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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1665/2009, внесена от Peter Brown, с британско гражданство, 
относно основанията за забрана на използването на стрихнин хидрохлорид 
за контрол на вредителите съгласно Директива 98/8/ЕО

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва основанията за забрана на използването на стрихнин 
хидрохлорид за контрол на вредителите (къртици), както е предвидено в Директива 
98/8/ЕО, която влезе в сила на 1 септември 2006 г. Той се чувства онеправдан, защото е 
загубил бизнеса си във връзка с тази забрана, която счита за необоснована. Освен това 
вносителят счита алтернативните методи за унищожаване на къртиците за по-скъпи и 
по-малко ефективни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 12 юли 2010 г.

Вносителят на петицията изразява недоволство във връзка с разходите, свързани със 
застъпването му за едно активно вещество по време на гореспоменатата програма за 
преглед. За да се застъпи за стрихнин хидрохлорид е било необходимо да заплати такса от 
5 милиона евро. Той счита, че разпоредбите на равнище ЕС са излишни, тъй като 
пестицидите вече от десетилетия са регулирани в рамките на Обединеното кралство и 
намира алтернативните методи за унищожаване на къртиците за по-скъпи и по-малко 
ефективни. Вносителят на петицията счита също така, че Комисията не е провела 
адекватно проучване на въздействието, както е била обещала, и счита, че изследването не 
е огласено в достатъчна степен и не се основава на доказателства. Той е на мнение, че е 
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лишен от правото си на собственост и че следователно има право на финансово 
обезщетение. Вносителят твърди също така, че са налице доказателство в подкрепа на 
продължаване използването на стрихнин хидрохлорид, докато други оставащи на пазара 
химикали са опасни.

Коментар на Комисията относно петицията

Директивата за биоцидите 98/8/EО1, предвижда системно проучване на активните 
вещества, съдържащи се в биоцидните продукти, пуснати на пазара преди 14 май 2000 г., 
в хода на 14-годишната програма за преглед (т.нар. „съществуващи“ активни вещества).
За тази цел предприятията от биоцидната промишленост се наложи да идентифицират 
всички активни вещества, които използват в своите продукти, а при желание да 
продължат да ги използват те трябваше да уведомят за своето намерение да внесат всички 
данни за тяхната оценка (оценка на ефективността и на риска).

На активните вещества, които бяха единствено определени, т.е. незащитени с данни от 
страна на промишлените предприятия (списък, приет през 2003 г.), беше даден период за 
преустановяване на употребата (1.9.2006 г.), след който те вече не можеха да бъдат 
използвани за биоцидни цели. Такъв беше случаят със стрихнин хидрохлорид.

Следователно вече няма възможност за предлагане на стрихнин хидрохлорид на пазара за 
упражняване на контрол върху къртиците, освен след внасянето на изискуемата 
информация с цел нейното оценяване, в съответствие с член 11 от директивата за 
биоцидите. Следователно, ако евентуално дадена компания подаде досие за стрихнина и 
резултатът от оценката е благоприятна, то веществото може да бъде отново пуснато на 
пазара едва след процедурата по оценка, приемането и транспонирането на директивата за 
включването в националното законодателство и издаването на съответните разрешителни 
на равнище държави-членки. 

Правилата от директивата за биоцидните продукти се прилагат еднакво за всички активни 
вещества, използвани в биоцидните продукти. Предприятията трябва да поемат разходите 
по събирането на необходимите данни за оценката на риска и също така да заплатят 
държавните такси на компетентните органи на национално равнище за провеждане на 
оценката. Събирането на данните и оценката все пак е необходимо за гарантиране на 
висока степен на защита на околната среда и здравето на човека. Продължава да 
съществува възможността стрихнин хидрохлорид да бъде оценен и одобрен за употреба в 
биоцидни продукти съгласно директивата за биоцидите, в който случай трябва да бъдат 
предоставени съответните данни за оценката на риска, както и за всяко друго активно 
вещество, предназначено за използване в биоцидни продукти.

Проучването на въздействието от октомври 2008 г., на което се позовава вносителя на 
петицията е Оценка за прилагането на Директива 98/8/ЕО отнасяща се за предлагането 
на пазара на биоцидни продукти (внесена в съответствие с член 18, параграф 5 от 
директивата) и доклада относно напредъка на работната програма, както е посочено в 
член 16, параграф 2 от същата директива от 8 октомври 2008 г. (COM(2008)620 
окончателен), което се позовава на възложено проучване относно прилагането на 

                                               
1 ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1-63.
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директивата, финализирана през октомври 2007 г.1. Последното се основаваше на 
консултация със заинтересованите страни, започнала на уебсайта на ГД „Околна среда“ 
през ноември 2006 г., в която взеха участие около 28 заинтересовани страни. Отражението 
на забраната върху определен брой активни вещества, в това число стрихнин 
хидрохлорид, е анализирано в проучването. Едно от заключенията от проведената оценка 
беше, че директивата за биоцидите следва да бъде преразгледана с цел, наред с другото,
да улесни съответствието с директивата за МСП. Комисията излезе с позиция по този 
ангажимент на 12 юни 2009 г., когато прие предложението за регламент относно 
пускането на пазара и употребата на биоциди (COM(2009)267). Предложението съдържа 
определен брой елементи, с които се цели улесняването на това съответствие, като 
адаптирането на някои изисквания за данните за намаляване на разходите и таксите за 
МСП. 

Заключение

Действията от страна на Комисията бяха съгласно рамката, предвидена от Директивата за 
биоцидите, приета от Европейския парламент и Съвета. Тя се опита също така 
конструктивно да внесе подобрения в директивата в предложения регламент относно 
биоцидите. 

4. Допълнителен отговор на Комисията (REV), получен на 6 май 2011 г.

Комисията е на мнение, че повечето от коментарите, които вносителят е направил в 
писмото си от 20 септември 2010 г. вече са разгледани от Комисията в предишното й 
съобщение относно този въпрос. Освен това Комисията има следните коментари по 
повод на останалите повдигнати въпроси.

Точка 1: В твърденията си, че не всички потребители са били информирани и че той е 
научил за това едва след изтичането на крайния срок, вносителят на петицията 
вероятно има предвид проведената през 2006 г. консултация със заинтересованите 
страни, спомената в предишното съобщение на Комисията по този въпрос. При 
започването на консултация със заинтересованите страни Комисията няма възможност 
да се свърже индивидуално с всички лица, които потенциално биха могли да бъдат 
засегнати. Консултациите със заинтересованите страни следователно биват обявявани 
на обществеността чрез публикуването им на някой от уеб сайтовете на Комисията. 
Въпреки че за съжаление вносителят на петицията е разбрал за консултацията едва след 
изтичането на крайния срок, въпросът относно забраната на стрихнин хидрохлорид за 
контрол на популацията на къртиците е бил повдигнат от други заинтересовани страни, 
тъй като е споменат в изследването на въздействието, изготвено през 2007 г.2, което се 
основава на въпросната консултация със заинтересованите страни.

Точка 2: Гореспоменатото проучване на въздействието, изготвено през 2007 г., е имало 

                                               
1 Налична на следния интернет адрес: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101007pdf/_EN_1.0_&
a=d
2 Налично на следния интернет сайт: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101007pdf/_EN_1.0_&
a=d
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за цел да оцени въздействието на Директива 98/8/ЕО, позовавайки се на мнението на 
заинтересованите страни. Освен това Комисията счита, че проучването предоставя 
балансирана картина на ползите, свързани с изпълнението на директивата. Като 
илюстрация, в резюмето на проучването за въздействието се прави заключението, че за 
основни ползи от директивата най-често се посочват хармонизацията на пазара и 
взаимното признаване, въпреки че са налице значителни съмнения относно това дали 
тези цели ще бъдат постигнати на практика. В раздела на проучването, посветен на 
ползите (раздел 3.4), е направено заключението, че заинтересованите страни очакват 
прилагането на директивата да доведе до определени ползи, които обаче е трудно да 
бъдат измерени количествено;

Точка 3: Въз основа на опита от изпълнението на съществуващата директива, както и 
предвид становищата на заинтересованите страни, Комисията е направила предложение 
за преразглеждане на законодателството. Това е стандартна добра практика, която се 
прилага по отношение на цялото законодателство на ЕС. В предложението на 
Комисията за преразглеждане на законодателството са включени възможности за 
рационализиране на изискванията за информация, както и възможности за намаляване 
на таксите за МСП. Въпреки това е запазена първостепенната цел за осигуряване на 
високо ниво на защита на човека и околната среда, както и принципът „замърсителят 
плаща“; 

Точка 4: Директива 98/8/ЕО не се основава на презумпцията, че всички биоциди, които 
не са разрешени по силата на директивата, представляват смъртоносна отрова. Тази 
директива се основава на презумпцията, че биоцидите, поради собствените им качества 
и свързани модели на използване, могат да изложат на риск хората, животните и 
околната среда. Това е причината, поради която пускането им на пазара е предмет на 
оценка на тези рискове;
В съобщението на вносителя на петицията липсва точка 5.

Точка 6: Законодателят е решил, че разходите, свързани предвидените в Директива 
98/8/ЕО  процедури, трябва да бъдат поети от тези, които пускат биоцидни продукти на 
пазара, както и от тези, които подкрепят вписването на активни вещества в съответните 
приложения. Ако тези разходи трябва да бъдат плащани от правителствата, както 
предлага вносителят на петицията, разходите на отрасъла във връзка с привеждането 
му в съответствие със законодателството ще трябва да бъдат поети изцяло от 
данъкоплатците, което Комисията счита за неуместно.

Точка 7: Процесът на вземане на решения в областта на законодателството е предвиден 
в Договора;
Точка 8: Както е посочено във връзка с точка 3 (вж. по-горе), прегледът и, ако е 
подходящо, преразглеждането на законодателството въз основа на натрупания опит, 
представлява стандартна добра практика, която се прилага в ЕС, както и извън него. 
Комисията не открива нищо погрешно в преразглеждането на съществуващото 
законодателство с цел неговото подобряване.

Точка 9: За съжаление вносителят на петицията не предоставя достатъчно информация 
относно алтернативите, за които споменава, и следователно Комисията не може да ги 
коментира. .
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