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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0781/2007, którą złożyła Rosita Sweetman (Irlandia) w sprawie 
zanieczyszczenia rakotwórczym pestycydem, lindanem, w wyniku działań 
organu Irlandzkich Lasów Państwowych, Coillte

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję oskarża organ Irlandzkich Lasów Państwowych, Coillte, 
o przeprowadzenie oprysku rakotwórczym pestycydem na plantacjach świerku sitkajskiego 
otaczających jej nieruchomość położoną w West Wicklow (Irlandia). Zdaniem składającej 
petycję zatruciu lindanem uległa ona sama i jej dwoje dzieci; stwierdzono u nich 
przyspieszone starzenie się komórek, syndrom chronicznego zmęczenia, wieloczynnikową 
nadwrażliwość chemiczną i poważne uszkodzenia układu nerwowego. Składająca petycję 
twierdzi, że na podstawie szczególnej derogacji ministra finansów Coillte jest zwolnione 
z wymogów ustawy o dostępie do informacji, z tego względu odmówiono jej udzielenia 
informacji na temat rodzajów zastosowanych środków ochrony roślin. Składająca petycję 
twierdzi, że Coillte wykorzystuje środki wspólnotowe do finansowania swoich działań, 
i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o sprawdzenie, czy środki te zostały wykorzystane 
na zakup rakotwórczych środków ochrony roślin.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Składająca petycję nawiązuje do długoterminowego stosowania lindanu w irlandzkich lasach, 
a konkretniej wokół jej nieruchomości w West Wicklow.
Lindan to chloroorganiczny środek owadobójczy sklasyfikowany przez Światową 
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Organizację Zdrowia jako środek umiarkowanie niebezpieczny. Lindan został ujęty 
w rozporządzeniu 850/2004/WE, które stanowi, że państwa członkowskie mogą zezwalać 
na stosowanie lindanu do fachowych naprawczych i przemysłowych zabiegów na tarcicy, 
drewnie i dłużycach oraz do przemysłowego i mieszkaniowego zastosowania wewnątrz 
pomieszczeń do września 2006 r., a także, do dnia 31 grudnia 2007 r., do technicznego HCH 
wykorzystywanego jako produkt pośredni w przemyśle chemicznym, przy czym 
wykorzystanie produktów zawierających co najmniej 99% izomeru HCH w postaci gamma 
(lindan) dopuszczalne jest wyłącznie w ochronie zdrowia publicznego i w środkach 
owadobójczych o lokalnym działaniu. W związku z tym stosowanie lindanu w UE jest 
obecnie całkowicie zabronione.

Decyzja o zezwoleniu na stosowanie lindanu jako środka ochrony roślin należała do państw 
członkowskich do chwili przyjęcia decyzji Komisji Europejskiej 2000/801/WE z dnia 
20 grudnia 2000 r., dotyczącej niewłączenia lindanu do załącznika I do dyrektywy Rady 
91/414/EWG1 oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancje 
czynną. Zgodnie z tą decyzją wszelkie zezwolenia na stosowanie lindanu jako środka ochrony 
roślin wydane przez państwa członkowskie powinny zostać cofnięte do dnia 20 czerwca
2001 r. Mimo to państwa członkowskie mogły wprowadzić okres karencji o długości 
najwyżej 12 miesięcy począwszy od tego dnia, aby wykorzystać istniejące zapasy. Przed 
wydaniem decyzji Komisji Europejskiej 2000/801/WE państwa członkowskie miały swobodę 
wydawania zezwoleń na stosowanie lindanu jako środka ochrony roślin na swoim terytorium. 
Dyrektywa 91/414/EWG nie wymaga informowania sąsiadów o opryskach.

Składająca petycję sugeruje, że stosowanie lindanu w pobliżu jej domu ustało w 2001 r., 
a zatem nie przekroczono wyznaczonego w przepisach terminu zakończenia wydawania 
zezwoleń na stosowanie lindanu.

Oprócz ram dotyczących wydawania zezwoleń na stosowanie produktów ochrony roślin,
w celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego wynikających 
ze stosowania pestycydów, Komisja Europejska przyjęła strategię tematyczną dotyczącą
wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów. Jej 
najważniejsze cele są następujące:
a) zmniejszenie niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia i środowiska naturalnego 

płynących ze stosowania pestycydów;
b) poprawa kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów;
c) zmniejszenie poziomów szkodliwych substancji czynnych wprowadzanych na rynek, 

w tym również poprzez zastępowanie tych najbardziej niebezpiecznych mniej 
szkodliwymi (także niechemicznymi) alternatywami;

d) zachęcanie do upraw niewykorzystujących pestycydów lub wykorzystujących je 
w małych ilościach, między innymi poprzez zwiększanie świadomości 
użytkowników, wspieranie korzystania z kodeksów dobrych praktyk oraz wspieranie 
rozważenia ewentualnego zastosowania instrumentów finansowych;

Środki legislacyjne zaproponowane przez Komisję Europejską w celu osiągnięcia tych celów 
są obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i w Radzie. Strategia 

                                               
1 Dyrektywa Rady w sprawie środków ochrony roślin, Dz. U. L 230 z 19.8.1991 r., str. 1-32
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tematyczna nie ma zatem bezpośredniego związku z ramami czasowymi opisanymi w petycji.

Ponadto wniosek Komisji Europejskiej zastępujący dyrektywę 91/414/EWG dotyczącą 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin przewiduje, że w wypadku niektórych tego 
typu środków państwa członkowskie mogą zawrzeć w zezwoleniu obowiązek informowania 
o planowanym zastosowaniu środków wszystkich sąsiadów, którzy mogą ucierpieć na skutek 
przeniesienia przedmiotowych substancji z wiatrem i którzy zażądali takich informacji.

Irlandia otrzymała wsparcie Wspólnoty dla działań z zakresu zalesiania oraz dla inwestycji 
na rzecz poprawy obszarów leśnych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. 
Niewykluczone, że w tym kontekście wsparto również stosowanie legalnie zatwierdzonych 
środków ochrony roślin. Komisja Europejska nie otrzymuje jednak regularnych 
szczegółowych informacji na temat elementów dofinansowanych działań z zakresu leśnictwa, 
które wchodzą w skład programów zatwierdzonych zgodnie z przepisami Wspólnoty, lecz 
których szczegółowe wdrażanie leży w zakresie działań władz krajowych.

Komisja Europejska jest świadoma faktu, że Coillte otrzymało wsparcie Wspólnoty na rzecz 
zalesiania zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) 2080/92 ustanawiającym system pomocy 
Wspólnoty dla środków na rzecz leśnictwa w rolnictwie. W późniejszym okresie 
programowania (2000-06) zalesianie gruntów należących do przedsiębiorstw państwowych 
takich jak Coillte nie miało uprawnień do korzystania z pomocy Wspólnoty, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (WE)1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

Wnioski

Zważywszy czas prowadzenia oprysków lindanem wskazany przez składającą petycję, nie ma 
żadnych dowodów, że doszło do naruszenia prawodawstwa Wspólnoty.


