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Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnoksesta komission direktiiviksi (EY) N:o .... 
annettu .... Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta 
difenakumin lisäämiseksi liitteen I tehoaineeksi
(CMT(2007)3136/2)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY1 ja erityisesti sen 16 
artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 

– ottaa huomioon komission luonnoksen direktiiviksi ..../.../EY, annettu ..., Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta difenakumin lisäämiseksi 
liitteen I tehoaineeksi,

– ottaa huomioon esittelevän jäsenvaltion 29 päivänä marraskuuta 2007 päivätyn 
difenakumia koskevan arviointikertomuksen, joka toteutettiin osana työohjelmaa 
nykyisten tehoaineiden tarkastelemiseksi biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 
annetun direktiiviin 98/8/EY sisältyvän 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon biosidien arvioinnin toteuttamista koskevat tekniset ohjeet,

– ottaa huomioon edellä mainitun direktiivin 28 artiklassa tarkoitetun komitean antaman 
lausunnon,

– ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan 
b alakohdan2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

A. ottaa huomioon, että komission direktiiviluonnoksella pyritään sisällyttämään difenakumi 
liitteeseen I viideksi vuodeksi direktiivin 98/8/EY 10 artiklan 5 kohdan (i) alakohdan 
mukaisesti siten, että vertaileva riskien arviointi suoritetaan ennen kuin sisällyttäminen 
liitteeseen I uusitaan ja siten, että tiettyjä riskiä rajoittavia toimia sovelletaan,

B. ottaa huomioon, että difenakumi on tarkoitettu käytettäväksi tuhoeläinjyrsijöiden 
torjuntaan rakennuksissa ja niiden ympärillä, aukeilla paikoilla sekä kaatopaikkojen ja 
viemäreiden lähistöllä,

C. ottaa huomioon, että difenakumi on toisen sukupolven antikoagulantti, joka estää veren 
hyytymisen; ottaa huomioon, että kliiniset oireet ovat progressiivisia ja ilmenevät 18 
tunnin kuluessa myrkyllisen annostuksen nauttimisesta aiheuttaen sisäisiä verenvuotoja, 
jotka johtavat kuolemaan 3 - 10 vuorokauden kuluessa,

                                               
1 EYVL L 123, 16.2.1998, s.1.
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, viimeksi muutettu päätöksellä 2006/512/EU (EUVL L 200, 17.7.2006, s. 11)
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D. ottaa huomioon, että difenakumi on erittäin myrkyllinen ja valikoimaton, joten muut kuin 
kohde-eläimet ja lapset voivat siis helposti altistua primääriselle tai sekundaariselle 
myrkytykselle,

Ympäristövaikutukset ja vaikutus muihin kuin kohde-eliöihin,

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot voivat myöntää luvan biosidituotteelle direktiivin 
98/8/EY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan (iv) luetelmakohdan mukaan vain, jos se "ei itse 
eikä jäämiensä välityksellä aiheuta ympäristöön vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä, 
ottaen erityisesti huomioon seuraavat seikat:

- sen käyttäytyminen ja leviäminen ympäristössä; ...
- sen vaikutus muihin kuin kohde-eliöihin",

F. ottaa huomioon, että arviointikertomuksessa ehdotetaan muun muassa seuraavia 
luokitteluja difenakumille: 
 Erittäin myrkyllinen, ympäristölle vaarallinen aine.
 Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä
 Ryhmään 1 kuuluva lisääntymiselle vaarallinen aine,
 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

vesiympäristössä,

G. ottaa huomioon, että arviointikertomuksessa todetaan myös, että difenakumi:
 saattaa täyttää hitaasti hajoavien, eläviin kudoksiin kertyvien ja myrkyllisten aineiden 

(PBT-aineet) kriteerit sekä erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin voimakkaasti 
kudoksiin kertyvien aineiden (vPvB) kriteerit

o se ei ole helposti hajoava
o sen vedessä ja maalla elävien eliöiden kudoksiin kertyvyyden potentiaali on 

huomattava,
o sen laskettu biologinen kertyvyystekijä ei selvästikään ylitä liitteen I 

sisällytettävyysperusteita (huom: varsinaista testiä ei voida suorittaa, koska 
eläimet kuolevat ennen kuin aine voi kertyä kudoksiin),

 voi vahingoittaa sikiötä ja olla myrkyllinen ihmisen kehityksen kannalta.
 on erittäin myrkyllinen linnuille lyhytkestoisena ja pitkäkestoisena ruokavalion osana,
 on erittäin myrkyllinen nisäkkäille,

H. ottaa huomioon, että liitteeseen I sisällyttämistä koskevien teknisten ohjeiden mukaan 
PBT- ja vPvB-aineiden kriteerit täyttäviä aineita ei pitäisi sisällyttää liitteeseen I, ellei 
niiden pääsyä ympäristöön voida täysin estää,

I. ottaa huomioon, että ehdotetuilla riskien lieventämistä koskevilla toimilla ei voida estää 
tai vähentää kuolleiden jyrsijöiden välityksellä tapahtuvia epäsuoria päästöjä ympäristöön 
(eläimet saattavat olla kaukana myrkyn nauttimispaikasta, koska difenakumin nauttimisen 
ja sen seurausten välillä on viive), ja toimilla vain vähennetään suoria päästöjä 
ympäristöön eikä estetä niitä,
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J. ottaa huomioon, että riskien arvioinnista käy ilmi, että difenakumin kertyminen sitä 
syöneitä jyrsijöitä syöviin petoeläimiin (esimerkiksi pöllöt, petonisäkkäät) johtaa siihen, 
että tällaisille kohde-eliöiden ulkopuolisille eliöille aiheutuu aivan liian vakavia haittoja 
ympäristöhyväksyntäkriteereihin nähden, 

Terveysvaikutukset

K. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot voivat myöntää luvan biosidituotteelle direktiivin 
98/8/EY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan (iii) luetelmakohdan mukaan vain, jos se ei itse 
eikä jäämiensä välityksellä aiheuta ihmisten tai eläinten terveyteen suoria tai epäsuoria 
vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä, 

L. ottaa huomioon, että arviointikertomuksessa todetaan, että vauvat ovat erityisessä 
myrkytysvaarassa,

Vaikutukset kohde-eliöihin ja resistenssit

M. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot voivat myöntää luvan biosidituotteelle direktiivin 
98/8/EY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan (ii) luetelmakohdan mukaan vain, jos se ei 
aiheuta kohde-eliössä vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä, kuten liiallista resistenssiä tai 
ristikkäisresistenssiä, eikä tuota tarpeetonta kärsimystä ja kipua selkärankaisille",

N. ottaa huomioon, että difenakumin resistenssejä on havaittu useissa jäsenvaltioissa,

O. ottaa huomioon, että direktiivin 98/8/EY liitteen VI 91 kohdan mukaisesti selkärankaisten 
torjuntaan tarkoitetuille biosidituotteelle ei anneta lupaa, ellei:... kuolema tapahdu 
välittömästi tai elintoiminta hiivu asteittain ilman merkkejä selkeästä kärsimyksestä",

P. ottaa huomioon, että arviointikertomuksessa tunnustettiin, että antikoagulantit aiheuttavat 
tuskaa jyrsijöille ja että kuolema ei tapahdu heti eikä ilman kärsimystä,

Q. katsoo tiivistäen, että difenakumi ei täytä ympäristöä, terveyttä tai eläinten hyvinvointia 
koskevia, direktiiviin 98/8/EY sisällytettyjä kriteerejä eikä sitä siten voida sisällyttää 
liitteeseen I,

R. ottaa huomioon, että markkinoilla on saatavilla vähemmän vaarallisia vaihtoehtoisia 
aineita jyrsijöiden torjuntaan,
 hiilidioksidi sisällytettiin vähäriskisenä jyrsijöiden torjunta-aineena direktiivin 

98/8/EY liitteeseen IA vuonna 20071,
 muut kuin antikoagulantit, jotka eivät ole PBT- tai vPvB-aineita (ja jotka kuitenkin 

aiheuttavat huolta terveyden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta) 
 sekä ensimmäisen että toisen sukupolven antikoagulantit, jotka eivät ole PBT- tai 

vPvB-aineita (ja jotka kuitenkin aiheuttavat huolta terveyden ja eläinten hyvinvoinnin 
sekä resistanssiongelman kannalta) 

                                               
1 EUVL L 312, 29.11.2007, s. 26.
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S. ottaa huomioon, että difenakumia arvioidaan myös tuholaismyrkkyjen tehoaineena,

T. ottaa huomioon, että difenakumi ei lisääntymiseen vaikuttavan myrkyllisyytensä ja PBT-
ominaisuuksiensa vuoksi selvästikään täyttäisi lupamenettelyn kriteereitä, joista säädetään 
komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kasvinsuojelutuotteiden markkinoille saattamisesta1,

U. ottaa huomioon, että luvan myöntäminen difenakumille biosidinä heikentäisi 
mahdollisuuksia estää luvan myöntäminen tuholaismyrkkynä, 

1. vastustaa komission luonnosta direktiiviksi ..../.../EY, annettu ..., Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta difenakumin lisäämiseksi liitteen I 
tehoaineeksi;

2. toteaa, että luonnos komission asetukseksi ei ole yhteensopiva direktiivin 98/8/EY 
päämäärän ja sisällön kanssa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

                                               
1 KOM(2006) 0388.
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