī ir saskaņoti, attiecīgajām atbildīgajām iestādēm veicamos maksājumus 
Kopienas noteikumi neregulē, izņemot 1 gadījumu, proti, maksājumus saistībā ar fitosanitāro 
kontroli augiem, kas ievesti no trešām valstīm. 

Šie tiesību aktu kopumi, izņemot iepriekš minēto gadījumu, tiešām nenosaka detalizētas 
prasības, kā šis darbs ir jāfinansē, piemēram, vai tas finansējams ar tirdzniecības nodokli vai 
fiksētu maksu par licencēm, kā tas, šķiet, ir šajā gadījumā. Šie jautājumi ir valsts 
administrācijas un vietējo administratīvo metožu kompetencē. Tomēr tādējādi nedrīkst radīt 
slēptus traucējumus, piemēram, nosakot maksu, kas nav pamatota ar objektīviem iemesliem, 
piemēram, papildu pārbaudēm, tulkojumiem un uzraudzību. Tāpat no maksājumiem iegūto 
pārpalikumu nedrīkst atmaksāt konkrēta veida uzņēmējdarbības veicējiem, jo tas varētu būt 
līdzvērtīgi valsts palīdzībai, tomēr to lūgumraksta iesniedzējs nenorāda.

Tā rezultātā maksājumi par augu tirdzniecību ārpus Grieķijas tiešām varētu būtiski atšķirties 
no maksājumiem par tirdzniecību Grieķijā. Iebildums pret vienādu maksājumu gan tad, ja 
tirdzniecības partneris atrodas citā EK dalībvalstī, gan tad, ja tas atrodas, piemēram, Ķīnā, nav 
a priori pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem. Tomēr maksājumiem jābūt samērīgiem, un 
kontrolēm, uz kurām attiecas maksājumi, jābūt saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Komisija ir uzsākusi plašu tiesību aktu modernizācijas programmu gan augu veselības 
aizsardzības jomā, gan attiecībā uz sēklu un augu pavairošanas materiāla tirdzniecību. Tiesību 
akti par tirdzniecību ietver lauksaimniecības un dārzeņu kultūru augu pavairošanas materiālu1, 
dekoratīvos augus2, mežu pavairošanas materiālu3 un vīnogulājus4. Šī likumdošanas kopuma 
mērķis ir nodrošināt tirdzniecības materiāla pareizu identificēšanu, lai varētu noteikt jebkuru 
šīs tirdzniecības radītu augu slimības izplatīšanas risku vai standartiem neatbilstoša materiāla 
izplatīšanu (kas negatīvi ietekmē no pavairošanas materiāla izaudzēto augu ražu un kvalitāti). 
Šī identifikācija ir saistīta arī ar tiesību aktu par augu šķirņu aizsardzības tiesībām īstenošanu. 
Tādējādi iesaistītā pārvalde ir pat ļoti nozīmīga. Savā nesen iesniegtajā ziņojumā par šo 
tematu5 lūgumraksta iesniedzēja tautietis Gklavakis apgalvoja, ka šī pārvalde ir jāpadara vēl 
stingrāka. Jaunākā Komisijas iniciatīva tās īstenotajos modernizācijas centienos ir kritēriju 
atjaunināšana, kuri piemērojami, lai noteiktu, vai valstu laboratorijas ir piemērotas vai 
nepiemērotas to augu fitosanitārās pārbaudes veikšanai6, kas ir iesaistīti starptautiskajā 
                                               
1 Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīva 1992/34/EEK
2 Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 1998/56/EEK
3 Padomes 1999. gada 22. decembra Direktīva 1999/105/EK
4 Padomes 2002. gada 14. februāra Direktīva 2002/11/EK
5 Eiropas Parlamenta 2007. gada 28. novembra ziņojums attiecībā uz pārstrādāto ierosinājumu 
COM(2007)0031 (Dokuments A6-0480/2007)
6 2009. gada 11. augusta COM(2009) 424 galīgā redakcija
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tirdzniecībā. Atsevišķi Parlamenta jautājumi, kas iepriekš tika izvirzīti saistībā ar šo 
tirdzniecību, galvenokārt attiecās uz darba apstākļiem eksportētājvalstīs.

Secinājumi

Apgalvojums, ka augu tirdzniecībā iesaistītie iedzīvotāji ir pakļauti smagam 
administratīvajam slogam, ir patiess, galvenokārt saistībā ar slimību izplatīšanas risku valstu 
vidū. Neskatoties uz attiecīgās ES tiesību aktu kopas objektīvo pamatojumu, Komisija aktīvi 
veic pasākumus šīs tiesību aktu kopas aktualizēšanai — tas ir pasākums, kurā tirdzniecībā 
iesaistīto iedzīvotāju līdzdalība, piemēram, ar www.aiph.org (kuras biedru vidū nav Grieķijas 
pārstāvju) vai Starptautiskās Dārzkopības zinātnes biedrības www.ishs.org (kuras biedru vidū 
ir Grieķijas pārstāvji) starpniecību, ir ļoti vēlama. Parlaments varētu ieteikt lūgumraksta 
iesniedzējam apmeklēt tematam veltītās vietnes: 
http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm (tiesību akti augu veselības jomā) un 
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en (tiesību akti saistībā ar sēklu un augu 
pavairošanas materiālu tirdzniecību).”


