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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0177/2008, adresată de Evangelou Stamatoglou, de cetățenie
greacă, privind licențele pentru comercializarea plantelor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că persoanele care doresc să comercializeze plante în Grecia au nevoie de 
o licență de tip B dacă doresc să își desfășoare activitatea pe teritoriul Greciei, iar, dacă doresc 
să facă comerț cu alte state din UE, au nevoie de o licență tip A. Taxa pentru o licență de tip A 
este de 3 200 EUR, iar taxa pentru o licență de tip B este de 130 EUR. Petiționarul susține că 
această diferență nu este în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene 
deoarece face discriminare între piața elenă și cea europeană. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [(articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009.

Petiționarul se plânge de costul relativ foarte ridicat al licențelor grecești pentru 
comercializarea „plantelor” în afara Greciei, comparat cu cel pentru comercializarea internă și 
întreabă dacă acesta este compatibil cu dreptul comunitar. 

Observațiile Comisiei

Firma petiționarului, „KipoZoi”, este o societate mică de vânzare cu amănuntul care 
comercializează bunuri precum unelte de grădinărit și plante de grădină. Societatea a fost 
înființată în anul 1996.
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La nivelul CE există un corpus legislativ privind comercializarea plantelor, cu prevederi 
referitoare la protecția fitosanitară (Directiva 2000/29/CE a Consiliului și legislația de punere 
în aplicare) și la condițiile minime de comercializare a semințelor și a materialelor de 
înmulțire (12 directive ale Consiliului, dintre care Directiva 98/56/CE se referă la 
comercializarea plantelor ornamentale). În temeiul principiului subsidiarității, punerea în 
aplicare a legislației comunitare este încredințată autorităților naționale competente, ceea ce 
are drept consecință faptul că, de la un stat membru la altul, pot exista cerințe administrative 
diferite. În timp ce lista și cerințele de control fitosanitar al organismelor de carantină, precum 
și condițiile minime de comercializare sunt armonizate la nivel comunitar, taxele care trebuie 
să fie plătite autorităților competente nu fac obiectul prevederilor comunitare, cu o singură 
excepție, și anume taxele privind controalele fitosanitare ale plantelor importate din țări terțe.

Aceste corpusuri legislative, în afară de excepția menționată mai sus, nu precizează în detaliu 
modul în care ar trebui să fie finanțată această activitate, de exemplu prin taxe de
comercializare sau, cum pare a fi cazul de față, prin aplicarea unei taxe fixe pentru licențele 
comerciale. Aceste chestiuni țin de administrațiile naționale și de tradițiile administrative
locale. Totuși, acestea nu trebuie să introducă distorsionări ascunse, de exemplu prin aplicarea 
unor taxe care nu se justifică pe baza unor motive obiective, precum verificări suplimentare, 
traduceri și monitorizare. De asemenea, niciun surplus generat de aceste taxe nu trebuie să 
revină unui anumit tip de operator, deoarece aceasta ar putea echivala cu un ajutor de stat -
dar petiționarul nu pretinde acest lucru.

În consecință, taxele pentru comercializarea plantelor în afara Greciei ar putea fi foarte 
diferite de cele pentru comerțul intern. O obiecție la plata aceleiași taxe, fie că partenerul 
comercial se află în alt stat membru al CE sau, de exemplu, în China, nu este a priori 
împotriva dreptului comunitar. Totuși, taxele trebuie să fie proporționale, iar controalele 
cărora le corespund taxele trebuie să fie conforme cu dreptul comunitar.

Comisia întreprinde un program vast de modernizare a legislației atât în domeniul protecției 
fitosanitare, cât și în cel al comercializării semințelor și a materialului de înmulțire. Legislația 
privind comercializarea acoperă materialul de înmulțire a plantelor1 pentru culturile agricole 
și de legume, plantele ornamentale2, materialul forestier de reproducere3 și materialul de 
înmulțire vegetativă a viței de vie4. Scopul acestui corpus legislativ este de a asigura că 
materialul comercializat este identificat în mod corect, astfel încât să se depisteze orice risc de 
propagare a unei boli a plantelor prin acest tip de comerț sau de difuzare a unor materiale 
necorespunzătoare standardelor (lucru care va afecta în mod negativ randamentul și calitatea 
plantelor produse din materialul de înmulțire). Această identificare este importantă și pentru 
punerea în aplicare a legislației privind regimul de protecție comunitară a soiurilor de plante. 
Așadar, activitatea administrativă implicată este de fapt departe de a fi lipsită de importanță. 
În raportul său recent referitor la acest subiect5, compatriotul petiționarului, dl Gklavakis, a 
indicat chiar că aceasta ar trebui întărită și mai mult. Cea mai recentă inițiativă din cadrul
                                               
1 Directiva 1992/34/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992
2 Directiva 1998/56/CEE a Consiliului din 20 iulie 1998
3 Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999
4 Directiva 2002/11/CE a Consiliului din 14 februarie 2002
5 Raportul Parlamentului European din 28 noiembrie 2007 referitor la propunerea de 
reformare din COM (2007) 0031 (documentul A6-0480/2007)
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efortului de modernizare depus de Comisie a fost actualizarea criteriilor conform cărora 
laboratoarele naționale se califică sau nu pentru controlul fitosanitar al plantelor6 care sunt 
comercializate în străinătate. Puținele întrebări parlamentare din trecut privitoare la acest 
comerț s-au axat în principal pe condițiile de muncă în țările exportatoare. 

Concluzii

Este adevărat că există sarcini administrative grele pentru cei implicați în comercializarea 
plantelor, care se datorează în principal riscului de propagare a bolilor dintr-o țară în alta. În 
ciuda naturii justificate a corpusului legislativ comunitar relevant, Comisia ia măsuri active 
pentru actualizarea acestuia, proces în cadrul căruia sunt binevenite contribuții din partea 
sectorului comerțului, de exemplu prin www.aiph.org (din care Grecia nu face parte) sau prin 
societatea internațională pentru științele horticulturii www.ishs.org (Grecia este membră a 
acestei societăți). Parlamentul i-ar putea sugera petiționarului să viziteze site-urile specializate 
la adresele http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm (legislația privind sănătatea 
plantelor) și http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm (legislația privind 
comercializarea semințelor și a materialului de înmulțire). 

                                               
6 COM(2009) 424 final din 11 august 2009


