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Temats: Lūgumraksts Nr. 0781/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Rosita 
Sweetman, par piesārņojumu ar kancerogēnu pesticīdu lindānu, kas radies 
Īrijas valsts mežsaimniecības organizācijas Coillte darbības dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apsūdz Īrijas valsts mežsaimniecības organizāciju Coillte par to, ka 
tā Sitkas egļu audzētavā, kas ir ap viņas īpašumu, kurš atrodas Rietumviklovā (Īrija), ir 
izsmidzinājusi kancerogēnus pesticīdus. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka gan viņa, gan 
viņas divi bērni ir saindējušies ar lindānu un ka ir konstatēts, ka viņi cieš no paātrinātas šūnu 
deģenerācijas, hroniska noguruma sindroma (HNS), multipla ķīmiskā jutīguma un nopietniem 
neiroloģiskiem bojājumiem. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka uz organizāciju Coillte
saskaņā ar īpašu izņēmumu, ko noteikusi Finanšu ministrija, neattiecas likums par 
informācijas brīvību un ka viņai tāpēc netiek sniegta informācija par izmantotajiem 
pesticīdiem. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka organizācija Coillte ir saņēmusi ES līdzekļus 
tās darbības finansēšanai, un lūdz, lai Eiropas Parlaments pārbauda, vai šie līdzekļi nav tikuši 
izmantoti kancerogēnu pesticīdu pirkšanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Īrijas mežos un it īpaši lūgumraksta iesniedzējas 
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īpašumā Rietumviklovā ilgu laiku ir lietots lindāns.
Lindāns ir organiskā hlora savienojums, kuru Pasaules Veselības organizācija klasificē kā 
vidēji bīstamu. Lindāns ir klasificēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 850/2004, kurā noteikts, ka 
dalībvalstis līdz 2006. gada septembrim varēja atļaut lindāna lietošanu kokmateriālu, 
zāģmateriālu un baļķu profesionālai aizsargājošai un rūpnieciskai apstrādei, kā arī rūpniecības 
un dzīvojamo ēku iekštelpu apstrādei; līdz 2007. gada 31. decembrim varēja atļaut tehniskā 
HCH kā starpprodukta ķīmiskajā rūpniecībā lietošanu; līdz 2007. gada 31. decembrim 
ierobežotai lietošanai, proti, kā veselības aizsardzības un veterinārijas lokāls insekticīds, bija 
atļauti arī produkti, kuros vismaz 99% HCH izomēra ir gamma formā (lindāns). Tātad tagad
Eiropas Savienībā lindāns ir pilnībā aizliegts. 

Dalībvalstis pēc izvēles varēja atļaut lietot lindānu kā augu aizsardzības līdzekli, kamēr tika 
pieņemts Komisijas 2000. gada 20. decembra Lēmums 2000/801/EK par aktīvās vielas 
lindāna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK 1 I pielikumā un atļaujas atsaukšanu 
augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo aktīvo vielu. Šajā lēmumā noteikts, ka visas 
atļaujas, ko dalībvalstis devušas lindāna lietošanai augu aizsardzībai, ir jāatsauc līdz 
2001. gada 20. jūnijam. Tomēr dalībvalstīm bija atļauts piešķirt ierobežotu laika periodu, kas 
nepārsniedz 12 mēnešus, krājumā esošo augu aizsardzības līdzekļu, kas satur lindānu, 
izlietošanai. Pirms Komisijas Lēmuma 2000/801/EH pieņemšanas dalībvalstis drīkstēja atļaut 
lietot lindānu kā augu aizsardzības līdzekli to teritorijā. Direktīvā 91/414/EK nav noteikts, ka 
kaimiņi ir jāinformē par smidzināšanu.

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka lindāna lietošana viņas mājas tuvumā tika pārtraukta 
2001. gadā, tātad likumā noteiktajā laikā līdz lindāna atļaujas beigām.

Turklāt Eiropas Komisija pieņēma ne tikai augu aizsardzības līdzekļu atļaušanas sistēmu, bet 
arī Tematisku stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, lai mazinātu cilvēku veselības un 
vides apdraudējumu pesticīdu lietošanas rezultātā. Stratēģijas galvenie uzdevumi ir:
a) samazināt veselības un vides apdraudējumus un risku pesticīdu lietošanas dēļ;
b) uzlabot pesticīdu lietošanas un izplatīšanas kontroli;
c) samazināt to kaitīgo aktīvo vielu daudzumu, kas nonākt tirgū, kā arī aizvietot 

visbīstamākās vielas ar drošākām (arī neķīmiskām) alternatīvām;
d) veicināt augu audzēšanu, izmantojot pesticīdus nelielos daudzumos vai bez 

pesticīdiem; paaugstināt lietotāju informētību, popularizējot labas prakses kodeksus 
un apsvērumus par iespējamu finanšu instrumentu lietošanu.

Pašlaik Eiropas Parlamentā un Padomē apspriež Eiropas Komisijas ieteiktos finanšu 
instrumentus šo mērķu sasniegšanai. Tādējādi Tematiskā stratēģija nav tieši saistīta ar 
lūgumrakstā aprakstīto termiņu.

Turklāt Komisijas priekšlikumā, ar kuru aizstāj Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, ir noteikts, ka attiecībā uz dažiem no šiem līdzekļiem dalībvalstis var 
noteikt atļaujā pienākumu pirms līdzekļa izmantošanas informēt kaimiņus, kas var tikt 
pakļauti izsmidzinātajai vielai un kas ir izteikuši lūgumu pēc šādas informācijas.

                                               
1 Padomes Direktīva par augu aizsardzības līdzekļiem, OV L 230, 19.08.1991, 1.–32. lpp.
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Īrija ir saņēmusi Kopienas atbalstu ar apmežošanu saistītu pasākumu veikšanai un 
ieguldījumiem mežu teritorijas uzlabošanai saskaņā ar lauku attīstības politiku.  Nav izslēgts, 
ka sakarā ar to ir atbalstīta likumīgi atļautu augu aizsardzības līdzekļu lietošana. Tomēr 
Komisija sistemātiski nesaņem tik detalizētu informāciju par līdzfinansētajām mežu 
apsaimniekošanas darbībām, kuras ir iekļautas saskaņā ar Kopienas noteikumiem pieņemtās 
programmās, bet par šo programmu detalizētu īstenošanu atbilst dalībvalsts iestādes.

Komisija ir informēta, ka Kopienas atbalsts apmežošanas pasākumiem tika piešķirts 
organizācijai Coillte saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2080/92, ar ko izveido Kopienas 
atbalsta shēmu attiecībā uz mežsaimniecības pasākumiem lauksaimniecībā. Turpmākajā 
plānošanas periodā (no 2000. līdz 2006. gadam) Kopienas atbalsts nepienācās tādu valstij 
piederošu sabiedrību kā Coillte zemes apmežošanai saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda atbalstu 
lauku attīstībai.

Secinājumi

Ņemot vērā lindāna izsmidzināšanas termiņu, ko norāda lūgumraksta iesniedzēja, nav 
pierādījumu par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.”


