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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 0781/2007, ingiven av Rosita Sweetman (irländsk medborgare), om 
förorening med det cancerframkallande bekämpningsmedlet lindan till följd av 
den verksamhet som bedrivs av den irländska domänstyrelsen Coillte

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anklagar den irländska domänstyrelsen Coillte för att ha spritt 
cancerframkallande bekämpningsmedel på de planteringar med Sitkagran som omger hennes 
egendom i West Wicklow (Irland). Enligt framställaren har både hon själv och hennes två 
barn kommit i kontakt med lindan och drabbats av accelererad cellnedbrytning, kroniskt 
trötthetssyndrom, mångartad kemisk överkänslighet och svåra neurologiska skador. 
Framställaren hävdar att Coillte är undantagen från lagen om informationsfrihet (Freedom of 
Information Act) genom en särskild dispens från finansministern och därför har hon 
förvägrats information om de använda bekämpningsmedlen. Framställaren hävdar att Coillite 
får EU-stöd till finansieringen av dess verksamheter och ber Europaparlamentet undersöka om 
sådana medel använts till att köpa cancerframkallande bekämpningsmedel.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 8 januari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 10 juni 2008

I framställningen hänvisas till långvarigt bruk av lindan i skogar på Irland, och särskilt kring 
framställarens egendom i West Wicklow.

Lindan är en klororganisk insekticid som Världshälsoorganisationen (WHO) har klassificerat 
som måttligt farlig. Lindan finns upptagen i förordning nr 850/2004/EG, där det anges att 
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medlemsstaterna kan tillåta användning av lindan för yrkesmässig och industriell behandling 
av timmer och trädstammar samt inomhus industriellt och i hem fram till september 2006, och 
att teknisk HCH endast får användas som intermediär vid kemikalietillverkning samt 
begränsning för produkter som innehåller minst 99 procent HCH-gammaisomer för 
insektsbekämpning till nytta för människors och djurs hälsa till den 31 december 2007. 
Således är lindan nu helt förbjuden i EU.

Godkännandet av användningen av lindan som växtskyddsmedel beslutades av 
medlemsstaterna fram till antagandet av kommissionens beslut 2000/801/EG av den 
20 december 2000 om att inte uppta lindan i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG1 och om 
upphävande av tillstånd för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne. I 
beslutet föreskrivs att alla tillstånd för lindan som växtskyddsmedel som beviljats av 
medlemsstaterna måste upphävas senast den 20 juni 2001. Medlemsstaterna kunde dock tillåta 
en övergångsperiod på högst 12 månader efter detta datum för att förbruka inneliggande lager. 
Innan kommissionens beslut 2000/801/EG antogs hade medlemsstaterna frihet att godkänna 
användning av lindan som växtskyddsmedel inom sina territorier. Enligt direktiv 91/414/EEG 
krävs det inte att grannar informeras om besprutningen.

Framställaren uppger att användningen av lindan i närheten av hennes hem upphörde 2001, 
och därmed inom den lagliga tiden innan förbudet mot användning av lindan infördes.

Förutom tillståndssystemet för växtskyddsprodukter har kommissionen antagit en 
temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel för att minska riskerna för 
människors hälsa och miljön av användningen av bekämpningsmedel. Den huvudsakliga 
målsättningen med denna strategi är
a) att minimera hälso- och miljöriskerna vid användning av bekämpningsmedel,
b) att bättre kontrollera användning och spridning av bekämpningsmedel,
c) att minska halterna av skadliga verksamma ämnen, särskilt genom att de farligaste 

ämnena ersätts med säkrare (även kemikaliefria) alternativ,
d) att stödja odling med liten eller ingen användning av bekämpningsmedel, bland annat 

genom att öka användarnas medvetenhet och främja användning av regler för god 
praxis och stödja diskussioner om eventuell tillämpning av finansiella styrmedel.

De rättsakter som kommissionen föreslagit för att uppnå dessa mål diskuteras för närvarande i 
Europaparlamentet och rådet. Den temainriktade strategin är således inte direkt relevant för 
den tidsrymd som beskrivs i framställningen.

Enligt kommissionens förslag om ersättande av direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden ska medlemsstaterna för vissa av dessa produkter få rätt att i 
tillståndet inbegripa en skyldighet att innan produkten används informera personer i 
omgivningen som kan utsättas för vindavdriften och som har bett att bli informerade.

Inom landsbygdsutvecklingspolitiken har Irland fått gemenskapsstöd för åtgärder för 
skogsplantering och för investeringar för att förbättra skogsmarken. Det kan inte uteslutas att 
stöd i detta sammanhang har getts till användning av legalt godkända växtskyddsprodukter. 
Kommissionen får dock inte systematiskt så detaljerad information om innehållet i de 

                                               
1 Rådets direktiv om växtskyddsmedel, EGT L 230, 19.8.1991, s.1–32.
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samfinansierade skogsvårdsåtgärder som ingår i program som godkänts enligt 
gemenskapsrättens bestämmelser, men där de nationella myndigheterna ansvarar för det 
närmare genomförandet.

Kommissionen är medveten om att gemenskapsstöd till skogsplantering beviljades till Coillte 
i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2080/92 om en gemenskapsordning för stöd till 
skogsbruksåtgärder inom jordbruket. Under den programperiod som följde (2000–2006) var 
beskogning av mark som ägs av statsägda bolag såsom Coillte inte berättigad till 
gemenskapsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från 
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

Slutsats

Med hänsyn till den tidsrymd då besprutningen med lindan ägde rum enligt framställaren 
finns det inget bevis för överträdelser av gemenskapsrätten.


