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Резолюция на Европейския парламент относно проект за Директива .../…/ЕО на 
Комисията от […] за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета за включване в приложение I към нея на дифенакум като активно 
вещество
(CMT(2007)3136/2)

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 
февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди1, и по-специално член 16, 
параграф 2, алинея втора,

– като взе предвид проекта за Директива .../…/ЕО на Комисията от […] за изменение 
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на дифенакум като активно вещество,

– като взе предвид доклада за оценка относно дифенакум на държавата-членка 
докладчик от 29 ноември 2007 г., осъществен в контекста на работната програма за 
преглед на съществуващите активни вещества, предвидена в член 16, параграф 2 от 
Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди,

– като взе предвид техническите насоки относно оценката на биоциди,

– като взе предвид становището на комитета, посочен в член 28 от гореспоменатата 
директива,

– като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/CE на Съвета от 
28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията2,

– като взе предвид член 81, параграф 4, буква б) от своя правилник,

A. като има предвид, че проектът за директива на Комисията има за цел да включи 
дифенакум в приложение І за пет години, подлежащ на сравнителна оценка на риска 
в съответствие с член 10, параграф 5, буква i), втора алинея от Директива 98/8/ЕО 
преди подновяването на включването му в приложение І и подлежащ на някои 
мерки за смекчаване на рисковете,

Б. като има предвид, че предназначението на дифенакум е да се използва за контрол на 
вредители гризачи в и около сгради, на открити площи, около сметища и в 
канализации,

                                               
1 ОВ L 123 от 16.02.1998 г., стр.1.
2 ОВ L 184 от 17.07.1999 г., стр. 23, последно изменено с решение 2006/512/ЕО (ОВ L. 200 от 17.07.2006 
г., стр.11)
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В. като има предвид, че дифенакум е второ поколение антикоагулант, който пречи на 
кръвосъсирването; като има предвид, че клиничните показатели са прогресивни и се 
проявяват до 18 часа след поглъщането на токсична доза, като след 3 до 10 дни води 
до смърт, предизвикана от вътрешни кръвоизливи,

Г. като има предвид, че дифенакум е високо токсичен и неселективен, поради което 
представлява сериозен риск от първично и вторично отравяне на нецелеви животни 
и деца,

Последици за околната среда и въздействие върху нецелеви организми

Д.  като има предвид, че държавите-членки разрешават даден биоцид единствено 
съобразно член 5, параграф 1, буква б)(iv) от Директива 98/8/ЕО, при условие, че 
"няма неприемливи последствия, пряко или в резултат на остатъчните вещества, 
върху околната среда като се обръща особено внимание на следните фактори:

- бъдещи въздействия и разпространения в околната среда; ...
- влияние върху други освен целевите организми"

Е. като има предвид, че наред с другото в доклада за оценка за предложени следните 
класификации: 
 Силно токсичен, опасен за околната среда,
 Силно токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане,
 Токсичен за възпроизводството, категория 1
 Силно токсичен за водните организми, може да предизвика дългосрочни 

неблагоприятни последствия за водната среда,

Ж. като има предвид, че освен това докладът за оценка посочва, че дифенакум:
 потенциално изпълнява критериите за устойчиви, биоакумулиращи и токсични 

вещества (РВТ) , както и за много устойчиви и много биоакумулиращи вещества 
(vPvB),

o не е лесно биоразградим,
o притежава значителен потенциал за биоакумулиране във водни и 

сухоземни организми,
o има изчислен фактор на биоконцентрация, който определено не покрива 

критериите за включване в Приложение І [бележка: в действителност не е 
възможно да бъде проведено изпитване, тъй като смъртта на животните 
ще настъпи, преди веществото да може да се биоакумулира];

 може да бъде счетен за токсичен за репродукцията на човека и с токсични 
ефекти върху растежа;

 е силно токсичен за птици при краткосрочен и дългосрочен прием чрез храна;
 е силно токсичен за бозайници,

З. като има предвид, че според техническите насоки за включване в приложение І, 
веществата, които изпълняват критериите за PBT или vPvB, следва да не се
включват в приложение І, освен ако освобождаването им в околната среда не може 
да бъде действително предотвратено,

И. като има предвид, че в същото време, предложените мерки за смекчаване на риска 
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нито ще предотвратят, нито ще ограничат непрякото изпускане на дифенакум в 
околната среда чрез мъртви гризачи (които междувременно е възможно да се 
намират на известно разстояние от мястото на поглъщане, поради забавянето на 
ефекта на дифенакум след момента на поглъщане) и че прякото изпускане в 
околната среда ще бъде само ограничено, а не предотвратено,

Й. като има предвид, че оценката на риска сочи, че акумулирането на дифенакум в 
хищници (напр. бухали, хищни бозайници), които ловят гризачи, които са 
погълнали дифенакум, води до неприемливо въздействие върху тези нецелеви 
организми, в сравнение с екологосъобразните критерии за допустимост, 

Последици за здравето

К.  като има предвид, че държавите-членки разрешават даден биоцид единствено 
съобразно член 5, параграф 1, буква б)(iii) от Директива 98/8/ЕО, при условие, че 
биоцидът няма неприемливи последици – директно или в резултат на остатъчни 
вещества – върху здравето на човека или животните, пряко или непряко, 

Л. като има предвид, че докладът за оценка посочва, че съществува значителен риск от 
отравяне за бебета,

Ефекти върху целеви организми и резистентност

М.  като има предвид, че държавите-членки разрешават даден биоцид единствено 
съобразно член 5, параграф 1, буква б)(ii) от Директива 98/8/ЕО, при условие, че 
биоцидът „няма неприемливи ефекти върху целевите организми, като 
неприемлива резистентност или кръстосана резистентност, или ненужно 
страдание или болка за гръбначните организми“,

Н. като има предвид, че в няколко държави-членки са съобщени случаи на 
резистентност към дифенакум,

О.  като има предвид, че съгласно точка 91 от Приложение VI към Директива 98/8/ЕО, 
„разрешение за биоцид, предназначен за борба срещу гръбначните животни няма да 
бъда дадена освен ако: ...смъртта възниква веднага, или жизнените функции се 
намаляват постепенно без знаци за очевидно страдание“,

П. като има предвид, че докладът за оценка приема, че антикоагулантите не 
причиняват болка при хищници и като има предвид, че смъртта не настъпва 
веднага, нито без болка,

Р. като има предвид, че, в обобщение, дифенакум не изпълнява нито 
екологосъобразните, нито санитарните критерии, нито стандартите за хуманно 
отношение към животните съгласно Директива 98/8/ЕО, които да позволят 
включването му в приложение І,
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С. като има предвид, че съществуват по-малко опасни алтернативни родентициди:
 въглеродният диоксид беше включен през 2007 г. в приложение ІА към 

Директива 98/8/ЕО като нискорисков родентицид1;
 неантикоагуланти, които не са устойчиви, биоакумулиращи и токсични 

вещества (РВТ), нито много устойчиви и много биоакумулиращи вещества 
(vPvB) (които в същото време продължават да будят опасения относно здравето 
и хуманното отношение към животните);

 антикоагуланти от първо и второ поколение, които не са устойчиви, 
биоакумулиращи и токсични вещества (РВТ), нито много устойчиви и много 
биоакумулиращи вещества (vPvB) (които в същото време продължават да будят 
опасения относно здравето и хуманното отношение към животните, както и 
проблема с резистентността),

Т. като има предвид, че дифенакум също се оценява като активно вещество по 
отношение на пестициди, 

У. като има предвид, че дифенакум определено не би изпълнил критериите за 
разрешение, предвидени в предложението за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, поради 
своята репродуктивна токсичност и свойствата си на устойчиво, биоакумулиращо и 
токсично вещество (РВТ)2,

Ф. като има предвид, че разрешаването на използването на дифенакум като биоцид би 
поставило под въпрос отказа на разрешаването му като пестицид,

1. изразява несъгласието си с проекта за Директива .../…/ЕО на Комисията от […] за 
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
включване в приложение I към нея на дифенакум като активно вещество,

2. посочва, че проектът за регламент на Комисията е несъвместим с целта и 
съдържанието на Директива 98/8/ЕО,

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

                                               
1 ОВ L 312, 29.11.2007 г., стр. 26.
2 COM(2006)0388
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