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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas […] Direktīvas (EK) Nr. .... projektu, ar 
ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai tās I pielikumā 
iekļautu aktīvo vielu difenakumu
(CMT(2007)3136/2)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK 
par biocīdo produktu laišanu tirgū1 un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro apakšpunktu,

– ņemot vērā Komisijas Direktīvas .../.../EK projektu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai tās I pielikumā iekļautu aktīvo vielu difenakumu,

–    ņemot vērā ziņotājas dalībvalsts 2007. gada 29. novembra novērtējuma ziņojumu par 
difenakumu, ievērojot darba programmu to aktīvo vielu pārskatīšanai, kuras ir minētas 
Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū 16. panta 2. punktā,

– ņemot vērā tehniskās piezīmes par norādījumiem, kā jāveic biocīdu novērtēšana,

–    ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi minētās direktīvas 28. pantā norādītā komiteja,

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmuma 1999/468/EK 5.a) panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību2,

– ņemot vērā Reglamenta 81. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

A. tā kā Komisijas direktīvas projektā ir paredzēts difenakumu iekļaut I pielikumā uz pieciem 
gadiem un pirms difenakuma atkārtotas iekļaušanas I pielikumā veikt salīdzinošu riska 
novērtējumu un noteiktus riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 
10. panta 5.i) punkta otro daļu;

B. tā kā difenakumu ir paredzēts izmantot, lai kontrolētu kaitīgo grauzēju skaitu ēkās, to 
tuvumā, atklātās teritorijās, atkritumu izgāztuvēs un kanalizācijas sistēmā;

C. tā kā difenakums ir otrās paaudzes antikoagulants, kas kavē asins recēšanu; tā kā klīniskās 
pazīmes ir progresējošas un parādās 18 stundas pēc tam, kad kopā ar barību ir uzņemta 
toksiska deva, kā rezultātā iekšējo orgānu asiņošanas dēļ pēc 3–10 dienām nenovēršami 
iestājas nāve;

                                               
1 OV L 123, 16.2.1998., 1. lpp.
2 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 17.7.2006., 
11. lpp.)
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D. tā kā difenakums ir ļoti toksiska un neselektīva viela, kas var izraisīt augstu primāru un 
sekundāru saindēšanās risku citiem dzīvniekiem un bērniem;

Ietekme uz vidi un blakusorganismiem

E. tā kā saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 5. panta 1.b) punkta (iv) apakšpunktu dalībvalstis 
atļauj izmantot biocīdo produktu tikai tad, ja tam “nav nevēlamas iedarbības un tā 
nogulsnes nerada nevēlamu ietekmi uz vidi, jo īpaši ņemot vērā šādus apsvērumus:

– vielas sadalīšanos un izplatīšanos vidē; ...
– vielas ietekmi uz blakusorganismiem”;

F. tā kā novērtējuma ziņojumā, inter alia, ir ieteikums difenakumu klasificēt šādi: 
 ļoti toksisks, videi bīstams;
 ļoti toksisks, ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot;
 teratogēns, 1. kategorija;
 ļoti toksisks ūdens organismiem, var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi uz ūdens vidi;

G. tā kā novērtējuma ziņojumā par difenakumu ir izklāstīti arī šādi fakti:
 iespējami atbilst kritērijam, kas nosaka, ka viela ir noturīga, bioakumulatīva un 

toksiska (PBT), kā arī kritērijam, kas nosaka, ka tā ir ļoti noturīga un ļoti 
bioakumulatīva (vPvB);

o viela ar zemu bionoārdīšanās pakāpi;
o vielai piemīt būtisks bioakumulēšanās potenciāls ūdens un sauszemes 

organismos;
o ir aprēķināts, ka biokoncentrācijas koeficients nepārprotami neatbilst tam, lai 

vielu iekļautu I pielikumā (jāņem vērā, ka praktiskos testus nevar veikt, jo 
dzīvnieki ies bojā pirms vielas bioakumulācijas);

 viela uzskatāma par teratogēnu cilvēkiem, un tai ir pakāpeniska toksiska ietekme;
 viela ir ļoti toksiska putniem īstermiņā un uztura iedarbībai ilgtermiņā;
 viela ir ļoti toksiska zīdītājiem;

H.  tā kā saskaņā ar tehniskajām piezīmēm par norādījumiem vielu iekļaušanai I pielikumā, 
tās vielas, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijam, nedrīkst iekļaut I pielikumā, ja vien ar 
efektīviem paņēmieniem ir iespējams novērst vielu neizplatīšanos vidē;

I. tā kā ar ieteiktajiem riska mazināšanas pasākumiem tomēr nevar ne aizkavēt, ne samazināt 
vielas netiešu izplatīšanos vidē, ko sekmē bojāgājušie kaitīgie grauzēji (tā kā difenakums 
neiedarbojas uzreiz pēc tā norīšanas, bojāgājušie grauzēji var atrasties tālu no vietas, kur 
tie šo vielu uzņēma organismā), un tā kā tie tikai samazinās vielas tiešu izplatību vidē, bet 
nenovērsīs to;

J. tā kā riska novērtējums liecina par to, ka difenakuma akumulācija to plēsoņu (piemēram, 
pūču, zīdītāju-gaļēdāju) organismā, kuri medī grauzējus, kas ir uzņēmuši difenakumu, 
rada nevēlamu iedarbību uz šiem blakusorganismiem, ņemot vērā kritērijus par 
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pieņemamību videi; 

Ietekme uz veselību

K. tā kā saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 5. panta 1.b) punkta (iii) apakšpunktu dalībvalstis 
atļauj izmantot biocīdo produktu tikai tad, ja tam nav nevēlamas iedarbības un tā 
nogulsnes ne tieši, ne netieši nevēlami neietekmē cilvēku un dzīvnieku veselību; 

L. tā kā novērtējuma ziņojumā ir apliecināts, ka zīdaiņus nopietni apdraud saindēšanās risks;

Iedarbība uz mērķa organismiem un rezistence

M. tā kā saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 5. panta 1.b) punkta (ii) apakšpunktu dalībvalstis 
atļauj izmantot biocīdo produktu tikai tad, ja tam nav nevēlamas iedarbības uz mērķa 
organismiem, piemēram, nevēlama rezistence, pretrezistence vai mugurkaulniekiem 
sagādātas nevajadzīgas ciešanas un sāpes;

N. tā kā vairākas dalībvalstis ir ziņojušas par novērotajiem rezistences gadījumiem pret 
difenakumu;

O.  tā kā saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK VI pielikuma 91. punktu biocīdos produktus 
mugurkaulnieku skaita kontrolēšanai jāļauj izmantot tikai tad, ja to bojāeja ir acumirklīga 
vai pakāpeniski tiek samazinātas dzīvības funkcijas bez acīmredzamām ciešanu pazīmēm;

P. tā kā novērtējuma ziņojumā ir atzīts, ka antikoagulanti grauzējiem izraisa sāpes, un tā kā 
bojāeja ir mokoša un sagādā ciešanas;

Q. tā kā kopumā difenakums neatbilst Direktīvā 98/8/EK noteiktajiem vides, veselības un 
dzīvnieku labturības kritērijiem, un tādēļ to nevar iekļaut I pielikumā;

R. tā kā ir pieejami alternatīvi un ne tik kaitīgi rodenticīdi:
 oglekļa dioksīds, kuru kā zemas pakāpes riska rodenticīdu iekļāva Direktīvas 98/8/EK

IA pielikumā 2007. gadā1;
 neantikoagulanti, kuri nav PBT vai vPvB (kuri tomēr joprojām izraisa bažas par 

ietekmi uz veselību un dzīvnieku labturību);
 gan pirmās, gan otrās paaudzes antikoagulanti, kuri nav PBT vai vPvB (kuri tomēr 

joprojām izraisa bažas gan par ietekmi uz veselību un dzīvnieku labturību, gan par 
rezistences problēmu);

S. tā kā difenakums ir novērtēts kā aktīvā pesticīdu viela; 

T. tā kā difenakums nepārprotami neatbilst atļaujas kritērijiem, kas minēti Komisijas 
priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības līdzekļu 

                                               
1 OV L 312, 29.11.2007., 26. lpp.
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laišanu tirgū, jo tas ir teratogēns un tam piemīt PBT īpašības1;

U. tā kā, atļaujot izmantot difenakumu kā biocīdu, tiktu apdraudēts aizliegums to izmantot kā 
pesticīdu,

1. iebilst pret Komisijas […] Direktīvas .../.../EK projektu, ar ko groza Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai tās I pielikumā iekļautu aktīvo vielu difenakumu;

2. norāda, ka Komisijas regulas projekts neatbilst Direktīvas 98/8/EK mērķim un saturam;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem un valdībām.

                                               
1 COM(2006)0388
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