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Tárgy: A Peter Brown brit állampolgár által benyújtott 1665/2009. számú petíció a 
sztrichnin-hidroklorid növényvédő szerként történő felhasználásának a 
98/8/EK irányelv értelmében történő betiltására vonatkozó indokokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a sztrichnin-hidroklorid kártevőkkel (vakondokkal) szembeni 
védekezésre történő felhasználásának betiltására vonatkozó indokokat a 98/8/EK irányelvben 
előirányzottak szerint, amely 2006. szeptember 1-jén lépett hatályba. A petíció benyújtója ezt 
nehezményezi, mivel az – általa indokolatlannak tartott – tilalom következtében vállalkozása 
megszűnt. Ezenfelül a vakondok irtására irányuló alternatív módszereket költségesebbnek és 
kevésbé hatékonynak tartja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. július 12.

A petíció benyújtója elégedetlen egy hatóanyag alkalmassági bizonyításának költségeivel a fent 
említett értékelési program során. A sztrichnin-hidroklorid alkalmasságának alátámasztása 5 
millió euró összegű díj fizetésére kötelezte volna. Feleslegesnek tartja az uniós szintű 
szabályozást, mivel az Egyesült Királyság jogszabályai évtizedek óta rendelkeznek a 
növényvédő szerekről, továbbá költségesnek és nem elég hatékonynak tartja a vakondok elleni 
védekezés alternatív módszereit. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ígérete ellenére a Bizottság 
nem készített megfelelő hatásvizsgálatot, és úgy érzi, hogy a tanulmány nem kapott megfelelő 
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nyilvánosságot és nem bizonyítékokon alapszik. Úgy érzi, megfosztották a tulajdonára 
vonatkozó jogától, ezért pénzbeli kártérítésre jogosult. Azt állítja ezenfelül, hogy a sztrichnin-
hidroklorid további használatát alátámasztó bizonyítékok állnak rendelkezésére, míg egyéb, a 
piacon továbbra is beszerezhető szerek veszélyesek.

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A biocidekről szóló 98/8/EK irányelv1 14 évig tartó értékelési program keretében írja elő azon 
növényvédő szerek hatóanyagainak rendszeres vizsgálatát, amelyek 2000. május 14-ét 
megelőzően a piacon voltak (az úgynevezett „meglévő” hatóanyagok). E célból a 
növényvédőszer-iparágnak fel kellett sorolnia az összes hatóanyagot, amelyeket felhasználtak 
termékeikben, és amennyiben továbbra is fel kívánták használni őket, úgy értesíteniük kell a 
hatóságot azon szándékukról, hogy a hatóanyagok értékeléséhez (hatékonyság és 
kockázatértékelés) szükséges minden adatot be kívánnak nyújtani.

Azon hatóanyagokra, amelyeket csak azonosítottak, vagyis nem támasztottak alá az iparágtól 
származó adatokkal (a 2003-ban elfogadott lista alapján), fokozatos kivonási időszak vonatkozott 
(2006. szeptember 1-ig), amelynek lejártával nem használhatók növényvédelmi célokra. Ez 
történt a sztrichnin-hidroklorid esetében is.

Ezért nem lehetséges a sztrichnin-hidroklorid vakondirtás céljából történő forgalmazása, hacsak 
nem kerülnek benyújtásra az értékeléshez szükséges adatok, a biocidekről szóló irányelv 11. 
cikkének értelmében. Következésképpen, ha egy vállalat dokumentációt nyújtana be a 
sztrichinről, és az értékelés eredménye kedvező volna, az anyagot csak az értékelési folyamat 
lezárultát, az engedélyezést foganatosító irányelv elfogadását és nemzeti törvényként történő 
átültetését, valamint a tagállami szintű megfelelő engedélyek kiadását követően lehetne ismét 
forgalomba hozni. 

A biocid termékekről szóló irányelv a növényvédő szerekben használt minden hatóanyagra 
egyformán érvényes. A cégeknek maguknak kell állniuk a kockázatelemzéshez szükséges adatok 
gyűjtésének költségeit, valamint be kell fizetniük a hatályos nemzeti díjakat a tagállamok 
értékelést végző hatóságai felé. Az adatok gyűjtése és értékelése azonban szükséges a környezet 
és az emberi egészség magas szintű védelme érdekében. Továbbra is fennáll a sztrichnin-
hidroklorid biocid irányelvnek megfelelő értékelésének és engedélyezésének lehetősége a 
növényvédő szerekben való használatra, ám ez esetben rendelkezésre kell bocsátani a 
kockázatelemzéshez szükséges adatokat, ahogy minden más, növényvédő szerekben felhasználni 
kívánt hatóanyag esetében.

A 2008. októberi hatástanulmány, amelyre a petíció benyújtója utal, A biocid termékek 
forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelv végrehajtásának (az irányelv 18. cikkének (5) 
bekezdése alapján benyújtott) értékelése, valamint a munkaprogram haladásáról szóló, az 
említett irányelv 16. cikkének (2) bekezdése szerinti 2008. október 8-i jelentés (COM(2008)620 
végleges), amely a 2007 októberében véglegesített irányelv végrehajtását vizsgáló, megbízás 
alapján készült tanulmányra utal2. Ez utóbbi az érdekelt felekkel folytatott konzultáció alapján 

                                               
1 HL L 123, 1998.4.24., 1–63. o.
2 Elérhető az alábbi internet oldalon
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101007pdf/_
EN_1.0_&a=d



CM\866775HU.doc 3/4 PE445.773v02-00

HU

készült, amely a Környezetvédelmi Főigazgatóság honlapján indult 2006 novemberében, és 
amelyben mintegy 280 érintett vett részt. Az egyes hatóanyagok, köztük a sztrichnin-klorid 
betiltásának hatása a tanulmányban elemzésre kerül. Az értékelés egyik következtetése az, hogy 
a biocidekről szóló irányelv felülvizsgálatra szorul, többek között azzal a céllal, hogy a kis- és 
középvállalkozások könnyebben megfelelhessenek az irányelv szabta feltételeknek. A Bizottság 
2009. június 12-én eleget tett ezen kötelezettségvállalásnak a biocid termékekről szóló rendeletre 
vonatkozó javaslat (COM(2009)267) elfogadásával. A javaslat több olyan elemet is tartalmaz, 
amelyek megkönnyítik a kis- és középvállalkozások megfelelését, mint például az adatokra 
vonatkozó olyan követelmények elfogadása, amelyek költségcsökkentést, valamint a díjak 
csökkentését eredményezik. 

Következtetések

A Bizottság a biocid irányelv által nyújtott jogi kereten belül járt el, amelyet az Európai 
Parlament és a Tanács fogadott el. Továbbá a biocid rendeletre irányuló javaslatban konstruktív 
módon javítani próbált az irányelven. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2011. május 6.

A Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtója által 2010. szeptember 21-i levelében közölt 
észrevételek többségére az ügyre vonatkozó korábbi közleményeiben már válasszal szolgált. 
Ezenkívül a Bizottság a következő észrevételeket kívánja tenni az eddig megválaszolatlan 
kérdésekkel kapcsolatban.

1. pont: Amikor a petíció benyújtója azt állítja, hogy nem tájékoztattak minden felhasználót és 
hozzá csak a határidő lejárta után jutottak el az információk, véleményünk szerint a petíció 
benyújtója az érdekelt felekkel folytatott 2006-os konzultációra gondol, amelyről az ügy 
kapcsán kidolgozott korábbi bizottsági közlemény is említést tesz. Az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációk elindításakor a Bizottságnak nem áll módjában külön értesíteni minden 
olyan személyt, aki valószínűleg érintett az ügyben. Ezért az ilyen konzultációkra általában a 
Bizottság valamely weboldalán megjelentetett közlemény útján hívják fel a nyilvánosság 
figyelmét. Jóllehet a petíció benyújtója sajnálatos módon csak a határidő lejárta után szerzett 
tudomást a konzultációról, a sztrichnin-hidroklorid vakondokkal szembeni védekezésre 
történő felhasználására vonatkozó tilalom kérdését felvetették más érdekelt felek, mivel arról 
a 2007. évi hatásvizsgálat1 is említést tesz, amelyet a szóban forgó, érdekelt felekkel folytatott 
konzultáció alapján dolgoztak ki.

2. pont: A fent említett 2007-es hatástanulmány célja a 98/8/EK irányelv hatásainak értékelése 
volt, az érdekelt felek szemszögéből. Ezenkívül a Bizottság azon a véleményen van, hogy a 
tanulmány kiegyensúlyozott képet ad az irányelv végrehajtásához kapcsolódó előnyökről. 
Például a hatásvizsgálat rövid összefoglalása megállapítja, hogy az irányelv legfőbb pozitív 
hatásai sokak szerint a piaci harmonizációban és a kölcsönös elismerésben nyilvánulnak meg, 
jóllehet komoly kétségek vannak afelől, hogy e célok a gyakorlatban megvalósulnak-e. A 
tanulmánynak az irányelv pozitív hatásairól szóló része (3.4. szakasz) megállapítja, hogy az 

                                               
1 Elérhető a következő weboldalon: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101007pdf/_
EN_1.0_&a=d
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érdekelt felek az irányelv végrehajtásától bizonyos előnyöket várnak, amelyek azonban 
nehezen számszerűsíthetők.

3. pont: A meglévő irányelv végrehajtásából nyert tapasztalatok alapján és figyelembe véve az 
érdekelt felek véleményét, a Bizottság javaslatot tett a jogszabály felülvizsgálatára. Ez 
szokásos, bevált gyakorlat, amelyet minden uniós jogszabály tekintetében alkalmaznak. Az 
adatokra vonatkozó követelmények egyszerűsítésének, valamint a kkv-ra vonatkozó díjak 
csökkentésének lehetőségét beépítették a jogszabály felülvizsgálatára vonatkozó bizottsági 
javaslatba. Ugyanakkor az emberek és a környezet magas szintű védelmének biztosítására 
vonatkozó elsődleges cél továbbra is megmarad, a „szennyező fizet” elvhez hasonlóan. 

4. pont: A 98/8/EK irányelv nem azon a feltételezésen alapul, miszerint az irányelv keretében 
nem engedélyezett összes biocid termék halálos méreg. Az alapjául szolgáló feltételezés az, 
hogy a biocid termékek – lényegi tulajdonságaik és a hozzájuk kapcsolódó felhasználási 
minták alapján – kockázatot jelenthetnek az emberekre, az állatokra és a környezetre nézve. 
Ez indokolja, hogy forgalomba hozataluk előtt értékelni kell az említett kockázatokat.
A petíció benyújtójának levelében nem szerepel 5. pont.

6. pont: A jogalkotó úgy határozott, hogy a 98/8/EK irányelv alkalmazásával kapcsolatos 
eljárások költségeit azoknak kell megtéríteniük, akik biocid termékeket hoznak forgalomba, 
és azoknak, akik a hatóanyagoknak a vonatkozó mellékletekbe való felvételét szorgalmazzák. 
Ha – amint azt a petíció benyújtója is javasolja – e költségeket a kormányoknak kellene 
megfizetniük, a jogszabálynak való megfelelés érdekében az iparágnál felmerülő költségeket 
végső soron teljes mértékben az adófizetőknek kellene állniuk, amit a Bizottság nem tart 
elfogadhatónak.

7. pont: A jogalkotási döntéshozatali eljárást a Szerződés állapítja meg.
8. pont: Amint azt a 3. pont kapcsán már jeleztük (lásd fentebb), a jogszabályoknak az 
összegyűlt tapasztalatok alapján történő felülvizsgálata – és adott esetben – módosítása 
szokásos, bevált gyakorlat az EU-ban és azon kívül. A Bizottság semmi kivetnivalót nem talál 
a meglévő jogszabályok olyan célból végzett felülvizsgálatában, hogy azokat tökéletesítsék.

9. pont: A petíció benyújtója sajnos nem szolgál kellő információval az általa említett 
alternatív megoldásokról, így a Bizottság azokkal kapcsolatban nem tud észrevételeket tenni. 


