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Betreft: Verzoekschrift 0781/2007, ingediend door Rosita Sweetman (Ierse 
nationaliteit), over besmetting met het kankerverwekkende 
bestrijdingsmiddel lindaan als gevolg van de activiteiten van het Ierse 
staatsbosbedrijf Coillte

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschuldigt het Ierse staatsbosbedrijf Coillte e rvan  kankerverwekkende 
bestrijdingsmiddelen te hebben gebruikt bij de aanplant van de sitka spruce bomen rondom 
het grondstuk waarop zij in West Wicklow (Ierland) woont. Volgens indienster zijn zowel 
zijzelf als haar twee kinderen besmet met lindaan en lijden zij nu aan versnelde 
celdegeneratie, het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), meervoudige chemische 
overgevoeligheid, en ernstige neurologische aandoeningen. Indienster stelt dat Coillte van de 
minister van Financiën een bijzondere ontheffing heeft gekregen van de Wet op vrijheid van 
informatie, waardoor zij geen informatie heeft kunnen krijgen over de bestrijdingsmiddelen 
die zijn gebruikt. Volgens indienster maakt Coillte gebruik van EU-kredieten om zijn 
activiteiten te financieren en zij verzoekt derhalve het Europees Parlement te onderzoeken of 
deze kredieten zijn aangewend voor de aanschaf van kankerverwekkende 
bestrijdingsmiddelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 januari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008.
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Indienster spreekt over langdurig gebruik van lindaan in bossen in Ierland en met name op 
bomen die rondom het grondstuk van indienster in West Wicklow staan.
Lindaan is een een organochloride insecticide dat door de Wereldgezondheidsorganisatie als 
gematigd gevaarlijk is ingedeeld. Lindaan is opgenomen in Verordening 850/2004/EG, 
waarin is bepaald dat lidstaten het gebruik van lindaan tot september 2006 mogen toestaan 
voor de beroepsmatige sanering en industriële behandeling van zaaghout, stammen en 
rondhout. Ook is bepaald dat tot 31 december 2007 technisch HCH gebruikt mag worden als 
tussenproduct bij de fabricage van chemische stoffen, en dat producten met minimaal 99% 
van de gamma-isomeer van HCH tot die datum alleen als lokaal gebruikt insecticide voor de 
volksgezondheid en veterinaire toepassingen mogen worden gebruikt. Dit betekent dat lindaan 
nu in de gehele EU verboden is.

Voordat Beschikking 2000/801/EG van de Commissie van 20 december 2000 betreffende de 
niet-opneming van lindaan in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG1 van de Raad werd 
aangenomen en de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof 
bevatten werd ingetrokken, konden de lidstaten zelf besluiten of zij het gebruik van lindaan 
als gewasbeschermingsmiddel toestonden. In de beschikking werd bepaald dat toelating door 
de lidstaten van lindaan als gewasbeschermingsmiddel uiterlijk 20 juni 2001 moest worden 
ingetrokken. De lidstaten kregen echter de mogelijkheid om na deze datum voor een periode 
van maximaal 12 maanden uitstel te verlenen om zodoende bestaande voorraden op te maken. 
Voordat Beschikking 2000/801/EG van de Commissie werd ingevoerd, hadden de lidstaten de 
vrijheid om het gebruik van lindaan als gewasbeschermingsmiddel op hun grondgebied toe te 
staan. Volgens Richtlijn 91/414/EEG is het niet verplicht buren in te lichten wanneer er 
bestrijdingsmiddelen worden gesproeid.

Volgens indienster is het gebruik van lindaan in de nabijheid van haar huis in 2001 gestopt. 
Dat is dus binnen de wettelijke termijn voor het beëindigen van de toelating van lindaan.

Teneinde de risico’s van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de menselijke gezondheid 
en het milieu te beperken, heeft de Europese Commissie naast de bepalingen voor toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen een thematische strategie voor een duurzaam gebruik van 
pesticiden aangenomen. De belangrijkste doelstellingen van deze strategie zijn:
(a) minimalisering van de gevaren en risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

voor gezondheid en milieu;
(b) versterking van de controles op het gebruik en de distributie van bestrijdingsmiddelen;
(c) vermindering van de gehalten aan schadelijke werkzame stoffen, onder meer door 

vervanging van de gevaarlijkste stoffen door veiliger (ook niet-chemische) 
alternatieven;

(d) landbouw aanmoedigen waarbij weinig of helemaal geen bestrijdingsmiddelen worden 
gebruikt, onder andere door de gebruikers bewuster te maken van de gevaren, het 
gebruik van goede praktijken te bevorderen en het mogelijk aanwenden van financiële 
instrumenten meer onder de aandacht te brengen;

Het Europees Parlement en de Raad beraden zich momenteel over de wetgevingsinstrumenten 
die de Europese Commissie heeft voorgesteld teneinde deze doelstellingen te bereiken. De 

                                               
1 Richtlijn van de Raad inzake gewasbestrijdingsmiddelen, PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1-32.
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thematische strategie is derhalve niet direct relevant voor het tijdpad zoals dat in dit 
verzoekschrift is beschreven.

De Beschikking van de Commissie ter vervanging van Richtlijn 91/414/EEG betreffende het 
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, bepaalt bovendien voor sommige van 
deze middelen dat de lidstaten in de toelating de verplichting kunnen opnemen om voor 
ingebruikneming van het product buren in te lichten die mogelijk worden blootgesteld aan 
sproeiwolken en die verzocht hebben om te worden ingelicht.

Ierland heeft communautaire steun ontvangen voor bosbouwmaatregelen en voor 
investeringen in de verbetering van bosgebieden uit hoofde van het beleid inzake de 
plattelandsontwikkeling. In dit kader is het niet uitgesloten dat er ook steun is gegeven aan het 
gebruik van wettelijk toegestane gewasbestrijdingsmiddelen. De Commissie ontvangt echter 
niet systematisch gedetailleerde informatie over de inhoud van medegefinancierde activiteiten 
op het gebied van bosbouw als onderdeel van programma’s die weliswaar uit hoofde van 
communautaire wettelijke bepalingen zijn goedgekeurd, maar die onder verantwoordelijkheid 
van de nationale autoriteiten worden uitgevoerd.

De Commissie is zich e r v a n  bewust dat Coillte communautaire steun voor 
bosbouwmaatregelen heeft ontvangen overeenkomstig Verordening (EEG) 2080/92 van de 
Raad tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de 
landbouw. In de daaropvolgende programmeringsperiode (2000-06) kwam bosaanplant op 
land dat het eigendom was van staatsondernemingen zoals Coillte, niet in aanmerking voor 
communautaire steun uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds.

Conclusies

Gezien het tijdstip waarop volgens indienster de lindaan werd gesproeid,  is er geen sprake 
van een aantoonbare schending van de communautaire wetgeving.


