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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Rosita Sweetman, ír állampolgár által benyújtott 0781/2007. számú petíció 
az ír állami erdészeti szerv, a Coillte tevékenysége következtében a Lindane 
nevű rákkeltő növényvédő szerrel való szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azzal vádolja az ír állami erdészeti szervet, a Coillte-t, hogy az írországi 
West Wicklow-ban található ingatlanát körülvevő szitka-luc (Picea sitchensis) ültetvényeken 
rákkeltő növényvédő szert szórt ki. A petíció benyújtója szerint ő és két gyermeke is 
fertőzötté vált a Lindane-től, aminek következtében szervezetükben felgyorsult a sejtek 
leépülése, továbbá krónikus fáradtság szindrómában (CFS), többszörös kémiai 
túlérzékenységben és súlyos idegkárosodásban szenvednek. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy a Coillte egy, a pénzügyminiszter által számára biztosított különleges eltérés 
következtében mentesül a tájékoztatás szabadságáról szóló törvény hatálya alól, így 
megtagadták tőle a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy milyen növényvédő szerek kerültek 
felhasználásra. A petíció benyújtójának állítása szerint a Coillte tevékenységeinek 
finanszírozására uniós támogatásban részesül, és annak kivizsgálására kéri az Európai 
Parlamentet, hogy valóban felhasználtak-e ilyen pénzalapokat rákkeltő növényvédő szerek 
beszerzésére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. január 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

A petíció benyújtója utal arra, hogy hosszú ideig használtak lindánt az írországi erdőkben, 
valamint a petíció benyújtójának West Wicklow-i ingatlana környékén.
A lindán egy organoklorin alapú rovarirtó szer, amelyet az Egészségügyi Világszervezet 
mérsékelten veszélyes anyagként osztályoz. A lindán szerepel a 850/2004/EK rendelet 
listájában, amely előírja, hogy a tagállamok 2006 szeptemberéig engedélyezhetik a lindán 
felhasználását fűrészáru, szálfa és rönkfa szakszerű javító és ipari kezelésére, valamint beltéri 
ipari és lakóépületi alkalmazásokra, továbbá 2007. december 31-ig engedélyezhetik a lindán 
felhasználását technikai HCH vegyipari gyártási folyamatok félkész termékeként, és csak 
közegészségügyi és helyi állat-egészségügyi rovarölő szerként használhatók fel azok a 
termékek, amelyekben a HCH izomerek legalább 99 %-a gamma formában van. 
Következésképpen a lindán most már teljesen be van tiltva az EU-ban.

A lindán növényvédő szerként való felhasználásának engedélyezése a lindán 91/414/EGK 
tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2000. december 20-i 
2000/801/EK bizottsági határozat1 elfogadásáig a tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozott. 
E határozat rögzítette, hogy 2001. június 20-ig vissza kell vonni azokat az engedélyeket, 
amelyeket a tagállamok adtak ki a lindán növényvédő szerként való felhasználására. Azonban 
a határozat lehetővé tette, hogy a tagállamok ezen időpont után még egy 12 hónapos türelmi 
időt biztosítsanak a meglévő készletek felhasználására. A 2000/801/EK bizottsági határozat 
bevezetése előtt a tagállamok szabadon engedélyezhették a lindán növényvédő szerként való 
felhasználását a saját területükön való alkalmazás céljából. A 91/414/EGK irányelv nem 
követeli meg, hogy a szomszédokat tájékoztassák a permetezésről.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy otthona közelében 2001-ben beszüntették a lindán 
használatát, tehát a lindán engedélyezésének megszüntetésére előírt jogszabályi időkereten 
belül.

A növényvédő szerek engedélyezési keretén túl a peszticidhasználat emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatainak csökkentése érdekében az Európai Bizottság elfogadta a 
peszticidek fenntartható használatára irányuló tematikus stratégiát. Ennek fő célkitűzései:
a) a peszticidhasználat emberi egészséget és a környezetet érintő veszélyeinek és 

kockázatainak minimalizálása;
b) a peszticidek használatára és forgalmazására irányuló ellenőrzés javítása;
c) a forgalomba hozott káros hatóanyagok mennyiségének csökkentése, ideértve a 

legveszélyesebb anyagok biztonságosabb alternatívákkal (nem vegyi anyagokkal is) 
való helyettesítését;

d) az alacsony peszticidfelhasználású vagy peszticidmentes növénytermesztés 
ösztönzése, többek között a felhasználók tudatosításán, a bevált gyakorlatokra 
vonatkozó magatartási kódexek használatának népszerűsítésén és a pénzügyi 
eszközök lehetséges alkalmazásának mérlegelésén keresztül.

Az Európai Bizottság által e célkitűzések megvalósítása érdekében javasolt jogalkotási 

                                               
1 A Tanács irányelve a növényvédő szerekről (HL L 230., 1991.8.19., 1–32. o.)
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eszközökről jelenleg tárgyal az Európai Parlament és a Tanács. A tematikus stratégia így 
közvetlenül nem alkalmazható a petícióban leírt permetezés időzítésére.

Emellett a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelv felváltására 
irányuló bizottsági javaslat előírja, hogy bizonyos termékek esetében a tagállamok az 
engedélyezés részévé tehetik azt a kötelezettséget, hogy a termék használata előtt tájékoztatni 
kell azokat a szomszédokat, akik ki lehetnek téve a permetsodródásnak, továbbá azokat, akik 
kérik a tájékoztatást.

Írország közösségi támogatást kapott az erdőtelepítéshez kapcsolódó műveletekre és az erdős 
területek állapotának javítását célzó befektetésekre a vidékfejlesztés keretében. Nem zárható 
ki, hogy ezzel összefüggésben támogatták a jogszerűen jóváhagyott növényvédő szerek 
használatát. A Bizottság azonban nem kap rendszeresen részletes információkat az olyan 
társfinanszírozott erdészeti tevékenységek tartalmáról, amelyek szerepelnek a közösségi jogi 
rendelkezések alapján jóváhagyott programok között, amelyek részletes végrehajtására 
azonban a nemzeti hatóságok felelőssége mellett történik.

A Bizottság tudja, hogy közösségi erődtelepítési támogatást nyújtottak Coillte-nak a 
mezőgazdaságbeli erdészeti intézkedésekre irányuló közösségi támogatási rendszer 
létrehozásáról szóló 2080/92/EGK tanácsi rendelet alapján. A következő programozási 
időszakban (2000-2006) az állami tulajdonú társaságok – mint például a Coillte –
tulajdonában lévő földterület erdősítése nem jogosult az Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK 
tanácsi rendelet szerinti közösségi támogatásra.

Következtetések

Figyelembe véve a lindán permetezésének a petíció benyújtója által megadott időzítését, nincs 
bizonyíték a közösségi jogszabály megsértésére.


