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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0781/2007, Rosita Sweetman, Irlannin kansalainen, Lindane-
nimisen karsinogeenisen torjunta-aineen aiheuttamasta kontaminaatiosta 
Irlannin valtion metsänhoitolaitoksen Coillten toiminnan seurauksena

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä syyttää Irlannin valtion metsänhoitolaitosta Coilltea syöpää aiheuttavien 
torjunta-aineiden levittämisestä sitkankuusiviljelmille, jotka ympäröivät hänen West 
Wicklow’ssa (Irlanti) sijaitsevaa taloaan. Vetoomuksen esittäjän mukaan hän itse sekä hänen 
kaksi lastaan ovat kontaminoituneet Lindane-nimisellä torjunta-aineella ja heillä on todettu 
solujen kiihtynyttä rappeutumista, krooninen väsymysoireyhtymä, yliherkkyyttä monille 
kemikaaleille sekä vakavia neurologisia vaurioita. Vetoomuksen esittäjän mukaan Coillte on 
vapautettu valtiovarainministeriön poikkeusluvalla tiedonvälityksen vapautta koskevan lain 
noudattamisesta, eikä hänelle ole siksi annettu tietoa alueella käytetyistä torjunta-aineista. 
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Coillte saa EU:n rahoitusta toimintaansa ja hän pyytää 
Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko näitä varoja käytetty syöpää aiheuttavien torjunta-
aineiden hankintaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. tammikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä viittaa Lindane-nimisen karsinogeenisen torjunta-aineen (lindaanin) 
pitkäaikaiseen käyttöön Irlannin metsissä, tarkemmin sanottuna vetoomuksen esittäjän West 
Wicklow’ssa sijaitsevan talon lähettyvillä.
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Lindaani on hyönteismyrkkynä käytetty orgaaninen klooriyhdiste, jonka Maailman 
terveysjärjestö WHO on määritellyt kohtuullisen vaaralliseksi aineeksi. Lindaani sisältyy
asetuksen 850/2004/EY liitteessä I olevaan luetteloon. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että 
jäsenvaltiot voivat sallia lindaanin käytön sahatavaran, puutavaran ja tukkien ammattimaiseen 
suojaukseen ja teolliseen käsittelyyn sekä teolliseen käyttöön ja kotitalouskäyttöön sisätiloissa
syyskuuhun 2006 saakka. Asetuksessa säädetään myös, että jäsenvaltiot voivat sallia teknisen 
heksakloorisykloheksaanin (HCH) käytön kemianteollisuuden välituotteena ja rajoittaa 
sellaisten tuotteiden käytön, joissa vähintään 99 prosenttia HCH:tä on gammamuodossa 
(lindaani), käyttöön hyönteismyrkkynä kansalaisten terveyden suojelussa ja 
eläinlääketieteellisissä tarkoituksissa 31. joulukuuta 2007 saakka. Näin ollen lindaanin käyttö 
on nyt kokonaan kielletty EU:ssa. 

Lindaanin käytön salliminen kasvinsuojeluaineena oli jäsenvaltioiden harkinnassa ennen kuin 
komissio teki 20 päivänä joulukuuta 2000 päätöksen 2000/801/EY lindaanin sisällyttämättä 
jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY1 liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville 
kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta. Päätöksessä säädettiin, että lindaania 
sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat, joita jäsenvaltiot ovat myöntäneet, peruutetaan 
20. kesäkuuta 2001 mennessä. Jäsenvaltiot valtuutettiin kuitenkin myöntämään tästä päivästä 
alkaen enintään 12 kuukauden mittainen lisäaika olemassa olevien varastojen hävittämiseksi. 
Ennen kuin komissio teki päätöksen 2000/801/EY, jäsenvaltiot saattoivat oman maansa 
alueella vapaasti myöntää lupia lindaanin käyttöön kasvinsuojeluaineena. Direktiivissä
91/414/ETY ei edellytetä, että naapureille ilmoitetaan kasvinsuojeluaineiden käytöstä.

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että lindaanin käyttö hänen kotinsa lähettyvillä lopetettiin 
vuonna 2001, eli toisin sanoen oikeudellisesti asetetun määräajan sisällä.

Kasvinsuojeluaineita koskevan lupamenettelyn lisäksi Euroopan komissio on ottanut käyttöön 
torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisen strategian, jonka tavoitteena on vähentää 
torjunta-aineiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Strategian pääasialliset 
tavoitteet ovat:
(a) torjunta-aineiden käytöstä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen ja riskien

minimointi
(b) torjunta-aineiden käytön ja jakelun valvonnan parantaminen
(c)  haitallisten tehoainejäämien tasojen pienentäminen mm. korvaamalla vaarallisimmat 

aineet turvallisemmilla aineilla, myös muilla kuin kemikaaleilla
(d) vähän torjunta-aineita käyttävän tai torjunta-aineettoman viljelyn edistäminen muun 

muassa valistamalla käyttäjiä, edistämällä hyvien käytänteiden soveltamista ja 
harkitsemalla mahdollista taloudellisten välineiden käyttöä

Euroopan parlamentissa ja neuvostossa keskustellaan tällä hetkellä säädöksistä, joita 
Euroopan komissio on ehdottanut näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Temaattisella 
strategialla ei näin ollen ole välitöntä merkitystä vetoomuksessa mainitun ajanjakson kannalta.

                                               
1 Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annettu neuvoston direktiivi, EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1-
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Lisäksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 91/414/ETY
korvaavassa komission ehdotuksessa määrätään, että tiettyjen tuotteiden osalta jäsenvaltiot 
voivat sisällyttää lupamenettelyyn velvoitteen, jonka mukaan ennen aineen käytön 
aloittamista asiasta on tiedotettava kaikille naapureille, jotka saattavat altistua kulkeumalle ja 
jotka ovat pyytäneet saada tiedon.

EU on myöntänyt Irlannille rahoitusta metsityshankkeisiin ja maaseudun kehittämispolitiikan 
puitteissa tapahtuvaa metsämaan parantamista koskeviin investointeihin. Ei ole mahdotonta, 
että tässä yhteydessä on tuettu oikeudellisesti hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden käyttöä. 
Komissio ei kuitenkaan saa systemaattisesti yksityiskohtaisia tietoja yhteisrahoitettujen
metsätaloushankkeiden sisällöstä. Nämä hankkeet kuuluvat yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti hyväksyttyihin ohjelmiin, mutta niiden yksityiskohtainen täytäntöönpano on 
kansallisten viranomaisten vastuulla.

Komissio on tietoinen siitä, että yhteisön metsitystuki myönnettiin Coilltelle maatalouden 
metsitystoimenpiteitä koskevasta yhteisön tukijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) 2080/92 nojalla. Tapaukset, joissa oli kyse Coillten kaltaisille valtion omistamille 
yrityksille kuuluvan maan metsittämisestä, jäivät ohjelmakaudella 2000�2006 tuen 
ulkopuolelle Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maatalouden 
kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) 1257/1999 nojalla.

Johtopäätös

Ottaen huomioon vetoomuksen esittäjän lindaanin levittämisen ajankohdasta antamat tiedot
tässä tapauksessa ei ole todisteita yhteisön lainsäädännön rikkomisesta.


