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Betreft: Verzoekschrift 0177/2008, ingediend door Evangelou Stamatoglou (Griekse 
nationaliteit), over vergunningen om planten te verhandelen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat mensen die planten willen verhandelen in Griekenland een vergunning 
type B nodig hebben als ze binnen Griekenland willen opereren, terwijl ze als ze met andere 
landen binnen de EU handel willen drijven een vergunning type A nodig hebben. De kosten 
voor een vergunning type A bedragen 3200 euro, en de kosten voor een vergunning type B 
bedragen 130 euro. Indiener stelt dat deze ongelijkheid niet in overeenstemming is met het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, aangezien onderscheid wordt gemaakt 
tussen de Griekse en de Europese markten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Indiener beklaagt zich over de verhoudingsgewijs zeer hoge kosten van vergunningen voor 
het verhandelen van planten buiten Griekenland vergeleken met die voor verhandeling van 
planten binnen Griekenland, en vraagt of dit verschil in overeenstemming is met de 
communautaire wetgeving.

Opmerkingen van de Commissie

Indiener is detailhandelaar en zijn in 1996 opgerichte bedrijf, "KipoZoi", verkoopt goederen 
zoals tuingereedschap en tuinplanten.
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Er is wetgeving op EU-niveau van kracht die betrekking heeft op de handel in planten. Deze 
wetgeving bevat bepalingen aangaande de bescherming van de plantgezondheid (Richtlijn
2000/29/EG van de Raad en uitvoeringswetgeving) en de minimumvoorwaarden voor het in 
de handel brengen van zaaizaad en teeltmateriaal (twaalf richtlijnen van de Raad, waaronder 
Richtlijn 98/56/EG die van toepassing is op siergewassen). Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel wordt de tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving 
toevertrouwd aan nationale bevoegde autoriteiten, met als gevolg dat de administratieve 
vereisten per lidstaat kunnen verschillen. De lijst en de voorschriften voor fytosanitaire 
controle van quarantaineorganismen zijn, evenals de minimumvoorwaarden voor het in de 
handel brengen ervan, op communautair niveau geharmoniseerd. Op de tarieven die betaald 
moeten worden aan de betreffende bevoegde instanties zijn echter geen communautaire 
bepalingen van toepassing, met slechts één uitzondering: de tarieven in verband met 
fytosanitaire controles van uit derde landen ingevoerde planten. 

Op de hierboven genoemde uitzondering na schrijft deze wetgeving niet op detailniveau voor 
hoe alle werkzaamheden moeten worden gefinancierd, bijvoorbeeld door belastingheffing op 
de handel of door – zoals hier het geval lijkt te zijn – een vast tarief voor vergunningen. Het is 
aan de nationale overheden om, volgens lokale bestuurlijke gebruiken, over deze kwesties te
beslissen. Zij mogen echter niet een verborgen verstoring van de markt bewerkstelligen, 
bijvoorbeeld door tarieven te heffen die niet gerechtvaardigd worden door objectieve redenen 
zoals extra controles, vertalingen en vervolgmaatregelen. Evenmin mag een eventueel 
overschot van de ontvangen tarieven terugvloeien naar een bepaald type ondernemer, 
aangezien dit zou neerkomen op staatssteun – maar indiener beweert niet dat hiervan sprake 
is.

Als gevolg hiervan is het inderdaad mogelijk dat tarieven voor het verhandelen van planten 
buiten Griekenland sterk verschillen van de tarieven die gelden voor de binnenlandse handel. 
Het is niet bij voorbaat in strijd met communautaire wetgeving wanneer men verschillende 
tarieven wenst te hanteren, of het nu gaat om handel met een handelspartner die gevestigd is 
in een andere EU-lidstaat of met een handelspartner in bijvoorbeeld China. De tarieven 
moeten echter wel in verhouding zijn en de controles waarop de tarieven betrekking hebben 
moeten in overeenstemming zijn met de communautaire wetgeving.

De Commissie voert een veelomvattend moderniseringsprogramma uit ten aanzien van de 
wetgeving inzake zowel de bescherming van de plantgezondheid als het in de handel brengen 
van zaaizaad en teeltmateriaal. De wetgeving betreffende de handel is van toepassing op 
teeltmateriaal in de land- en tuinbouw1, siergewassen2, bosbouwkundig teeltmateriaal3 en
wijnstokken4. Het doel van dit corpus van wetgeving is een correcte identificatie van 
verhandeld materiaal te waarborgen. Op die manier kunnen eventuele risico’s worden 
opgespoord, bijvoorbeeld het risico dat door deze handel een plantenziekte wordt verspreid of 
dat er ondermaats materiaal in omloop wordt gebracht (dat van negatieve invloed zal zijn op 
de oogst en de kwaliteit van de planten die uit het teeltmateriaal worden opgekweekt). Deze 

                                               
1 Richtlijn 1992/34/EEG van de Raad van 28 april 1992.
2 Richtlijn 1998/56/EEG van de Raad van 20 juli 1998.
3 Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999.
4 Richtlijn 2002/11/EG van de Raad van 14 februari 2002.
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identificatie is tevens van belang voor de handhaving van de wetgeving inzake het 
kwekersrecht. De administratie die bij dit alles komt kijken is dan ook in feite allesbehalve 
gering. In zijn recente verslag over dit onderwerp1 betoogde de heer Gklavakis, een 
landgenoot van indiener, zelfs dat ze nog verder beperkt zou worden. Het jongste initiatief 
van de Commissie in het kader van haar moderniseringsprogramma is het actualiseren van de 
criteria aan de hand waarvan nationale laboratoria al dan niet kunnen worden gekwalificeerd 
voor het uitvoeren van fytosanitaire controles bij planten2 die internationaal worden 
verhandeld. De weinige vragen in verband met deze handel die in het verleden door het 
Parlement zijn gesteld, betroffen hoofdzakelijk de arbeidsomstandigheden in de uitvoerende 
landen.

Conclusies

Het is waar dat de handel in planten zware administratieve lasten met zich meebrengt, die 
grotendeels samenhangen met het risico dat ziekten zich van het ene land naar het andere 
verspreiden. Hoewel het corpus van EU-wetgeving op dit gebied verantwoord is, is de 
Commissie actief bezig met het moderniseren ervan. Daarbij zijn bijdragen vanuit de sector –
bijvoorbeeld via de International Association of Horticultural Producers (www.aiph.org), 
waarbij Griekenland niet is aangesloten, of de International Society for Horticultural Science
(www.ishs.org), waarvan het wel lid is – bijzonder welkom. Het Parlement zou indiener 
w e l l i c h t  kunnen verwijzen naar de speciale websites:
http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm (wetgeving inzake plantgezondheid) en
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_nl.htm (wetgeving inzake zaaizaad en 
teeltmateriaal).

                                               
1 Verslag A6-0480/2007 van het Europees Parlement van 28 november 2007, over het herschikkingsvoorstel 
COM(2007) 0031.
2 COM(2009) 424 definitief van 11 augustus 2009.


