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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0781/2007, внесена от Rosita Sweetman, с ирландско 
гражданство, относно замърсяване с канцерогенен пестицид, линдан, в 
резултат на дейността на ирландския държавен орган по горите 
„Coillte“

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията обвинява ирландския държавен орган по горите „Coillte“ за 
това, че разпространява канцерогенни пестициди в насажденията с дървета Sitka 
Spruce, които заобикалят имота й, намиращ се в West Wicklow (Ирландия). Според 
вносителката на петицията тя и двете й деца са били заразени с линдан и страдат от 
засилена дегенерация на клетките, синдром на хронична умора (CFS), най-различни 
видове химическа чувствителност и тежки неврологични увреждания. Тя твърди, че 
„Coillte“ е освободен от Закона за свобода на информацията със специална дерогация 
от министъра на финансите и на това основание й е отказана информация за 
използваните пестициди. Вносителката на петицията твърди, че „Coillite“ ползва 
средства на ЕС за финансиране на дейностите си, и моли Европейския парламент да 
проучи дали тези средства са били използвани за закупуване на канцерогенни 
пестициди.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 януари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2008 г.
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В петицията става въпрос за дългогодишното използване на линдан в горите в 
Ирландия и по-конкретно около имота на вносителката на петицията в West Wicklow.

Линданът е органохлориден инсектицид, който е класифициран от Световната здравна 
организация като умерено опасен. Линданът е включен в списъка на Регламент 
850/2004/ЕО, който посочва, че държавите-членки могат да допускат употребата на 
линдан за професионално оздравяване и промишлено обработване на дървен 
строителен материал, дървени греди и трупи, както и за вътрешни промишлени и 
жилищни приложения до септември 2006 г.; и употребата на технически 
хексахлорциклохексан (НСН) като междинно вещество в химическите производства и 
да ограничат употребата на продукти, съдържащи най-малко 99 % от гама изомера на 
НСН (линдан), само до употреба като инсектициди за локално приложение в 
общественото здравеопазване и ветеринарната медицина до 31 декември 2007 г. 
Следователно, линданът е вече напълно забранен в ЕС.

Разрешаването на употребата на линдан като продукт за растителна защита беше по 
преценка на държавите-членки до приемането на Решение на Комисията 2000/801/EО 
от 20 декември 2000 г. относно невключването на линдана в Приложение I на 
Директива 91/414/EИО1 на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продукти за 
растителна защита, които съдържат това активно вещество. Според това решение 
всички разрешения за употребата на линдан като продукт за растителна защита, 
предоставени от държавите-членки, е трябвало да бъдат оттеглени до 20 юни 2001 г. На 
държавите-членки обаче беше предоставен гратисен период от максимум 12 месеца 
след тази дата, за могат да използват докрай наличните запаси. Преди приемането на 
Решение на Комисията 2000/801/EО, държавите-членки имаха правото да разрешават 
употребата на линдан като продукт за растителна защита за приложение на територията 
на съответната страна. Директива 91/414/EИО не изисква съседите да бъдат 
уведомявани за пръскането.

Вносителката на петицията предполага, че употребата на линдан е била прекратена 
през 2001, следователно в рамките на законно разрешения период за прекратяване на 
разрешението за употреба на линдан.

В допълнение към рамката за разрешения за употребата на продукти за растителна 
защита с цел да се намали рискът за здравето на човека и за околната среда вследствие 
от употребата на пестициди, Европейската Комисия прие Тематична стратегия относно
устойчивото използване на пестициди. Нейните главни цели са:
а) да сведе до минимум опасностите и рисковете за здравето на човека и за 

околната среда от употребата на пестициди;
б) да подобри контрола върху употребата и разпространението на пестицидите;
в) да се намалят нивата на вредните активни вещества, пуснати на пазара, в това 

число чрез замяна на най-опасните с по-безопасни (включително нехимически) 
алтернативи;

г) да се насърчава култивиране с ограничено приложение или без приложение на 
пестициди чрез, наред с другите неща, разширяване на знанията на 

                                               
1 Директива на Съвета относно продуктите за растителна защита, OВ L 230, 19.8.1991 г.,стр. 1-32.
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потребителите, като се разпространява използването на добри практики и се 
насърчава обмислянето на възможно приложение на финансови инструменти;

Законодателните инструменти, предложени от Европейската Комисия за постигане на 
тези цели, в момента се обсъждат в Европейския парламент и в Съвета. Следователно 
Тематичната стратегия не е пряко свързана с времевия график, описан в петицията. 

Освен това предложението на Комисията, което заменя Директива 91/414/EИО относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита, предвижда, че за определени 
подобни продукти държавите-членки биха могли да включат в разрешението 
задължението да се информират преди употреба на продукта всички съседи, които биха 
могли да бъдат изложени на разпръснатия чрез пулверизация продукт и които са 
поискали да бъдат информирани. 

Ирландия е получила помощ от Общността за операции, свързани със залесяване и за 
инвестиране в подобрението на горите в рамките на политиката за развитие на селските 
райони. Не е изключено употребата на одобрени от закона продукти за растителна 
защита да е била подпомагана в този контекст. Комисията обаче не получава редовно 
подробна информация относно съдържанието на съфинансираните горскостопански 
дейности, включени в програмите, одобрени съгласно законовите разпоредби на 
Общността, но за чието детайлно приложение отговорност носят компетентните 
национални органи.

Комисията знае, че на Coillte е отпусната помощ от Общността за залесяване по реда на
Регламент (EИО) 2080/92 на Съвета, с който се създаде програма на Общността за 
помощи за горскостопански мерки в селското стопанство. През следващия програмен 
период обаче, а именно 2000–2006 г., залесяването на земи, собственост на държавни 
дружества, като например, Coillte вече не отговаряше на изискванията за помощи от 
Общността според Регламент (EО) 1257/1999 на Съвета относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на 
земеделието (ФЕОГА) 

Заключение

Като се има предвид периодът, през който е пръскано с линдан, така както е посочен от 
вносителката на петицията, няма доказателства за нарушение на законодателството на 
Общността.


