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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0781/2007 af Rosita Sweetman, irsk statsborger, om forurening med 
det kræftfremkaldende pesticid, Lindan, som følge af det irske statsskovvæsens 
(Coillte) aktivitet

1. Sammendrag

Andrageren anklager det irske statsskovvæsen, Coillte, for at have anvendt kræftfremkaldende 
pesticider i de beplantninger med Sitka grantræer, der omgiver hendes ejendom beliggende i 
West Wicklow (Irland). Ifølge andrageren er både hun og hendes to børn blevet forurenet med 
Lindan, og det er blevet konstateret, at de lider af fremskyndet celledegenerering, kronisk 
træthedssyndrom, mangeartet kemisk overfølsomhed og alvorlige neurologiske skader. 
Andrageren hævder, at Coillte er fritaget fra Freedom of Information Act via en særlig 
dispensation fra finansministeren, og at hun derfor er blevet nægtet information om de 
anvendte pesticider. Andrageren hævder, at Coillte modtager EU-støtte til finansiering af sine 
aktiviteter, og anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge, om disse midler blev brugt til 
indkøb af kræftfremkaldende pesticider.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. januar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4). 

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

Andrageren henviser til den langvarige brug af lindan i skove i Irland, og især rundt om 
andragerens ejendom i West Wicklow.
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Lindan er et insektmiddel med organisk klor, som klassificeres af 
Verdenssundhedsorganisationen som moderat farlig. Lindan er anført i forordning 
850/2004/EF, som angiver, at medlemsstater kunne tillade anvendelse af lindan til 
professionel behandling og industriel behandling af tømmer og træstammer samt indendørs 
brug i industrien og i hjemmet indtil september 2006; og anvendelse af teknisk HCH som 
mellemprodukt ved fremstilling af kemiske produkter og begrænsning af produkter, hvor 
mindst 99 % af HCH-isomererne er gamma-formen, til anvendelse som insekticid til 
sundhedsbeskyttelse af mennesker og dyr indtil den 31. december 2007. Derfor er lindan nu 
fuldstændig forbudt i EU.

Godkendelse af anvendelsen af lindan som et plantebeskyttelsesmiddel var op til 
medlemsstaterne indtil vedtagelsen af Kommissionens afgørelse 2000/801/EF af 20. 
december 2000 om ikke at medtage lindan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF1 og 
tilbagekaldelse af godkendelser til plantebeskyttelsesmidler, der indeholdt dette aktive stof.
Denne afgørelse fastlagde, at enhver godkendelse af lindan som plantebeskyttelsesmiddel 
udstedt af medlemsstater skulle tilbagekaldes inden den 20. juni 2001. Medlemsstater havde 
dog lov til at tillade en respit på maksimalt tolv måneder efter denne dato for at bruge 
eksisterende lagre. Før etableringen af Kommissionens afgørelse 2000/801/EF havde 
medlemsstater frihed til at godkende anvendelse af lindan som plantebeskyttelsesmiddel til 
anvendelse på deres område. I direktiv 91/414/EØF kræves det ikke, at naboer oplyses om 
sprøjtning.

Andrageren påpeger, at anvendelsen af lindan i nærheden af hendes hjem ophørte i 2001, 
hvilket således er inden for det juridiske tidspunkt, hvor godkendelse af lindan ophørte.

Ud over godkendelsesrammen for plantebeskyttelsesmidler for at reducere den risiko, som 
sundhed og miljø udsættes for, har Kommissionen vedtaget en temastrategi om bæredygtig 
anvendelse af pesticider. Dens hovedmål er:
a) at minimere de farer og risici, som sundhed og miljø udsættes for ved brug af 

pesticider;
b) at forbedre kontrol vedrørende anvendelse og forhandling af pesticider;
c) at reducere niveauerne af skadelige aktive stoffer, der markedsføres, herunder ved at 

erstatte de farligste med sikrere (herunder ikke-kemiske) alternativer;
d) at fremme ikkeintensiv eller pesticidefri dyrkning bl.a. ved at øge brugeres 

bevidsthed, fremme brugen af kodekser for god praksis og fremme overvejelse af den 
mulige anvendelse af økonomiske instrumenter.

De lovgivningsmæssige instrumenter, der er foreslået af Europa-Kommissionen til at nå disse 
mål, drøftes i øjeblikket i Europa-Parlamentet og i Rådet. Temastrategien er derfor ikke 
direkte relevant for det tidsrum, der er beskrevet i andragendet.

Desuden indeholder Kommissionens forslag, der erstatter direktiv 91/414/EØF om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, bestemmelse om, at medlemsstaterne for visse 
sådanne midler i godkendelsen kan medtage pligt til, før midlet anvendes, at informere 
eventuelle naboer, som kunne blive udsat for vinddriften, og som har anmodet om at blive 
informeret.

                                               
1 Rådets direktiv om plantebeskyttelsesmidler, EFT L 230, 19.8.1991, s. 1-32.
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Irland har modtaget støtte fra Fællesskabet til drift i forbindelse med skovrejsning og til 
investeringer i forbedring af skovområder under politikken for udvikling af landdistrikter.  
Det er ikke udelukket, at brugen af juridisk godkendte plantebeskyttelsesmidler er blevet 
støttet i denne sammenhæng. Kommissionen modtager imidlertid ikke systematisk sådanne 
detaljerede oplysninger om indholdet af samfinansieret skovdrift, som er medtaget i 
programmer, der er godkendt i henhold til fællesskabslovbestemmelser, men hvis nærmere 
gennemførelse foretages i henhold til nationale myndigheders ansvar.

Kommissionen er klar over, at der blev givet fællesskabsstøtte til tilplantning til Coillte i 
henhold til Rådets forordning (EØF) 2080/92 om en fællesskabsordning med støtte til 
skovbrugsforanstaltninger i landbruget: I programmeringsperioden, der fulgte (2000-06), var 
tilplantning af jord, der ejedes af statsejede selskaber som f.eks. Coillte ikke berettiget til 
fællesskabsstøtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget.

Konklusioner

Ud fra tidsrummet af sprøjtningen med lindan som anført af andrageren foreligger der ikke 
noget bevis på en overtrædelse af fællesskabets lovgivning.


