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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0781/2007, adresată de Rosita Sweetman, de naționalitate 
irlandeză, privind contaminarea cu pesticidul cancerigen lindan ca rezultat al 
activității Autorității silvice de stat din Irlanda, Coillte

1. Rezumatul petiției 

Petiționara acuză Autoritatea silvică de stat din Irlanda, Coillte, de răspândirea de pesticide 
cancerigene pe plantațiile de Picea sitchensis care înconjură proprietatea sa din West 
Wicklow (Irlanda). Potrivit petiționarei, atât ea cât și cei doi copii ai săi au fost contaminați cu 
lindan și suferă de degenerare celulară accelerată, sindrom de oboseală cronică (SOC), 
sensibilitate la multiple substanțe chimice și complicații neuronale severe. Petiționara susține 
că Autoritatea de stat Coillte este scutită de Actul privind dreptul la informare printr-o 
derogare specială din partea Ministerului Finanțelor și, în consecință, petiționarei i s-a refuzat
dreptul la informațiile privind pesticidele utilizate. Petiționara susține că Autoritatea de stat  
Coillite beneficiază de fonduri UE în vederea finanțării activității sale și solicită 
Parlamentului European să investigheze dacă astfel de fonduri au fost folosite pentru 
cumpărarea de pesticide cancerigene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 ianuarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008.
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Petiționara face referire la utilizarea pe termen lung a lindanului în pădurile din Irlanda, și în 
mod special, în jurul proprietății petiționarei din vestul orașului Wicklow.

Lindanul este un insecticid organoclorinic care este clasificat de Organizația Mondială a 
Sănătății drept periculos moderat. Lindanul este enumerat în conformitate cu Regulamentul 
nr. 850/2004/CE, care menționează că statele membre pot permite utilizarea lindanului pentru 
tratamentul profesional curativ sau industrial al lemnului, cherestelei și buștenilor, precum și 
în aplicațiile industriale și rezidențiale interne până în 2006; și utilizarea izomerul gama al 
hehaclorciclohexanului tehnic drept intermediar în producția chimică și restricționarea
produselor care conțin cel puțin 99% din izomerul gama al hehaclorciclohexanului pentru 
uzul public drept un insecticid topic public de uz sanitar și veterinar până la 31 decembrie
2007. În consecință, lindanul este în prezent total interzis în UE. 

Autorizarea utilizării lindanului ca produs fitosanitar a rămas la discreția statelor membre 
până la adoptarea deciziei Comisiei din 20 decembrie 2000 privind neincluderea lindanului în 
anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor eliberate pentru
produsele fitosanitare care conțin această substanță activă. Decizia în cauză a stabilit că orice 
autorizare a lindanului ca produs fitosanitar acordată de statele membre trebuie să fie retrasă 
până la 20 iunie 2001. Cu toate acestea, li s-a permis de asemenea statelor membre să acorde 
o perioadă de grație de maxim 12 luni de la această dată, pentru epuizarea stocurilor existente. 
Înaintea de adoptarea Deciziei 2000/801/CE a Comisiei, statele membre aveau libertatea de a 
autoriza utilizarea lindanului ca produs fitosanitar pentru utilizare pe teritoriul lor. Directiva 
91/414/CEE nu prevede ca vecinii să fie informați asupra stropirii. 

Petiționara sugerează ca utilizarea lindanului în apropierea casei sale a încetat în 2001, deci în 
intervalul de timp legal pentru încetarea autorizației pentru utilizarea lindanului. 

Pe lângă cadrul autorizației pentru produsele fitosanitare, pentru a reduce riscurile privind
sănătatea omului și mediul cauzate de utilizarea pesticidelor, Comisia Europeană a adoptat o 
strategie tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Principalele sale obiective sunt:
(a) reducerea la minim a accidentelor și a riscurilor utilizării de pesticide pentru 

sănătatea umană și pentru mediu;
(b) un control mai bun asupra utilizării și distribuției pesticidelor;
(c) reducerea nivelurilor de substanțe active dăunătoare, inclusiv prin înlocuirea celor 

mai periculoase cu alternative mai sigure (inclusiv cu substanțe care nu sunt 
chimice);

(d) încurajarea practicilor agricole care utilizează puține pesticide sau niciun fel de 
pesticide, printre altele prin sensibilizarea utilizatorilor, promovarea folosirii 
codurilor de bună practică și promovarea utilizării în acest scop de instrumente 
financiare;

Instrumentele legislative propuse de Comisia Europeană pentru a atinge aceste obiective sunt 
în prezent în curs de examinare în Parlamentul European și în Consiliu. Strategia tematică nu 
este, în consecință, relevantă pentru intervalul de timp descris în petiție. 

Mai mult, propunerea Comisiei de înlocuire a Directivei 91/414/CEE  privind introducerea pe  
piață a produselor fitosanitare prevede ca pentru anumite astfel de produse, statele membre 
pot include în autorizație obligativitatea informării vecinilor care ar putea fi expuși pulberilor 
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eliberate și care au solicitat să fie informați, înainte ca produsul să fie utilizat. 

Irlanda a primit sprijinul Comunității pentru operațiunile legate de împădurire și pentru 
investiții în îmbunătățirea zonelor împădurite în conformitate cu politica de dezvoltare a 
zonelor rurale.  Nu este exclus faptul că utilizarea produselor fitosanitare aprobate din punct 
de vedere legal a fost sprijinită în acest context. Cu toate acestea, Comisia nu primește 
sistematic astfel de informații detaliate privind conținutul exploatărilor forestiere co-finanțate 
care sunt incluse în programe aprobate în conformitate cu dispozițiile legale comunitare, dar a
căror punere în aplicare detaliată este realizată sub responsabilitatea autorităților naționale. 

Comisia cunoaște faptul că sprijinul comunitar pentru împădurire a fost acordat autorității 
Coillte în Conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2080/92 al Consiliului de instituire a unui 
regim comunitar de ajutor pentru măsuri forestiere în agricultură.  În perioada de programare 
care a urmat (2000-06), împădurirea terenurilor deținute de întreprinderile cu capital de stat 
precum Coillte nu a fost eligibilă pentru sprijin comunitar în conformitate cu Regulamentul 
(EC) nr. 1257/1999 al Consiliului privind sprijinul acordat dezvoltării rurale din Fondul 
European de Orientare și Garantare pentru Agricultură.

Concluzii

Dat fiind intervalul de timp al pulverizării cu lindan, astfel cum acesta a fost stabilit de 
petiționară, nu există nicio probă a vreunei încălcări a legislației comunitare. 


