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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

17.12.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0177/2008, którą złożył Evangelou Stamatoglou (Grecja) w sprawie
pozwoleń na handel roślinami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że osoby chcące handlować roślinami w Grecji muszą posiadać 
pozwolenie typu B, jeśli chcą prowadzić działalność na terytorium Grecji, natomiast
w przypadku gdy chcą handlować z innymi krajami wewnątrz UE, muszą posiadać 
pozwolenie typu A. Koszty pozwolenia typu A wynoszą 3200 euro, a koszty pozwolenia typu 
B wynoszą 130 euro. Składający petycję jest zdania, że ta różnica jest niezgodna z Traktatem 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską, ponieważ wprowadza dyskryminację pomiędzy 
rynkiem greckim i europejskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Składający petycję zgłasza skargę w związku z bardzo wysokim stosunkowym kosztem 
obowiązujących w Grecji pozwoleń na handel „roślinami” poza terytorium Grecji
w porównaniu z kosztem pozwolenia na handel w kraju i zwraca się z pytaniem o zgodność 
takiej sytuacji z prawem wspólnotowym.

Uwagi Komisji

Przedsiębiorstwo składającego petycję, „KipoZoi”, to mała firma sprzedająca takie towary,
jak narzędzia ogrodnicze i rośliny ogrodowe. Istnieje ona od 1996 r.
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Na szczeblu WE obowiązuje prawodawstwo dotyczące handlu roślinami obejmujące przepisy 
związane z ochroną zdrowia roślin (dyrektywa Rady 2000/29/WE i przepisy wykonawcze) 
oraz z minimalnymi warunkami wprowadzania na rynek nasion i materiałów 
rozmnożeniowych roślin (12 dyrektyw Rady, m.in. dyrektywa 98/56/WE dotycząca 
wprowadzania na rynek roślin ozdobnych). Opierając się na zasadzie pomocniczości, 
wdrażanie prawodawstwa Wspólnoty powierza się właściwym władzom krajowym, przez co 
wymogi administracyjne mogą różnić się w poszczególnych państwach członkowskich. Choć 
lista i wymagania kontroli fitosanitarnej dla organizmów podlegających kwarantannie oraz 
minimalne warunki ich wprowadzania na rynek są zharmonizowane na szczeblu 
wspólnotowym, opłaty pobierane przez właściwe władze nie podlegają przepisom Wspólnoty,
z jednym tylko wyjątkiem w postaci opłat związanych z kontrolami fitosanitarnymi roślin 
przywożonych z państw trzecich.

Wspomniany zbiór prawodawstwa, nie licząc wymienionego wyjątku, rzeczywiście nie 
rozstrzyga szczegółów dotyczących finansowania tej działalności poprzez, na przykład, 
nakładanie opłat na handel lub – jak w przedmiotowym przypadku – nakładanie na branżę 
określonej stawki opłaty za pozwolenie. Jest to kwestia administracji krajowej i lokalnej
tradycji administracyjnej. Nie wolno jednak wprowadzać ukrytych czynników zakłócających, 
na przykład pobierając opłaty pozbawione obiektywnego uzasadnienia w postaci dodatkowej 
weryfikacji, tłumaczenia, działań następczych itp. Generowana przez opłaty nadwyżka nie 
powinna także być zwracana operatorom określonego rodzaju, gdyż może to oznaczać pomoc 
państwa. Składający petycję nie wysuwa jednak takiego oskarżenia.

W rezultacie opłaty za handel roślinami poza terytorium Grecji rzeczywiście mogą bardzo 
odbiegać od opłat za handel krajowy. Sprzeciw wobec konieczności uiszczania takich samych 
opłat bez względu na to, czy partner handlowy działa w innym państwie członkowskim WE, 
czy na przykład w Chinach, nie jest a priori sprzeczny z prawem Wspólnoty. Opłaty muszą 
jednak być proporcjonalne, a związane z nimi kontrole – zgodne z prawem Wspólnoty.

Komisja przygotowuje zakrojony na szeroką skalę program modernizacji prawodawstwa 
zarówno w dziedzinie ochrony zdrowia rośli, jak i wprowadzania na rynek nasion
i materiałów rozmnożeniowych roślin. Prawodawstwo z zakresu wprowadzania na rynek 
dotyczy materiału rozmnożeniowego1 roślin uprawnych i warzyw, roślin ozdobnych2, leśnego 
materiału rozmnożeniowego3 i winorośli4. Celem tego zbioru prawodawstwa jest zapewnienie 
właściwej identyfikacji materiału znajdującego się w obrocie handlowym, aby można było 
wytropić wszelkie ryzyko rozprzestrzeniania chorób roślin przez ten handel lub 
rozprowadzania materiału spełniającego niższe standardy (co negatywnie wpływa na plony
i jakość roślin produkowanych z materiału rozmnożeniowego). Identyfikacja taka jest również 
ważna z punktu widzenia egzekwowania przepisów dotyczących ochrony odmian roślin. 
Dlatego związane z tym procedury administracyjne nie są bynajmniej pozbawione sensu.
W swoim ostatnim sprawozdaniu w tej sprawie5 rodak składającego petycję, Ioannis 
                                               
1 Dyrektywa Rady 1992/34/EWG z 28 kwietnia 1992.
2 Dyrektywa Rady 1998/56/WE z 20 lipca 1998.
3 Dyrektywa Rady 1999/105/WE z 22 grudnia 1999.
4 Dyrektywa Rady 2002/11/WE z 14 lutego 2002.
5 Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczące wniosku w sprawie 
przekształcenia zawartego w dokumencie COM(2007) 0031 (dokument A6-0480/2007).



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

PL

Gklavakis, twierdził wręcz, że przepisy te należy zaostrzyć. Najnowszą inicjatywą Komisji
w ramach działań modernizacyjnych jest zaktualizowanie kryteriów, według których krajowe 
laboratoria mogą lub nie mogą zostać zakwalifikowane do przeprowadzania fitosanitarnych 
kontroli roślin1 w obrocie transgranicznym. Dotychczas pytania parlamentarne związane
z tego rodzaju handlem dotyczyły głównie warunków pracy w krajach eksportujących.

Wnioski

To prawda, że osoby zaangażowane w handel roślinami muszą ponosić duże obciążenia 
administracyjne, przede wszystkim z uwagi na ryzyko przenoszenia chorób między krajami. 
Pomijając uzasadniony charakter właściwego zbioru prawodawstwa UE, Komisja podejmuje 
aktywne działania w celu jego zaktualizowania, chętnie przyjmując uwagi ze strony 
przedstawicieli branży, np. poprzez strony www.aiph.org (Grecja nie przystąpiła do AIPH) 
lub Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych www.ishs.org (z udziałem Grecji). 
Parlament może zasugerować składającemu petycję, aby odwiedził dedykowane strony pod 
adresem http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm (prawodawstwo dotyczące 
zdrowia roślin) i http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm (prawodawstwo 
dotyczące wprowadzania na rynek nasion i materiału rozmnożeniowego).

                                               
1 COM(2009) 424 wersja ostateczna z 11 sierpnia 2009.


