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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0177/2008, imressqa minn Evangelou Stamatoglou, ta’
nazzjonalità Griega, dwar liċenzji għal negozju tal-pjanti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li persuni li jkunu jixtiequ jinnegozjaw fil-pjanti fil-Greċja jeħtieġu 
liċenzja tat-Tip B jekk ikunu jixtiequ joperaw fil-Greċja stess, filwaqt li jekk ikunu jixtiequ 
jagħmlu negozju ma’ pajjiżi oħra fl-UE jeħtieġu liċenzja tat-Tip A. Il-ħlas għal liċenzja tat-
Tip A huwa ta’ € 3200, u dak għal liċenzja tat-Tip B huwa ta’ € 130. Il-petizzjonant isostni li 
din id-disparità mhix f’konformità mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea peress li 
toħloq diskriminazzjoni bejn is-swieq Griegi u dawk Ewropej.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-ispiża relattiva, li hija tassew għolja, għal-liċenzji Griegi biex 
wieħed ikun jista’ jinnegozja fil-“pjanti” barra l-Greċja, meta mqabbla ma’ dik biex wieħed 
ikun jista’ jinnegozja fil-Greċja stess u jistaqsi jekk din hijiex kompatibbli mal-liġi 
Komunitarja.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

In-negozju tal-petizzjonant “KipoZoi” huwa intrapriża żgħira ta’ bejgħ bl-ingrossa ta’ prodotti 
bħalma huma għodda u pjanti tal-ġnien. Din kienet stabbilita fl-1996.
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F’livell tal-Komunità Ewropea jeżisti korp leġiżlattiv dwar in-negozju tal-pjanti, 
b’dispożizzjonijiet relatati mal-protezzjoni tas-saħħa tal-pjanti (id-Direttiva tal-Kunsill 
2000/29/KE u leġiżlazzjoni li timplimentaha) u mal-kundizzjonijiet minimi għall-
kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ u materjal ta’ propagazzjoni (12-il Direttiva tal-Kunsill, li 
minnhom id-Direttiva 98/56/KE tittratta l-kummerċjalizzazzjoni tal-pjanti ornamentali). Skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità titħalla f’idejn 
l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, bil-konsegwenza li r-rekwiżiti amministrattivi jistgħu 
jvarjaw bejn l-Istati Membri. Filwaqt li l-lista u r-rekwiżiti ta’ kontroll fitosanitarju għal 
organiżmi ta’ kwarantina kif ukoll il-kundizzjonijiet minimi għall-kummerċjalizzazzjoni 
huma armonizzati fil-livell Komunitarju, l-ammonti ta’ flus li għandhom jitħallsu lill-
awtoritajiet kompetenti relatati mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet Komunitarji, 
b’eċċezzjoni waħda biss, li hija dik fir-rigward tal-ħlasijiet relatati mal-kontrolli fitosanitarji 
fuq pjanti importati minn pajjiżi terzi. 

Dawn il-korpi leġiżlattivi, minbarra l-eċċezzjoni li ssemmiet hawn fuq, tabilħaqq ma jidħlux 
f’dettalji bħal kif dan ix-xogħol kollu għandu jkun iffinanzjat, pereżempju permezz ta’ taxxa 
fuq in-negozju jew permezz - kif jidher li hu l-każ hawnhekk – ta’ rata fissa ta’ ħlas għal-
liċenzji. Dawn il-kwistjonijiet jitħallew f’idejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali u 
tradizzjonalment f’idejn l-amministrazzjonijiet lokali. Madankollu, dawn m’għandhomx 
jintroduċu tagħwiġ li ma jidhirx, pereżempju billi jimponu ħlasijiet li mhumiex ġustifikati 
b’raġunijiet oġġettivi bħal pereżempju verifikazzjonijiet, traduzzjonijiet u segwitu żejda. 
Qligħ żejjed iġġenerat minn dawn il-ħlasijiet m’għandux jintbagħat lura għand xi operatur 
partikolari, peress li dan jista’ jitqies bħala għajnuna statali - iżda l-petizzjonant ma jallegax 
dan.

B’konsegwenza ta’ dan, il-ħlasijiet għan-negozju tal-pjanti barra l-Greċja jistgħu jkunu 
tabilħaqq differenti ħafna mill-ħlasijiet involuti għal negozju domestiku. Oġġezzjoni għall-fatt 
li wieħed ikollu jħallas l-istess ammont, sew jekk is-sieħeb fin-negozju jkun stabbilit fi Stat 
Membru ieħor tal-KE jew, pereżempju, fiċ-Ċina, ma tiksirx a priori l-liġi Komunitarja. 
Madankollu, il-ħlasijiet għandhom ikunu proporzjonati u l-kontrolli li għalihom jirreferu l-
ħlasijiet għandhom ikunu f’konformità mal-liġi Komunitarja.

Il-Kummissjoni hija involuta fi programm wiesa’ ta’ modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
kemm fil-qasam tal-protezzjoni tas-saħħa tal-pjanti u kemm fil-qasam tal-
kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ u l-materjal ta’ propagazzjoni.  Il-leġiżlazzjoni dwar il-
kummerċjalizzazzjoni tkopri l-materjal ta’ propagazzjoni ta’ pjanti1 ta’ wċuħ tar-raba’ agrikoli 
u veġetali, pjanti ornamentali2, materjal ta’ propagazzjoni fil-foresti3 u dwieli4. L-għan ta’ din 
il-ġabra ta’ liġijiet huwa li jiġi żgurat li l-materjal innegozjat jiġi identifikat korrettament, biex 
jinżamm rekord ta’ kull riskju ta’ tixrid ta’ mard tal-pjanti permezz ta’ dan in-negozju, jew ta’ 
ċirkolazzjoni ta’ materjal li ma jilħaqx l-istandards neċessarji (li jaffettwa ħażin l-ammont u l-
kwalità tal-pjanti prodotti mill-materjal ta’ propagazzjoni). Din l-identifikazzjoni hija rilevanti 
wkoll għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet fir-rigward ta’ kummerċ tal-varjetajiet 
ta’ pjanti. Fil-fatt, l-amministrazzjoni involuta hija għalhekk waħda li assolutament mhijiex 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 1992/34/KEE tat-28 ta’ April 1992
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 1998/56/KEE tal-20 ta’ Lulju 1998
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE tat-22 ta’ Diċembru 1999
4 Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/11/KE tal-14 ta’ Frar 2002
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trivjali. Madankollu, fir-rapport reċenti tiegħu dwar is-suġġett1, il-kompatrijott tal-
petizzjonant, is-Sur Gklavakis, fil-fatt argumenta li l-amministrazzjoni għandha tkun iktar 
restrittiva milli hi. L-iktar inizjattiva reċenti tal-Kummissjoni fl-isforzi tagħha ta’ 
modernizzazzjoni hija li taġġorna l-kriterji li skonthom il-laboratorji nazzjonali jistgħu jkunu 
jew ma jkunux ikkwalifikati biex jagħmlu testijiet fitosanitarji fuq il-pjanti2 li jiġu nnegozjati 
bejn il-pajjiżi. Il-ftit mistoqsijiet Parlamentari li fil-passat irreferew għal dan in-negozju 
prinċipalment kienu kkonċernati bil-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-pajjiżi li jesportaw.

Konklużjonijiet

Huwa minnu li jeżistu piżijiet amministrattivi kbar għall-persuni involuti fin-negozju tal-
pjanti, prinċipalment minħabba r-riskju tat-tixrid ta’ mard minn pajjiż għall-ieħor. Minkejja n-
natura ġġustifikata tal-grupp ta’ liġijiet rilevanti tal-UE, il-Kummissjoni qed tieħu passi attivi 
biex taġġorna dawn il-liġijiet, eżerċizzju li huwa dejjem miftuħ għal kontribut minn dan in-
negozju, pereżempju permezz tas-sit www.aiph.org (li m’hemmx bżonn tkun Grieg biex tkun 
membru fih), jew tas-soċjetà internazzjonali għax-xjenza tal-ortikultura www.ishs.org (jeħtieġ 
li tkun Grieg biex tkun membru fih). Il-Parlament jista’ jissuġġerixxi lill-petizzjonant iżur is-
siti dedikati għal dan is-suġġett fuq http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm  
(leġiżlazzjoni dwar is-saħħa tal-pjanti) u 
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm (leġiżlazzjoni dwar il-
kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ u l-materjal ta’ propagazzjoni).

                                               
1 Rapport tal-Parlament Ewropew tat-28 ta’ Novembru 2007, li jirreferi għall-proposta 
riformulata f’COM (2007)0031 (Dokument A6-0480/2007)
2 COM (2009) 424 finali tal-11 ta’ Awwissu 2009


