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Temats: Lūgumraksts Nr. 1665/2009, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Peter Brown, par pamatojumu aizliegumam izmantot 
strihnīna hidrohlorīdu kaitēkļu apkarošanai saskaņā ar Direktīvu 98/8/EK

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd pamatojumu aizliegumam izmantot strihnīna hidrohlorīdu 
kaitēkļu (kurmju) apkarošanai, kā tas paredzēts Direktīvā 98/8/EK, kas stājās spēkā 
2006. gada 1. septembrī. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņam nodarīts kaitējums, jo šā 
aizlieguma dēļ, ko viņš uzskata par nepamatotu, viņam bija jāpārtrauc sava uzņēmuma 
darbība. Turklāt viņš uzskata, ka alternatīvās metodes kurmju iznīcināšanai ir dārgākas un 
neefektīvākas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 24. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 12. jūlijā.

Lūgumraksta iesniedzējs nav apmierināts ar izmaksām, kas saistītas ar procedūru, lai panāktu 
aktīvo vielu aizlieguma atcelšanu, īstenojot iepriekš minēto pārbaudes programmu. Mēģinājumi 
panākt, lai tiktu atcelts aizliegums lietot strihnīna hidrohlorīdu, viņam izmaksātu 
EUR 5 miljonus. Viņš uzskata, ka regulējums ES līmenī ir lieks, jo pesticīdu izmantošana 
Apvienotajā Karalistē ir noregulēta jau vairākus desmitus gadu; turklāt viņš uzskata, ka citas
kurmju apkarošanas metodes ir dārgas un neiedarbīgas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Komisija nav veikusi pienācīgu ietekmes pētījumu, kā tā bija solījusi, un viņam šķiet, ka 
pētījums nav pietiekami publiskots, kā arī nebalstās uz pierādījumiem. Viņš uzskata, ka ir 
aizskartas viņa īpašuma tiesības, un tāpēc viņam pienākas finansiāla kompensācija. Turklāt viņš 
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sūdzas, ka ir konstatēti pierādījumi, kas liecina par labu strihnīna hidrohlorīda izmantošanas 
turpināšanai, jo citas apritē tirgū esošas ķīmiskas vielas ir bīstamas.

Komisijas viedoklis par lūgumrakstu

Biocīdu direktīvā 98/8/EK1 14 gadu pārbaudes programmas īstenošanas laikā paredzēts 
sistemātiski kontrolēt aktīvās vielas, ko satur biocīdie produkti, kas bija apritē tirgū pirms 
2000. gada 14. maija (tā dēvētās „pastāvošās” aktīvās vielas). Šim nolūkam biocīdu ražošanas 
nozarei bija jāidentificē visas aktīvās vielas, kuras ražotāji izmantoja savos produktos, un, ja tie 
vēlējās turpināt šos produktus izmantot, viņiem bija jāpaziņo par nodomu pilnībā sniegt datus par 
to novērtēšanu (iedarbīgums un riska novērtējums).

Attiecībā uz vielām, kuras tika vienīgi identificētas, proti, to lietošanas nepieciešamība netika 
pamatota ar nozares ražotāju sniegtajiem datiem (saraksts pieņemts 2003. gadā), tika noteikts 
pakāpeniskas izmantošanas pārtraukšanas periods (līdz 1.9.2006.), bet pēc tam to izmantošana 
biocīdos produktos tika aizliegta. Tā tas bija gadījumā ar strihnīna hidrohlorīdu.

Rezultātā nav iespējams laist strihnīna hidrohlorīdu tirgū, lai izmantotu to kurmju apkarošanai, ja 
netiek iesniegta nepieciešamā informācija šīs vielas novērtēšanai saskaņā ar Biocīdu direktīvas 
11. pantu. Tādēļ, ja kāds uzņēmums patiešām iesniegtu dokumentus par strihnīnu un 
novērtēšanas rezultāti būtu labvēlīgi, vielu varētu no jauna laist apritē tirgū tikai, kad pabeigta 
novērtēšanas procedūra, pieņemta direktīva, kas ļauj šo vielu laist tirgū, un transponēta valsts 
tiesību aktos, kā arī dalībvalsts līmenī piešķirtas attiecīgas atļaujas.

Biocīdu direktīvas noteikumi tiek vienādi attiecināti uz visām aktīvām vielām, ko izmanto 
biocīdos produktos. Nozarei jāuzņemas izmaksas par riska novērtējumam nepieciešamo datu 
vākšanu, kā arī jānomaksā valsts nodevas dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas veic 
novērtējumu. Datu vākšana un novērtēšana tomēr ir vajadzīga, lai nodrošinātu augstu vides un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeni. Saskaņā ar Biocīdu direktīvu ir iespējams novērtēt 
strihnīna hidrohlorīdu un akceptēt tā izmantošanu biocīdos produktos, bet šādā gadījumā 
jāiesniedz attiecīgi dati riska novērtējumam, kā tas ir attiecībā uz jebkuru citu aktīvu vielu, ko 
paredzēts izmantot biocīdos produktos.

2008. gada oktobrī sagatavotais ietekmes novērtējums, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, 
ir Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū īstenošanas novērtējums (iesniegts 
saskaņā ar direktīvas 18. panta 5. punktu) un 2008. gada 8. oktobra progresa ziņojums 
(COM(2008)620 galīgā redakcija) par darba programmu, kas minēta šīs pašas direktīvas 
16. panta 2. punktā, savukārt šajā ziņojumā ir atsauce uz pētījumu par direktīvas īstenošanu, kas 
pabeigta 2007. gada oktobrī2. Minētais ziņojums balstījās uz apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām, kas 2006. gada novembrī tika ierosināta Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē, un 
tajā iesaistījās apmēram 280 dalībnieki. Pētījumā analizēta daudzu aktīvo vielu aizlieguma 
ietekme, tostarp arī strihnīna hidrohlorīda aizlieguma ietekme. Viens no secinājumiem, kas 
izdarīti novērtēšanas rezultātā, ir tāds, ka Biocīdu direktīva būtu jāpārskata, cita starpā ar mērķi 
veicināt atbilstību direktīvai attiecībā uz MVU. Komisija 2009. gada 12. jūnijā, pieņemot 
                                               
1 OV L 123, 24.4.1998., 1.–63. lpp.
2 Pieejams tīmekļa vietnē: 
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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priekšlikumu Biocīdu regulai (COM(2009)267), izskatīja šo jautājumu. Priekšlikumā iekļauti 
vairāki elementi, kuru mērķis ir veicināt atbilstību, piemēram, vairāku prasību pielāgošana 
attiecībā uz datiem, lai samazinātu izmaksas un nodevas maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Secinājumi

Komisija rīkojusies atbilstoši Biocīdu direktīvā paredzētajam regulējumam, kuru pieņēmis 
Eiropas Parlaments un Padome. Ierosinātājā Biocīdu regulā tā arī mēģinājusi konstruktīvi uzlabot 
direktīvu.

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Komisija uzskata, ka attiecībā uz lielāko daļu lūgumraksta iesniedzēja piezīmju, kas izteiktas 
viņa 2010. gada 20. septembra vēstulē, jau ir sniegtas atbildes Komisijas iepriekšējā 
paziņojumā par šo lietu. Turklāt Komisija vēlas sniegt šādus komentārus par pārējiem 
ierosinātajiem jautājumiem.

1. punkts. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem, ka netika informēti visi 
lietotāji un ka viņš attiecīgo informāciju saņēma tikai pēc noteiktā termiņa beigām, mēs 
uzskatām, ka lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz 2006. gadā veikto apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām, kas minēta Komisija iepriekšējā paziņojumā par šo lietu. Uzsākot 
apspriešanos ar ieinteresētajām personām, Komisija nevar individuāli sazināties ar visām 
personām, kuras šī procedūra varētu skart. Tāpēc sabiedrības uzmanība sabiedriskajai 
apspriešanai parasti tiek pievērsta, publicējot informāciju par to Komisijas tīmekļa vietnēs.
Lai gan lūgumraksta iesniedzējs par sabiedrisko apspriešanu diemžēl uzzināja tikai pēc 
termiņa beigām, jautājumu par aizliegumu izmantot strihnīna hidrohlorīdu kurmju 
apkarošanai acīmredzot bija ierosinājušas citas ieinteresētās personas, jo tas ir minēts 
2007. gadā veiktajā ietekmes novērtējumā1, kura pamatā bija minētā sabiedriskā apspriešana.

2. punkts. Iepriekš minētā 2007. gadā veiktā ietekmes novērtējuma mērķis bija novērtēt 
Direktīvas 98/8/EK ietekmi no ieinteresēto personu viedokļa. Turklāt Komisija uzskata, ka 
pētījums rada līdzsvarotu priekšstatu par direktīvas īstenošanas pozitīvajiem aspektiem.
Piemēram, ietekmes novērtējuma kopsavilkumā secināts, ka galvenie ieguvumi no direktīvas 
īstenošanas kopumā ir tirgus harmonizācija un savstarpējā atzīšana, lai gan pastāv nopietnas 
bažas par to, vai praksē šie mērķi tiks sasniegti. Pētījuma daļā par ieguvumiem (3.4. daļa) 
secināts, ka ieinteresētās personas sagaida, ka direktīvas īstenošana nodrošinās konkrētus 
ieguvumus, tomēr ir sarežģīti tos izteikt kvantitatīvos rādītājos.

3. punkts. Pamatojoties uz pieredzi saistībā ar spēkā esošās direktīvas īstenošanu un ņemot 
vērā ieinteresēto personu viedokli, Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu pārskatīt direktīvu.
Šāda prakse ir laba standarta prakse, ko piemēro attiecībā uz visiem ES tiesību aktiem.
Komisijas priekšlikumā par tiesību akta grozīšanu ir paredzēta iespēja ņemt vērā prasības 
attiecībā uz datiem un iespēja samazināt nodevas MVU. Taču ir saglabāts galvenais mērķis 
nodrošināt augstu cilvēku un vides aizsardzības līmeni, kā arī princips „piesārņotājs maksā”.

                                               
1 Pieejams tīmekļa vietnē: 
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. punkts. Direktīvas 98/8/EK pamatā nav pieņēmuma, ka visi biocīdi, kas nav atļauti saskaņā 
ar direktīvu, satur nāvējoši indīgas vielas. Tās pamatā ir pieņēmums, ka biocīdi tiem 
raksturīgo īpašību un lietošanas veidu dēļ, var apdraudēt cilvēkus, dzīvniekus un vidi. Tieši 
tāpēc biocīdi pirms laišanas tirgū ir pakļauti novērtējumam attiecībā uz minētajiem 
apdraudējumiem.
Lūgumraksta iesniedzēja vēstulē nav 5. punkta.

6. punkts. Likumdevējs ir pieņēmis lēmumu, ka Direktīvā 98/8/EK paredzēto procedūru 
izmaksas sedz uzņēmumi, kuri biocīdos produktus laiž tirgū, kā arī ieinteresētās personas, 
kuras atbalsta aktīvo vielu iekļaušanu attiecīgajos pielikumos. Ja, kā ierosina lūgumraksta 
iesniedzējs, šīs izmaksas būtu jāsedz valstīm, nozares izmaksas, lai nodrošinātu atbilstību 
tiesību aktiem, galu galā segtu vienīgi nodokļu maksātāji, un šāds risinājums Komisijai 
nebūtu pieņemams.

7. punkts. Likumdošanas procedūra ir paredzēta līgumā.
8. punkts. Kā norādīts saistībā ar 3. punktu (sk. iepriekš tekstā), tiesību akta pārskatīšana un, 
ja vajadzīgs, grozīšana, pamatojoties uz gūto pieredzi, ir laba standarta prakse, ko izmanto 
Eiropas Savienības un citās valstīs. Komisija neuzskata, ka ir nepareizi pārskatīt spēkā esošos 
tiesību aktus, lai tos uzlabotu.

9. punkts. Diemžēl lūgumraksta iesniedzējs nesniedz pietiekamu informāciju par alternatīvām, 
kuras viņš ir minējis, un tāpēc Komisija nevar sniegt komentārus šai sakarībā.


