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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0781/2007, της Rosita Sweetman, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μόλυνση από το καρκινογόνο φυτοφάρμακο Lindane ως αποτέλεσμα της 
δραστηριότητας της ιρλανδικής Κρατικής Δασικής Υπηρεσίας Coillte

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κατηγορεί την ιρλανδική κρατική δασική υπηρεσία Coillte, για ψεκασμό με 
καρκινογόνα φυτοφάρμακα των δενδροφυτειών αργυράς ερυθρελάτης (Sitka Spruce) που 
περιβάλλουν την ιδιοκτησία της στο West Wicklow (Ιρλανδία). Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, τόσο η ίδια όσο και τα δύο της παιδιά έχουν μολυνθεί από την ουσία Lindane 
και, όπως διαπιστώθηκε, πάσχουν από ταχύ εκφυλισμό των κυττάρων, σύνδρομο χρόνιας 
κόπωσης (CFS), πολλαπλή χημική ευαισθησία και οξεία νευρολογική διαταραχή. Η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η Coillte εξαιρείται από τον νόμο για την ελευθερία της 
ενημέρωσης με ειδική παρέκκλιση από τον υπουργό Οικονομικών και, ως εκ τούτου, δεν της 
παρασχέθηκαν πληροφορίες για τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν. Η αναφέρουσα 
υποστηρίζει ότι η Coillte λαμβάνει κοινοτική χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές της και 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει εάν οι εν λόγω πόροι 
χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά καρκινογόνων φυτοφαρμάκων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιανουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Η αναφορά έχει ως αντικείμενο τη μακροχρόνια χρήση της ουσίας lindane σε δάση στην 
Ιρλανδία και, συγκεκριμένα, γύρω από την ιδιοκτησία της αναφέρουσας στο West Wicklow.
Η ουσία lindane είναι ένα οργανοχλωριούχο εντομοκτόνο που έχει χαρακτηριστεί από την 
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Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως μέτριας επικινδυνότητας. Η ουσία lindane περιλαμβάνεται 
στον κανονισμό 850/2004/ΕΚ, ο οποίος διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν τη χρήση της ουσίας lindane για θεραπευτική και βιομηχανική επεξεργασία 
κατεργασμένης και ακατέργαστης ξυλείας σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και για 
βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές εσωτερικού χώρου έως τον Σεπτέμβριο του 2006. 
Επίσης, προβλέπει τη χρήση του τεχνικού HCH μόνο ως ενδιάμεση χημική ουσία στη χημική 
βιομηχανία, καθώς και ότι προϊόντα που περιέχουν ποσοστό τουλάχιστον 99% του γάμα 
ισομερούς HCH περιορίζονται σε χρήσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία ή ως εντομοκτόνα 
τοπικής εφαρμογής για κτηνιατρικούς σκοπούς έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2007. Συνεπώς, η 
χρήση του lindane απαγορεύεται πλέον εντελώς εντός της ΕΕ.

Η έγκριση της χρήσης της ουσίας lindane ως φυτοπροστατευτικού προϊόντος εναπόκειτο στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, μέχρι την έγκριση της απόφασης 2000/801/ΕΚ της 
Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη μη καταχώρηση της lindane στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για 
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτήν τη δραστική ουσία. Σύμφωνα με αυτήν 
την απόφαση, τυχόν εγκρίσεις για χρήση της ουσίας lindane ως φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος που είχαν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη έπρεπε να ανακληθούν έως τις 20 Ιουνίου 
του 2001. Ωστόσο, επιτρεπόταν στα κράτη μέλη να παραχωρήσουν περίοδο χάριτος μέγιστης 
διάρκειας έως και 12 μηνών μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, για τη χρησιμοποίηση των 
υφιστάμενων αποθεμάτων. Πριν από τη θέσπιση της απόφασης 2000/801/ΕΚ της Επιτροπής, 
τα κράτη μέλη ήταν ελεύθερα να εγκρίνουν τη χρήση της lindane ως φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για χρήση εντός της επικράτειάς τους. Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ δεν απαιτεί την 
ενημέρωση των γειτόνων σε περίπτωση ψεκασμού.

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η χρήση της lindane κοντά στο σπίτι της διεκόπη το 2001, 
άρα εντός του διά νόμου χρονικού ορίου για τη διακοπή της εγκεκριμένης χρήσης της εν 
λόγω ουσίας.

Εκτός από το πλαίσιο για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η Επιτροπή έχει 
εγκρίνει μια θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, ώστε να 
περιστείλει τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση τους. 
Οι κύριοι στόχοι της είναι:
(α) ελαχιστοποίηση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων για την υγεία και το 

περιβάλλον από τη χρήση φυτοφαρμάκων·
(β) βελτίωση του ελέγχου της χρήσης και διανομής φυτοφαρμάκων·
(γ) μείωση των επιπέδων των επιβλαβών δραστικών ουσιών που διατίθενται στην 

αγορά, μεταξύ άλλων, μέσω της αντικατάστασης των πλέον επικίνδυνων με 
ασφαλέστερα υποκατάστατα (συμπεριλαμβανομένων των μη χημικών)·

(δ) ενθάρρυνση των καλλιεργειών χαμηλών εισροών ή χωρίς φυτοφάρμακα, μεταξύ 
άλλων με την ευαισθητοποίηση των γεωργών, την προώθηση της χρήσης κωδίκων 
ορθής πρακτικής και την εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής οικονομικών μέσων.

Τα νομοθετικά μέσα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη αυτών των 
στόχων επί του παρόντος τελούν υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σελ. 1-32.
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Συμβούλιο. Συνεπώς, η θεματική στρατηγική δεν συνδέεται άμεσα με τον χρόνο που 
περιγράφεται στην αναφορά.

Επιπροσθέτως, η πρόταση της Επιτροπής που αντικαθιστά την οδηγία 91/414/ΕΟΚ σχετικά 
με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων προβλέπει ότι, για ορισμένα
παρεμφερή προϊόντα, τα κράτη μέλη ενδέχεται να περιλαμβάνουν στη διαδικασία έγκρισης 
την υποχρέωση ενημέρωσης, πριν από τη χρήση του προϊόντος, τυχόν γειτόνων που ενδέχεται 
να εκτεθούν στο νέφος ψεκασμού και οι οποίοι έχουν ζητήσει να ενημερωθούν.

Η Ιρλανδία έχει λάβει κοινοτική υποστήριξη για εργασίες δάσωσης και για επενδύσεις 
σχετικά με τη βελτίωση των δασικών εκτάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο υποστήριξης της χρήσης των 
νόμιμα εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν λαμβάνει 
συστηματικά τόσο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο 
συγχρηματοδοτούμενων εργασιών για τα δάση, οι οποίες περιλαμβάνονται μεν σε 
προγράμματα που έχουν εγκριθεί βάσει κοινοτικών νομικών διατάξεων, αλλά η διεξοδική 
εφαρμογή τους αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92 του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεων των μέτρων για τα δάση στον τομέα της 
γεωργίας χορηγήθηκε στην Coillte κοινοτική υποστήριξη που προορίζεται για δάσωση. Κατά 
την περίοδο προγραμματισμού που ακολούθησε (2000-06), η δάσωση εκτάσεων που ανήκουν 
σε κρατικές εταιρείες όπως η Coillte δεν ήταν επιλέξιμη για κοινοτική υποστήριξη, βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Συμπεράσματα

Δεδομένου του χρόνου ψεκασμού της ουσίας lindane όπως προσδιορίζεται από την 
αναφέρουσα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας.


