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Usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Komise (ES) č. ...ze dne ..., kterou 
se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky difenacoum do přílohy I uvedené směrnice,
(CMT(2007)3136/2)

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 
o uvádění biocidních přípravků na trh1, a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec 
uvedené směrnice,

– s ohledem na návrh směrnice Komise .../.../ES ze dne ..., kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difenacoum do 
přílohy I uvedené směrnice,

– s ohledem na hodnotící zprávu o látce difenacoum ze dne 29. listopadu 2007, která byla 
vypracována ve zpravodajském členském státě v rámci pracovního programu zaměřeného 
na přezkum stávajících aktivních látek, které jsou uvedeny v čl. 16 odst. 2 směrnice 
98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh,

– s ohledem na technické poznámky k pokynům pro hodnocení biocidů,

– s ohledem na stanovisko výboru podle článku 28 výše uvedené směrnice,

– s ohledem na článek 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 
1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi2,

– s ohledem na čl. 81 odst. 4 písm. b) jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že cílem návrhu směrnice Komise je zařadit látku difenacoum do 
přílohy I na pět let, přičemž jeho opětovné zařazení do přílohy I je podmíněno 
srovnávacím posouzením rizik podle čl. 10 odst. 5 podbodu i) druhého pododstavce 
směrnice 98/8/ES a přijetím určitých opatření na snížení rizik,

B. vzhledem k tomu, že látka difenacoum má být používána k regulaci škůdců z řádu 
hlodavců v budovách a jejich okolí, na volných prostranstvích, v místech skladování 
odpadu a v kanalizaci,

C. vzhledem k tomu, že difenacoum je antikoagulant druhé generace, který zabraňuje 
srážlivosti krve; vzhledem k tomu, že se klinické příznaky postupně zhoršují a objevují se 
během18 hodin po intoxikaci, přičemž k úhynu nakonec dochází následkem vnitřního 
krvácení po 3 až 10 dnech,

                                               
1 Úř. věst. L 123, 16.2.1998, s. 1.
2 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23 ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 17.7.2006, s. 11).
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D. vzhledem k tomu, že difenacoum je vysoce toxická a neselektivní látka, a může tak 
představovat vysoké riziko primární a sekundární otravy pro necílové živočichy a děti,

Účinky na životní prostředí a necílové organismy

E. vzhledem k tomu, že členské státy smí na základě článku 5 odst. 1 písm. b) podbodu iv) 
směrnice 98/8/ES povolit pouze biocidní přípravek, který „nemá sám nebo v důsledku 
svých reziduí nepřijatelné účinky na životní prostředí, zvláště s ohledem na:

- jeho rozpad a distribuci v životním prostředí; ...
-jeho dopad na necílové organismy“,

F. vzhledem k tomu, že se v hodnotící zprávě pro látku difenacoum navrhuje mimo jiné 
následující klasifikace: 
 velmi toxická, nebezpečná pro životní prostředí,
 velmi toxická při vdechování, při styku s kůží a po požití,
 toxická pro reprodukci, kategorie 1,
 vysoce toxická pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí,

G. vzhledem k tomu, že se v hodnotící zprávě dále konstatuje, že difenacoum:
 potenciálně splňuje kritéria látky s perzistentními, bioakumulativními a toxickými 

vlastnostmi (PBT) i látky s velmi perzistentními a velmi bioakumulativními 
vlastnostmi (vPvB)

o není snadno biologicky rozložitelný
o má značný potenciál kumulovat se ve vodních i suchozemských organismech,
o  odhadovaný faktor biokoncentrace této látky jednoznačně nesplňuje kritéria

pro zařazení do přílohy I [pozn. skutečný test nelze provést, protože 
živočichové uhynou ještě před akumulací této látky],

 lze považovat za látku pro člověka teratogenní a vývojově toxickou,
 je velmi toxický pro ptactvo při krátkodobé i dlouhodobé dietární expozici,
 je velmi toxický pro savce,

H. vzhledem k tomu, že podle technických poznámek k pokynům pro zařazování do přílohy I 
by látky, jejichž vlastnosti odpovídají kritériím látek PBT či vPvB, neměly být do přílohy 
I zařazeny, pokud nebude možné účinně zabránit jejich uvolňování do životního prostředí,

I. vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření na snížení rizik však nepřímému úniku do 
životního prostředí prostřednictvím uhynulých hlodavců nezabrání, a ani jej neomezí 
(a uhynulí hlodavci se mezitím mohou od místa pozření látky v důsledku časové prodlevy 
mezi intoxikací a působením látky difenacoum značně vzdálit), a že tato opatření pouze 
omezí přímý únik do životního prostředí, avšak nezabrání mu,

J. vzhledem k tomu, že z posouzení rizik vyplývá, že akumulace látky difenacoum v těle 
dravců (např. sov, dravců patřících k třídě savců) lovících hlodavce, kteří tuto látku 
pozřeli, způsobuje, že dopad na tyto necílové organismy je podle kritérií o přijatelnosti pro 
životní prostředí nepřijatelný, 
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Účinky na zdraví

K. vzhledem k tomu, že členské státy smí na základě článku 5 odst. 1 písm. b) podbodu iii) 
směrnice 98/8/ES povolit pouze biocidní přípravek, který nemá sám nebo v důsledku 
svých reziduí nepřijatelné účinky na zdraví člověka nebo zvířat přímo nebo nepřímo,

L. vzhledem k tomu, že se v hodnotící zprávě uvádí, že dětem hrozí vážné nebezpečí otravy,

Účinky na cílové organismy a rezistence

M. vzhledem k tomu, že členské státy smí na základě článku 5 odst. 1 písm. b) podbodu ii) 
směrnice 98/8/ES povolit pouze biocidní přípravek, který „nemá nepřijatelné účinky na 
cílové organismy, jako je nepřijatelná rezistence nebo křížová rezistence nebo zbytečné 
utrpení a bolest obratlovců“,

N. vzhledem k tomu, že rezistence na difenacoum byla zaznamenána v několika členských 
státech,

O. vzhledem k tomu, že podle bodu 91 přílohy VI směrnice 98/8/ES se „povolení biocidního 
přípravku určeného k hubení obratlovců neudělí, pokud: ... smrt nenastane bezprostředně 
nebo životní funkce nejsou postupně redukovány bez známek zřetelného utrpení“,

P. vzhledem k tomu, že se v hodnotící zprávě uznává, že antikoagulanty způsobují 
hlodavcům bolest a že jejich smrt nenastává bezprostředně ani bez utrpení,

Q. vzhledem k tomu, že difenacoum celkem vzato nesplňuje kritéria v oblasti životního 
prostředí, zdraví ani dobrých životních podmínek zvířat, která pro zařazení do přílohy I 
stanoví směrnice 98/8/ES,

R. vzhledem k dostupnosti jiných, méně nebezpečných rodenticidů,
 do přílohy I směrnice 98/8/ES byl v roce 20071 jako rodenticid s nízkým rizikem 

zařazen oxid uhličitý,
 látky, které nepatří mezi antikoagulanty a nevyznačují se vlastnostmi PBT ani vPvB 

(které však přesto mohou představovat riziko pro zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat),

 antikoagulanty první i druhé generace, které se nevyznačují vlastnostmi PBT ani vPvB 
(které však přesto mohou představovat riziko pro zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat),

S. vzhledem k tomu, že difenacoum se v současnosti posuzuje také jako účinná látka pro 
pesticidy, 

T. vzhledem k tomu, že by látka difenacoum kvůli své reprodukční toxicitě a vlastnostem 
látky PBT jednoznačně nesplnila kritéria pro udělení povolení, jež jsou stanovena 
v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin 

                                               
1 Úř. věst. L 312, 29.11.2007, s. 26.
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na trh1, který vypracovala Komise, 

U. vzhledem k tomu, že povolení látky difenacoum jako biocidu by mohlo ohrozit rozhodnutí 
tuto látku nepovolit jako pesticid,

1. vyjadřuje nesouhlas s návrhem směrnice Komise .../.../ES ze dne ..., kterou se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 
difenacoum do přílohy I uvedené směrnice;

2. konstatuje, že návrh nařízení Komise není v souladu s cílem ani obsahem směrnice 
98/8/ES;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států.

                                               
1 KOM(2006)0388.
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