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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0781/2007 minn Rosita Sweetman (Irlandiża) dwar 
kontaminazzjoni bil-pestiċida karġinoġeniku, Lindane, b’riżultat ta’ l-attività 
tal-korp Statali Irlandiż tal-Forestrija, Coillte

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta takkuża lill-korp Statali Irlandiż tal-Forestrija, Coillte, talli xerred pestiċidi 
karċinoġeniċi fil-pjantazzjonijiet ta' sigar ta' l-abjad li jinsabu madwar il-proprjetà tagħha 
f’West Wicklow (l-Irlanda). Skond il-petizzjonanta, kemm hija kif ukoll iż-żewġ uliedha ġew 
ikkontaminati b’Lindane u nstabu li jsofru minn deġenerazzjoni aċċelerata taċ-ċelloli, is-
sindromu ta’ għejja kronika (chronic fatigue syndrome - CFS), sensittività multipla għall-
kimiċi u ħsara severa newroloġika. Il-petizzjonanta tallega li Coillte hija eżenti mill-Att dwar 
il-Libertà ta’ l-Informazzjoni (Freedom of Information Act) b’deroga speċjali mill-Ministru 
tal-Finanzi, u b’hekk hija ġiet miċħuda informazzjoni dwar il-pestiċidi użati. Il-petizzjonanta 
ssostni li Coillite tibbenefika minn fondi ta’ l-UE biex tiffinanzja l-attivitajiet tagħha u ssaqsi 
lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga jekk dawk il-fondi intużawx biex jinxtraw pestiċidi 
karċinoġeniċi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-8 ta’ Jannar 2008. Informazzjoni mitluba mingħand il-
Kummissjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Il-petizzjoni tirreferi għal użu fit-tul tal-lindane fil-foresti fl-Irlanda, u b’mod partikolari 
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madwar il-proprjetà tal-petizzjonanta f’Wicklow tal-Punent.

Il-Lindane hija insettiċida organoklorina kklassifikata mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
bħala waħda perikoluża b’mod moderat. Il-Lindane hija mniżżel taħt ir-Regolament 
850/2004/KE, li jispeċifika li l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-użu tal-lindane għal 
trattament professjoanli ta’ rimedju jew industrijali ta’ injam u zkuk kif ukoll għal 
applikazzjonijiet interni industrijali u residenzjali sa Settembru 2006, u l-użu ta’ l-HCH 
tekniku bħala intermedju fil-manifattura tal-kimika u r-restrizzjoni ta’ prodotti li fihom mill-
inqas 99% tal-gamma isomera HCH għall-użu bħala insettiċida topikali għas-saħħa pubblika u 
veterinarja  sal-31 ta’ Diċembru 2007. Għalhekk, il-lindane issa hija pprojbita għal kollox fl-
UE. 

L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-lindane bħala prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kienet għad-
diskrezzjoni ta’ l-Istat Membru sa l-addozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/80/KE ta’ l-20 
ta’ Diċembru 2008 li tikkonċerna n-nuqqas ta’ inklużjoni tal-lindane fl-Anness I għad-
Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE1 u l-irtirar ta’ l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti li fihom din is-sustanza attiva. Din id-deċiżjoni stabbilixxiet li kull 
awtorizzazzjoni tal-lindane bħala prodott għall-protezzjoni tal-pjanti mogħtija mill-Istati 
Membri kellha tiġi rtirata sa l-20 ta’ Ġunju 2001. Madankollu, l-Istati Membri tħallew jagħtu 
perjodu ta’ grazzja sa massimu ta’ 12-il xahar wara din id-data sabiex jintużaw dawk il-
ħażniet li diġà jeżistu. Qabel ġiet stabbilita d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/801/KE, l-Istati 
Membri kellhom id-dritt jawtorizzaw l-użu tal-lindane bħala prodott għall-protezzjoni tal-
pjanti fit-territorju tagħom. Id-Direttiva  91/414/KEE ma titlobx li l-ġirien ikunu nfurmati bit-
traxxix li jsir. 

Il-petizzjonanta tissuġġerixxi li l-użu tal-lindane ħdejn id-dar tagħha waqaf fl-2001, 
għaldaqstant, dan kien konformi mat-terminu legali għat-tmiem ta’ l-awtorizzazzjoni tal-
lindane.  

Minbarra l-qafas ta’ l-awtorizzazzjoni għall-prodotti li jintużaw għall-protezzjoni tal-pjanti, 
sabiex jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent mill-użu tal-pestiċidi, il-
Kummissjoni Ewropea adottat Strateġija Tematika fuq l-użu sostenibbli tal-pestiċidi. L-
għanijiet prinċipali tagħha huma:
(a) li jitnaqqsu l-perikli u r-riskji għas-saħħa u l-ambjent mill-użu tal-pestiċidi; 
(b) li jittejbu l-kontrolli fuq l-użu u d-distribuzzjoni tal-pestiċidi;
(ċ) li jitnaqqsu l-livelli tas-sustanzi attivi ta’ dannu mpoġġija fis-suq, inkluż permezz tas-

sostituzzjoni ta’ dawk l-aktar perikolużi ma’ alternattivi aktar sikuri (inklużi dawk 
mhux kimiċi);

(d) li tiġi nkoraġġita l-kultivazzjoni bi kwantità baxxa jew ħielsa mill-pestiċidi permezz 
ta’ tqajjim ta’ kuxjenza fost l-utenti, il-promozzjoni ta’ l-użu ta’ kodiċi ta’ prattiċi 
tajbin u l-promozzjoni tal-kunsiderazzjoni tal-possibilità ta’ l-applikazzjoni ta’ 
strumenti finanzjarji.

L-istrumenti leġiżlattivi proposti mill-Kummissjoni Ewropea bil-għan li jinkisbu dawn l-
objettivi qed jiġu diskussi bħalissa fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill. Konsegwentement, l-

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti, ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1-32
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Istrateġija Tematika m’hijiex direttament rilevanti għaż-żmien stabbilit fil-petizzjoni. 

Barra minn hekk, il-Proposta tal-Kummissjoni li tieħu post id-Direttiva 91/414/KEE dwar it-
tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, tistabbilixxi li għal ċerti prodotti, l-
Istati Membri, fl-awtorizzazzjoni, jistgħu jinkludu l-obbligu li qabel jintuża l-prodott, jiġu 
mgħarrfa b’dan dawk il-ġirien li jistgħu jkunu esposti għar-raxx u wkoll dawk li talbu li jkunu 
infurmati.  

L-Irlanda rċeviet appoġġ mill-Komunità għal operazzjonijiet relatati ma’ l-afforestazzjoni u 
għal investimenti fit-titjib ta’ l-imsaġar skond il-politika għall-iżvilupp rurali. M'huwiex 
eskluż li l-użu legali tal-prodotti li jintużaw għall-protezzjoni tal-pjanti seta’ kien appoġġjat 
f’dan il-kuntest. Madankollu, il-Kummissjoni ma tirċevix informazzjoni dettaljata bħal din 
b’mod sistematiku dwar il-kontenut ta’ operazzjonijiet ta’ foresti ko-finanzjati li huma inklużi 
fi programmi approvati skond id-dispożizzjonijiet legali tal-Komunità, li iżda l-
implimentazzjoni dettaljata tagħhom taqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet nazzjonali. 

Il-Kummissjoni hija konxja mill-fatt li l-appoġġ tal-Komunità għall-afforestazzjoni ingħata lil
Coillte skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 2080/92 li jistabbilixxi skema ta’ għajnuna 
mill-Komunità għall-miżuri relatati mal-foresti fl-agrikoltura. Fil-perjodu ta’ programmar li 
segwa (2000-06), l-afforestazzjoni ta’ art ta’ kumpaniji ta’ l-istat bħal Coillte kienet 
ineliġibbli għal appoġġ mill-Komunità skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE)1257/1999 dwar 
l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Ewropew għall-Gwida u l-Garanzija Agrikoli.

Konklużjonijiet

Meta wieħed jikkunsidra l-ħin li fih traxxax il-lindane kif iddikjarat mill-petizzjonanta, jinstab 
li ma hemm ebda evidenza ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità.


