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Tema: Peticija Nr. 1665/2009 dėl draudimo kenkėjų kontrolei naudoti strichnino 
hidrochloridą pagal Direktyvą 98/8/EB pagrindimo, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietis Peter Brown

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ginčija draudimo kenkėjų (kurmių) kontrolei naudoti strichnino 
hidrochloridą pagal 2006 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusią Direktyvą 98/8/EB pagrindimą. 
Peticijos pateikėjas jaučiasi nukentėjęs, nes dėl šio draudimo, kuris, jo manymu, yra 
nepagrįstas, žlugo jo verslas. Be to, jis mano, kad kiti kurmių naikinimo būdai yra brangesni ir 
mažiau veiksmingi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. liepos 12 d.

„Peticijos pateikėjas yra nepatenkintas veikliosios medžiagos gynimo įgyvendinant nurodytą 
peržiūros programą išlaidomis. Už strichnino hidrochlorido gynimą jis būtų turėjęs sumokėti 
5 mln. EUR mokestį. Jo nuomone, reguliavimas ES lygmeniu yra nereikalingas, nes pesticidai 
Jungtinėje Karalystėje kontroliuojami jau dešimtmečius, taip pat jis mano, kad kiti kurmių 
kontrolės būdai yra brangūs ir neveiksmingi. Peticijos pateikėjas mano, kad Komisija neatliko 
tinkamo poveikio tyrimo, kaip buvo žadėjusi, ir jam atrodo, kad tyrimas nebuvo pakankamai 
viešinamas ir nebuvo pagrįstas įrodymais. Jo nuomone, iš jo atimta teisė į nuosavybę, todėl jis 
turi teisę gauti finansinį žalos atlyginimą. Jis taip pat teigia, kad yra įrodymų, kuriais remiantis 
strichnino hidrochloridą galima ir toliau naudoti, o kitos rinkoje likusios cheminės medžiagos yra 
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pavojingos.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Biocidų direktyvoje 98/8/EB1 pateikiamas sisteminis tyrimas, atliktas 14 metų trukmės veikliųjų 
medžiagų, esančių biocidiniuose produktuose, pateiktų į rinką iki 2000 m. gegužės 14 d. 
(vadinamųjų esamų veikliųjų medžiagų), peržiūros programos metu. Todėl biocidų pramonės 
atstovai turėjo nurodyti visas veikliąsias medžiagas, kurios naudojamos šios pramonės 
produktuose, ir, jeigu norėjo toliau jas naudoti, turėjo pranešti apie ketinimus pateikti visus 
duomenis medžiagoms įvertinti (veiksmingumo ir rizikos vertinimas).

Veikliosioms medžiagoms, kurios buvo tik nurodytos, t. y. nebuvo apgintos šios pramonės srities 
duomenimis (sąrašas patvirtintas 2003 m.), buvo nustatytas laipsniško gamybos nutraukimo 
laikotarpis (2006 m. rugsėjo 1 d.), po kurio jų nebebuvo galima naudoti biocidinėms reikmėms. 
Taip buvo strichnino hidrochlorido atveju.

Todėl nėra kitos galimybės vėl pateikti strichnino hidrochloridą į rinką kurmių kontrolės tikslais, 
išskyrus vertinimui atlikti reikalingos informacijos pateikimą pagal Biocidų direktyvos 
11 straipsnį. Taigi, jei bendrovė pateiktų dokumentus apie strichniną ir vertinimo išvados būtų 
palankios, medžiagą vėl pateikti į rinką būtų galima tik pasibaigus vertinimo procedūrai, priėmus 
jų įtraukimo direktyvą ir perkėlus ją į nacionalinę teisę bei suteikus reikiamus leidimus valstybės 
narės lygmeniu.

Biocidinių produktų direktyvos taisyklės vienodai taikomos visoms biocidiniuose produktuose 
naudojamoms veikliosioms medžiagoms. Bendrovės turi prisiimti duomenų, kurių reikia rizikai 
įvertinti, rinkimo išlaidas ir sumokėti kompetentingoms valstybių narių valdžios institucijoms 
nacionalinius mokesčius už vertinimo atlikimą. Tačiau duomenų rinkimas ir vertinimas yra
būtinas, siekiant užtikrinti aukšto lygio aplinkos ir žmogaus sveikatos apsaugą. Pagal Biocidų 
direktyvą išlieka galimybė įvertinti strichnino hidrochloridą ir gauti leidimą jį naudoti 
biocidiniuose produktuose, tokiu atveju reikia pateikti duomenis, kurių reikia rizikai vertinti, kaip 
ir bet kurių kitų veikliųjų medžiagų, kurias ketinama naudoti biocidiniuose produktuose, atveju.

2008 m. spalio mėn. poveikio tyrimas, kurį mini peticijos pateikėjas, yra 2008 m. spalio 8 d. 
Direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką įgyvendinimo vertinimas 
(pateikiamas pagal direktyvos 18 straipsnio 5 dalį) ir tos pačios direktyvos 16 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos darbo programos pažangos ataskaita (COM (2008) 620 galutinis), kurioje minimas 
užsakytas tyrimas dėl 2007 m. spalio mėn. baigtos rengti direktyvos įgyvendinimo2. Šis tyrimas 
yra pagrįstas konsultacijomis su suinteresuotaisiais subjektais, kurios pradėtos Aplinkos 
generalinio direktorato interneto svetainėje 2006 m. lapkričio mėn. ir kuriose dalyvavo apie 
280 suinteresuotųjų subjektų. Tyrime nagrinėjamas įvairių veikliųjų medžiagų, įskaitant 
strichnino chloridą, uždraudimo poveikis. Viena iš vertinimo išvadų buvo, kad reikia persvarstyti 
Biocidų direktyvą, siekiant, be kitų tikslų, palengvinti MVĮ direktyvos laikymąsi. Komisija 
įvykdė šį įsipareigojimą 2009 m. birželio 12 d., kai priėmė pasiūlymą dėl Biocidų reglamento 

                                               
1 OL L 123, 1998 4 24, p. 1–63.
2 Galima rasti interneto svetainėje 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101
007pdf/_EN_1.0_&a=d.
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(COM (2009) 267). Pasiūlyme yra nemaža dalykų, kuriais siekiama palengvinti šios direktyvos 
laikymąsi, kaip antai pritaikomi tam tikri duomenims keliami reikalavimai, kad išlaidos būtų 
mažesnės, ir sumažinimas mokestis mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 

Išvados

Komisija veikė pagal Biocidų direktyvoje nustatytą teisinę sistemą, kurią priėmė Europos 
Parlamentas ir Taryba. Taip pat ji konstruktyviai bandė patobulinti šią direktyvą pasiūlytame 
Biocidų reglamente.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisija mano, kad į daugelį peticijos pateikėjo pastabų, pateiktų jo 2010 m. rugsėjo 20 d. 
laiške, atsakyta ankstesniame Komisijos komunikate šiuo klausimu. Dėl likusių klausimų 
Komisija papildomai pateikia šias pastabas.

1 punktas Manome, kad peticijos pateikėjas, savo pranešimuose nurodydamas, kad ne visi 
naudotojai buvo informuoti ir kad jis apie tai sužinojo tik pasibaigus terminui, kalbėjo apie 
2006 m. konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, kurie minimi ankstesniame Komisijos 
komunikate šiuo klausimu. Pradėdama konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais 
Komisija neturi galimybių susisiekti su visais asmenimis, kurie galbūt galėtų būti 
suinteresuoti šiomis konsultacijomis. Paprastai apie konsultacijas su suinteresuotaisiais 
subjektais visuomenė informuojama paskelbus informaciją vienoje iš Komisijos interneto 
svetainių. Nors peticijos pateikėjas, deja, apie konsultacijas sužinojo tik joms pasibaigus, 
klausimą dėl strichnino hidrochlorido naudojimo kurmių kontrolei kėlė kiti suinteresuotieji 
subjektai, nes šis klausimas paminėtas 2007 m. poveikio tyrime1, parengtame remiantis 
minėtomis konsultacijomis su suinteresuotaisiais subjektais.

2 punktas Minėtas 2007 m. poveikio tyrimas buvo skirtas Direktyvos 98/8/EB poveikiui 
įvertinti suinteresuotųjų subjektų akimis. Be to, Komisija laikosi nuomonės, kad tyrime 
pateiktas proporcingas vaizdas, kokios naudos bus gauta įgyvendinus direktyvą. Pavyzdžiui, 
poveikio tyrimo santraukoje daroma išvada, kad pagrindinė direktyvos įgyvendinimo nauda 
susijusi su rinkos suderinimu ir abipusiu pripažinimu, nors esama didelių abejonių dėl 
praktiško šių tikslų įgyvendinimo. Tyrimo dalyje, skirtoje naudai įvertinti (3.4 skirsnis), 
daroma išvada, kad suinteresuotieji subjektai tikisi, jog direktyvos įgyvendinimas turės 
naudos, kurią vis dėlto sunku įvertinti kiekybiškai.

3 punktas Remdamasi esamos direktyvos įgyvendinimo patirtimi ir atsižvelgdama į 
suinteresuotųjų subjektų nuomonę, Komisija pateikė pasiūlymą iš naujo apsvarstyti teisės 
aktus. Tai įprasta geroji patirtis, taikoma visiems ES teisės aktams. Į Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės aktų peržiūros įtrauktos galimybės supaprastinti duomenų reikalavimus ir sumažinti 
MVĮ taikomus mokesčius. Vis dėlto svarbiausias tikslas tebėra aukšto žmonių ir aplinkos 
apsaugos lygio užtikrinimas. Išlaikomas ir principas „teršėjas moka“.

                                               
1 Galima rasti interneto svetainėje  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101
007pdf/_EN_1.0_&a=d.
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4 punktas Direktyvoje 98/8/EB nesiremiama prielaida, kad visi biocidai, kurie nėra leidžiami 
pagal šią direktyvą, yra mirtinas nuodas. Joje remiamasi prielaida, kad biocidai, atsižvelgiant į 
jų vidines savybes ir susijusius vartojimo būdus, gali kelti grėsmę žmonėms, gyvūnams ir 
aplinkai. Todėl jų tiekimas rinkai priklauso nuo tokios rizikos vertinimo.
Peticijos pateikėjo laiške 5 punkto nėra.

6 punktas Teisės aktų leidėjas nusprendė, kad Direktyvoje 98/8/EB numatytų procedūrų 
išlaidas padengs tie, kurie biocidinius produktus tiekia rinkai, ir tie, kurie prisideda prie 
aktyvių medžiagų, nurodytų atitinkamuose prieduose, tiekimo. Jei, kaip siūlo peticijos 
pateikėjas, šias išlaidas padengtų vyriausybės, pramonės išlaidas, susijusias su teisės aktų 
laikymusi, galiausiai turėtų padengti tik mokesčių mokėtojai. Komisijos nuomone, tai nebūtų 
tinkamas sprendimas.

7 punktas Teisėkūros sprendimų priėmimo procesas yra numatytas pagal Sutartį.
8 punktas Kaip nurodyta pastaboje dėl 3 punkto (žr. pirmiau), teisės aktų peržiūra ir, jei 
tinkama, atnaujinimas, pagrįstas sukaupta patirtimi, yra Europos Sąjungoje ir už jos ribų 
įprastai taikomos gerosios patirties pavyzdys. Komisijos manymu, nėra neteisinga peržiūrėti 
taikomus teisės aktus siekiant juos patobulinti.

9 punktas Deja, peticijos pateikėjas nepateikė pakankamos informacijos apie savo siūlomas 
galimybes, todėl Komisija negali pateikti savo pastabų.“ 


