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Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni … direktiivi eelnõu (EÜ) nr ... kohta, 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et lisada 
difenaakum toimeainena direktiivi I lisasse 
(CMT(2007)3136/2)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 
98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist,1 ja eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku; 

– võttes arvesse komisjoni … direktiivi eelnõu …/…/EÜ, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et lisada difenaakum toimeainena direktiivi I 
lisasse; 

– võttes arvesse referentliikmesriigi 29. novembri 2007. aasta aruannet difenaakumile antud 
hinnangu kohta, mis viidi läbi töökava kontekstis, mille käigus vaadati üle biotsiidide 
turuleviimist käsitlevas direktiivis 98/8/EÜ loetletud toimeained; 

– võttes arvesse tehnilisi juhiseid biotsiididele hinnangu andmise kohta;

– võttes arvesse ülalnimetatud direktiivi artiklis 28 osutatud parlamendikomisjoni arvamust;

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,2 artikli 5a lõike 3 punkti b;

– võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõike 4 punkti b,

A. arvestades, et komisjoni direktiivi eelnõus soovitakse lisada difenaakum I lisasse viieks 
aastaks ning et enne selle olemasolu pikendamist I lisas tuleb vastavalt direktiivi 98/8/EÜ 
artikli 10 lõike 5 punkti i teisele lõigule teostada võrdlev riskihindamine ning kasutusele 
võtta teatud meetmed riski vähendamiseks; 

B. arvestades, et difenaakum on mõeldud närilistest kahjurite tõrjeks hoonetes ja nende 
ümbruses, avatud aladel, prügilate lähedal ja kanalisatsioonis;

C. arvestades, et difenaakum on teise põlvkonna antikoagulant, mis takistab vere hüübimist; 
arvestades, et haigustunnused süvenevad ning ilmnevad 18 tunni jooksul alates 
mürgiannuse neelamisest, põhjustades seejärel 3 kuni 10 päeva jooksul sisemiste 
verejooksude tõttu surma;

                                               
1 EÜT L 123, 16.2.1998, lk 1.
2 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 17.7.2006, lk 11).
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D. arvestades, et difenaakum on väga mürgine ja mittevaliva toimega ning võib seetõttu 
tekitada primaarset ja sekundaarset mürgistust mittesihtloomadel ja lastel;

Mõju keskkonnale ja mittesihtorganismidele

E. arvestades, et liikmesriigid annavad biotsiidile vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõike 
1 punkti b alapunktile iv loa ainult sel juhul, kui see “ei avalda ise ega oma jääkide 
vahendusel vastuvõetamatut mõju keskkonnale, võttes eelkõige arvesse järgmisi 
asjaolusid:

– selle säilimine ja levik keskkonnas; ...
– selle mõju mittesihtorganismidele”;

F. arvestades, et difenaakumi puhul soovitatakse hindamisaruandes järgmist liigitust:
 väga toksiline, keskkonnaohtlik,
 väga toksiline sissehingamisel,
 reproduktiivtoksilised ained: 1. kategooria,
 väga toksiline veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat 

toimet;

G. arvestades, et hindamisaruandes märgitakse, et difenaakum:
 võib vastata kriteeriumidele, mille järgi ta on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline, ning 

kriteeriumidele, mille järgi ta on väga püsiv ja väga bioakumuleeruv,
o ei ole kergesti biolagunev,
o omab olulist bioakumuleerumisvõimet vee- ja maismaaorganismides, 
o tema arvutatud biokontsentratsioonitegur ei ületa kindlasti kriteeriume, mille 

alusel lisatakse toimeaineid I lisasse [märkus: tegelikku katset ei saa teha, sest 
loomad sureksid enne, kui toimeaine bioakumuleerub],

 võib pidada inimese lootele kahjulikuks ja inimese arengule toksiliselt mõjuvaks,
 on väga toksiline lindudele, kui esineb lühi- ja pikaajaliselt nende toidus,
 on väga toksiline imetajatele;

H. arvestades, et vastavalt tehnilistele juhistele I lisasse toimeainete lisamise kohta ei tohiks 
toimeaineid, mis vastavad püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisuse kriteeriumidele, 
ning kriteeriumidele, mille järgi aine on väga püsiv ja väga bioakumuleeruv, lisada I 
lisasse, välja arvatud juhul, kui selle sattumist keskkonda saab tõhusalt vältida;

I. arvestades, et pakutud riski vähendamise meetmed ei hoia ära ega vähenda kaudset
sattumist keskkonda surnud näriliste kaudu (mis võib olla kaugel kohast, kus 
allaneelamine toimus, sest allaneelamise ja difenaakumi mõjumise vahele jääb teatud 
aeg), ning ainult vähendab otsest sattumist keskkonda, mitte ei hoia seda ära; 

J. arvestades, et riski hinnangust nähtub, et difenaakumi akumulatsioon röövloomades (näit. 
öökullid, imetajatest kiskjad), kes toituvad difenaakumit neelanud närilistest, tekitab 
nendes mittesihtorganismides mõju, mis ei vasta keskkonna-alastele vastuvõetavuse 
kriteeriumidele;  
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Mõju tervisele

K. arvestades, et liikmesriigid annavad biotsiidile direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõike 1 punkti b 
alapunktile iii loa ainult sel juhul, kui see “ei avalda ise ega oma jääkide vahendusel otse 
või kaudselt vastuvõetamatut mõju inimeste või loomade tervisele”; 

L. arvestades, et hindamisaruandes on öeldud, et imikute puhul esineb oluline mürgistusoht;

Mõju sihtorganismidele ja resistentsus

M. arvestades, et liikmesriigid annavad biotsiidile direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõike 1 punkti b 
alapunktile ii loa ainult sel juhul, kui see “ei avalda sihtorganismidele vastuvõetamatut 
mõju, nagu vastuvõetamatu resistentsus või ristresistentsus või selgroogsete puhul 
tarbetud kannatused ja valu”;

N. arvestades, et mitmed liikmesriigid on andnud teada resistentsusest difenaakumi suhtes;

O. arvestades, et direktiivi 98/8/EÜ VI lisa punktis 91 sätestatakse, et „selgroogsete vastu 
võitlemiseks ettenähtud biotsiidile antakse luba ainult juhul, kui ...surm saabub kohe või 
elutalitusi vähendatakse järk-järgult, täheldamata seejuures ilmse kannatuse märke”;

P. arvestades, et hindamisaruandes tõdetakse, et antikoagulandid põhjustavad närilistel valu 
ning surm ei saabu kohe ega kannatusteta;

Q. arvestades, et kokkuvõttes difenaakum ei vasta direktiivis 98/8/EÜ sätestatud keskkonna-, 
tervise- ega loomade heaolu kriteeriumidele, mis lubaksid tema lisamist I lisasse;

R. arvestades, et kättesaadavad on ka vähem ohtlikud rodentitsiidid:
 2007. aastal lisati direktiivi 98/8/EÜ IA lisasse süsinikdioksiid kui madala 

riskiastmega rodentitsiid1;
 ained, mis ei ole antikoagulandid ning mis ei vasta kriteeriumidele, mille järgi aine on 

püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline, ega kriteeriumidele, mille järgi aine on väga püsiv 
ja väga bioakumuleeruv (kuid mis siiski tekitavad tervise- ja loomade heaolu 
probleeme);

 esimese ja teise põlvkonna antikoagulandid, mis ei vasta kriteeriumidele, mille järgi 
aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline, ega kriteeriumidele, mille järgi aine on 
väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (kuid mis siiski tekitavad tervise- ja loomade 
heaolu probleeme ning resistentsuseprobleeme);

S. arvestades, et difenaakumit loetakse ka pestitsiidide toimeaineks; 

T. arvestades, et difenaakum ei vasta selgelt oma paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
ning püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisuse kriteeriumide tõttu loa andmise 
kriteeriumidele, mis sisalduvad komisjoni ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

                                               
1 ELT L 312, 29.11.2007, lk 26.
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nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise kohta1;

U. arvestades, et difenaakumile kui biotsiidile loa andmine võib seada ohtu sellele 
pestitsiidina loa mitteandmise,

1. on vastu komisjoni ... direktiivi eelnõule (EÜ) nr …, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et lisada difenaakum toimeainena direktiivi I 
lisasse; 

2. juhib tähelepanu sellele, et komisjoni määruse eelnõu ei vasta direktiivi 98/8/EÜ 
eemärgile ja sisule;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                               
1 KOM(2006)0388
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