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Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens direktiv (EF) nr.      /     
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at 
optage difenacoum som et aktivt stof i bilag I hertil
(CMT(2007)3136/2)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om 
markedsføring af biocidholdige produkter1, særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit,

 der henviser til udkast til Kommissionens forslag til direktiv    /     af                       om 
ændring af Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage
difenacoum som et aktivt stof i bilag I hertil,

 der henviser til evalueringsrapporten om difenacoum udarbejdet af den rapporterende
medlemsstat af 29. november 2007 i forbindelse med arbejdsprogrammet om revision af 
de eksisterende stoffer som fastlagt i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF om 
markedsføring af biocidholdige produkter,

 der henviser til de tekniske anvisninger for evaluering af biocider,

 der henviser til udtalelsen afgivet af det i ovennævnte direktiv artikel 28 omtalte udvalg,

 der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2,

 der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 4, litra b),

A. der henviser til, at Kommissionens forslag til direktiv for til formål at optage
difenacoum i bilag I i fem år med forbehold af en sammenlignende risikovurdering i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, nummer i), andet afsnit, i direktiv 98/8/EF, før 
dets optagelse i bilag I fornys og med forbehold af visse risikobegrænsende 
foranstaltninger,

B. der henviser til, at difenacoum er beregnet til at bekæmpe skadedyr i og rundt om 
bygninger, på åbne områder, omkring affaldspladser og i kloakker,

C. der henviser til, at difenacoum er en andengenerationsantikoagulant, som forhindrer 
blodets koagulation; der henviser til, at de kliniske tegn er progressive og opstår inden 
for 18 timer efter indtagelsen af en toksisk dosis, og til sidst indtræder døden fra 3-10 
dage senere på grund af indre blødninger,

                                               
1 EFT L 123 af 16.2.1998, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23, senest ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 17.7.2006, s. 11).
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D. der henviser til, at difenacoum er stærkt toksisk og ikke-selektivt og således kan udgøre 
en stor risiko for primær og sekundær forgiftning af ikke-målarter som f.eks. dyr og 
børn,

Miljøvirkninger og indvirkning på ikke-målorganismer

E. der henviser til, at medlemsstaterne kun godkender et biocidholdigt produkt i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b), nummer iv), i direktiv 98/8/EF, såfremt det "ikke i sig selv eller 
som følge af restkoncentrationer har nogen uacceptabel indvirkning på miljøet, idet der 
især tages hensyn til følgende aspekter:
– skæbne og udbredelse i miljøet, …
– dets indvirkning på organismer uden for målarten",

F. der henviser til, at følgende klassifikationer foreslås for difenacoum i 
evalueringsrapporten:
 Meget giftig, Farlig for miljøet
 Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved oral indtagelse
 Giftig for reproduktion, kategori 1
 Meget giftig for akvatiske organismer, kan forårsage langsigtede negative 

virkninger i det akvatiske miljø,

G. der henviser til, at evalueringsrapporten ydermere konstaterer, at difenacoum
 potentielt opfylder kriterierne for at være vedholdende, bioakkumulativ og giftig 

(PBT) såvel som kriterierne for at være meget vedholdende og meget 
bioakkumulativ (vPvB)
o det er ikke umiddelbart bionedbrydeligt
o det har et betydeligt bioakkumulationspotentiale i akvatiske organismer og 

organismer, som lever på land
o dets beregnede biokoncentrationsfaktor opfylder klart ikke kriterierne for 

optagelse i bilag I [NB: en egentlig test kan ikke foretages, da dyrene dør, 
inden stoffet kan bioakkumulere],

 kan betragtes som teratogent for mennesker og giftige for udviklingen,
 er meget giftigt for fugle ved næringsindtagelse på kort og lang sigt
 er meget giftigt for pattedyr,

H. der henviser til, at i henhold til de tekniske anvisninger om optagelse i bilag I bør 
stoffer, som opfylder PBT- eller vPvB-kriterierne, ikke optages i bilag I, medmindre 
udslip i miljøet effektivt kan forhindres,

I. der henviser til, at de foreslåede risikobegrænsningsforanstaltninger imidlertid hverken 
vil forhindre eller mindske indirekte udslip i miljøet via døde gnavere (som i den 
mellemliggende tid måske er langt væk fra sted, hvor de indtog giften på grund af 
forsinkelsen mellem indtagelsen og virkningen af difenacoum), og de vil kun mindske 
direkte udslip i miljøet, ikke forhindre dem,

J. der henviser til, at risikovurderingen angiver, at akkumuleringen af difenacoum i rovdyr 
(f.eks. ugler, rovdyr, som er pattedyr), der æder gnavere, som har indtaget difenacoum, 
fører til uacceptable virkninger hos disse ikke-målorganismer, når de sammenlignes 
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med de miljømæssige acceptkriterier,

Sundhedsindvirkninger

K. der henviser til, at medlemsstaterne kun godkender et biocidholdigt produkt i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b), nummer iii), i direktiv 98/8/EF, såfremt det ikke i sig selv eller 
som følge af restkoncentrationer har nogen uacceptabel indvirkning på miljøet, direkte 
eller indirekte,

L. der henviser til, at det i evalueringsrapporten udtales, at børn er udsat for en betydelig 
forgiftningsrisiko,

Indvirkninger på målorganismer og resistens

M. der henviser til, at medlemsstaterne kun godkender et biocidholdigt produkt i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b), nummer ii), i direktiv 98/8/EF, såfremt det "ikke har nogen 
uacceptable virkninger på målarterne, som f.eks. uacceptabel resistens eller 
krydsresistens eller unødige lidelser og smerter for hvirveldyr",

N. der henviser til, at resistens over difenacoum er blevet konstateret i adskillige 
medlemsstater,

O. der henviser til, at i henhold til punkt 91 i bilag VI i direktiv 98/8/EF må et 
biocidholdigt produkt til begrænsning af hvirveldyr ikke godkendes, medmindre "døden 
indtræder øjeblikkeligt, eller de vitale funktioner gradvist reduceres uden tegn på synlig 
lidelse",

P. der henviser til, at evalueringsrapporten erkender, at antikoagulanter faktisk forårsager 
smerter hos gnavere; der ligeledes henviser til, at døden ikke indtræder øjeblikkeligt ej 
heller uden lidelse,

Q. der henviser til, at difenacoum kort sagt hverken opfylder de miljømæssige, 
sundhedsmæssige eller dyrevelfærdsmæssige kriterier, der er fastlagt i direktiv 98/8/EF
med henblik på at muliggøre dets optagelse i bilag I,

R. der henviser til, at der findes mindre risikofyldte alternative former for rottegift,

 kuldioxid blev optaget i bilag IA i direktiv 98/8/EF som en rottegift med lav risiko 
i 20011

 ikke-antikoagulanter, der ikke er PBT eller vPvB (hvilket imidlertid stadig giver 
anledning til sundhedsmæssige og dyrevelfærdsmæssige bekymringer)

 både første og anden generation antikoagulanter, der ikke er PBT eller vPvB 
(hvilket imidlertid stadig giver anledning til sundhedsmæssige og 
dyrevelfærdsmæssige bekymringer såvel som problemer vedrørende resistens).

S. der henviser til, at difenacoum også bliver vurderet som et aktivt stof i pesticider,

                                               
1 EUT L 312 af 29.11.2007, s. 26
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T. der henviser til, at difenacoum helt klart ikke opfylder kriterierne for godkendelse som 
fastlagt i Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler på grund af dets reproduktionstoksicitet og 
dets PBT-egenskaber1,

U. der henviser til, at en eventuel godkendelse af difenacoum som biocid ville udgøre en 
risiko for at svække ikkegodkendelsen som pesticid,

1. er imod udkast til Kommissionens direktiv (EF) nr.      /     om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage difenacoum som et 
aktivt stof i bilag I hertil;

2. meddeler, at udkastet til Kommissionens forordning ikke er i overensstemmelse med 
målet og indholdet i direktiv 98/8/EF,

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
1 KOM(2006)0388.
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