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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής 
(ΕΚ) αριθ. ... της ... που τροποποιεί την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την καταχώρηση του difenacoum ως δραστικής ουσίας στο 
Παράρτημα I αυτής
(CMT(2007)3136/2)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά1, 
συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16, παράγραφος 2 αυτής,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής …/…/ΕΚ) που τροποποιεί την οδηγία 
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώρηση του 
difenacoum ως δραστικής ουσίας στο Παράρτημα I αυτής,

– έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης με θέμα το difenacoum που συνέταξε το 
κράτος μέλος εισηγητής στις 29 Νοεμβρίου 2007, αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για την αναθεώρηση υφισταμένων δραστικών 
ουσιών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη 
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά,

– έχοντας υπόψη τις τεχνικές οδηγίες για την αξιολόγηση των βιοκτόνων,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η επιτροπή της οποίας μνεία γίνεται στο άρθρο 
28 της ως άνω οδηγίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 α, παράγραφος 3, στοιχείο (β) της απόφασης του 
Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των όρων άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81, παράγραφος 4, εδάφιο β) του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής επιδιώκει την καταχώρηση 
του difenacoum στο Παράρτημα I για πενταετία, υπό τον όρο της διεξαγωγής 
συγκριτικής αξιολόγησης του κινδύνου σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10, 
παράγραφος 5, στοιχείο i) της οδηγίας 98/8/ΕΚ πριν από την ανανέωση της 
καταχώρησής στο Παράρτημα I και υπό την προϋπόθεση ορισμένων μέτρων 
μετριασμού του κινδύνου,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το difenacoum προορίζεται να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 
επιβλαβών τρωκτικών εντός κτιρίων και περί αυτά, σε ανοικτούς χώρους, γύρω από 

                                               
1 ΕΕ L 123, 16.2.1998, σ. 1
2 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 
17.7.2006, σ. 11)
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χώρους εναπόθεσης αποβλήτων και εντός οχετών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το difenacoum είναι αντιπηκτικό δευτέρας γενεάς που δεν 
επιτρέπει τη δημιουργία θρόμβων αίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κλινικά 
συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά και επέρχονται εντός 18 ωρών μετά την κατάποση 
τοξικής δόσεως, οδηγούν δε τελικώς στον θάνατο εξ εσωτερικής αιμορραγίας 3 έως 10 
ημέρες αργότερα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το difenacoum είναι ιδιαίτερα τοξικό και μη επιλεκτικό, μπορεί 
δε ούτως να συνιστά υψηλό κίνδυνο πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηριάσεως 
ζώων μη στόχων και παιδιών,

Αποτελέσματα στο περιβάλλον και αντίκτυπος σε οργανισμούς μη στόχους

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη εγκρίνουν βιοκτόνο προϊόν σύμφωνα με το 
άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο β), στοιχείο (iv) της οδηγίας 98/8/ΕΚ μόνον εάν "δεν
έχει απαράδεκτες επιπτώσεις, το ίδιο ή λόγω των καταλοίπων του, στο περιβάλλον, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη:

- της τύχης του και της κατανομής του στο περιβάλλον, ιδίως δε  ...
- των επιπτώσεών του σε οργανισμούς-μη στόχους",

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ άλλων προτείνεται η εξής ταξινόμηση για το 
difenacoum στην έκθεση αξιολόγησης:
 πολύ τοξικό, επικίνδυνο για το περιβάλλον,
 πολύ τοξικό δια της αναπνευστικής οδού, εάν έλθει σε επαφή με το δέρμα και εάν 

ληφθεί από του στόματος,
 τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1,
 πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει 

μακροπρόθεσμα δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αξιολόγησης περαιτέρω ευρίσκει ότι το difenacoum:
 πληροί δυνάμει τα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και 

τοξική ουσία και τα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί άκρως ανθεκτική και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμη
o δεν είναι άμεσα βιοαποδομήσιμο,
o έχει τεράστιο δυναμικό βιοσυσσώρευσης σε υδρόβιους και χερσαίους 

οργανισμούς,
o η υπολογιζόμενη τιμή βιοσυγκέντρωσης της ουσίας σαφώς δεν πληροί τα 

κριτήρια καταχώρησης στο Παράρτημα I [σημείωση: στην πράξη δεν μπορεί 
να διεξαχθεί δοκιμή, καθόσον τα ζώα θα πεθάνουν πριν να μπορέσει να 
υπάρξει βιοσυσσώρευση],

 μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλεί τερατογονία στον άνθρωπο και ότι είναι τοξικό για 
την ανάπτυξη,

 είναι πολύ τοξικό για τα πτηνά σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη έκθεση δια 
της τροφής,

 είναι πολύ τοξικό για τα θηλαστικά,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες για την καταχώρηση στο 
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Παράρτημα I ουσίες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ανθεκτικής, βιοσυσσωρεύσιμης και 
τοξικής (PBT) ουσίας ή άκρως ανθεκτικής και άκρως βιοσυσσωρεύσιμης ουσίας δεν 
πρέπει να τυγχάνουν καταχώρησης στο Παράρτημα I, εκτός εάν είναι δυνατόν να 
προλαμβάνεται στην πράξη η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου που προτείνονται ωστόσο 
ούτε θα εμποδίσουν ούτε θα μειώσουν τις έμμεσες ελευθερώσεις στο περιβάλλον μέσω 
νεκρών τρωκτικών (τα οποία μπορεί εν τω μεταξύ να είναι πολύ μακριά από τον τόπο 
κατάποσης λόγω της καθυστέρησης ανάμεσα στην κατάποση και την εμφάνιση 
αποτελέσματος του difenacoum), θα μειώσουν δε απλώς τις άμεσες ελευθερώσεις στο 
περιβάλλον χωρίς να τις προλαμβάνουν,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση του κινδύνου υποδεικνύει ότι η συσσώρευση του 
difencaoum σε αρπακτικά ζώα (π.χ. γλαύκες, θηλαστικά αρπακτικά) που κυνηγούν 
τρωκτικά τα οποία έχουν στον στόμαχό τους difenacoum φέρει μη αποδεκτά 
αποτελέσματα σε αυτούς του οργανισμούς μη στόχους εν συγκρίσει προς τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αποδοχής,

Συνέπειες στην υγεία
ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη εγκρίνουν βιοκτόνο προϊόν σύμφωνα με το 

άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο β), στοιχείο (iii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ μόνον εάν δεν 
έχει απαράδεκτες επιπτώσεις, το ίδιο ή λόγω των καταλοίπων του, στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων, αμέσως ή εμμέσως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αξιολόγησης δηλώνει ότι τα βρέφη διατρέχουν 
σημαντικό κίνδυνο δηλητηριάσεως,

Αποτελέσματα σε οργανισμούς στόχους και αντοχές
ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη εγκρίνουν βιοκτόνο προϊόν σύμφωνα με το 

άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο β)(ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ μόνον εάν "δεν έχει 
απαράδεκτες επιπτώσεις στους οργανισμούς-στόχους, όπως πρόκληση απαράδεκτης 
αντοχής ή διασταυρούμενης αντοχής ή περιττής ταλαιπωρίας και πόνου για τα 
σπονδυλωτά",

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πλείονα κράτη μέλη έχει γίνει μνεία αντοχών στο 
difenacoum,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το σημείο 91 του παραρτήματος VI της οδηγίας 
98/8/ΕΚ για βιοκτόνο προϊόν που προορίζεται για τον έλεγχο των σπονδυλωτών δεν 
χορηγείται έγκριση "εκτός εάν:... ο θάνατος επέρχεται ακαριαία , ή οι ζωτικές 
λειτουργίες φθίνουν βαθμιαία και δίχως δείγματα καταφανούς οδύνης"

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση αξιολόγησης αναγνωρίζεται ότι τα αντιπηκτικά 
πράγματι προκαλούν πόνο στα τρωκτικά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος δεν 
επέρχεται ακαριαία ούτε χωρίς οδύνη,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εν κατακλείδι το difenacoum δεν πληροί τα κριτήρια τα 
σχετικά ούτε με το περιβάλλον, ούτε με την υγεία, ούτε με την ευζωία των ζώων τα 
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οποία ορίζονται στην οδηγία 98/8/ΕΚ για να καθίσταται δυνατή η καταχώρησή του στο 
Παράρτημα I,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολιγότερο επικίνδυνα εναλλακτικά τρωκτικοκτόνα διατίθενται,
 το διοξείδιο του άνθρακα καταχωρήθηκε στο Παράρτημα IA της οδηγίας 98/8/ΕΚ 

ως χαμηλού κινδύνου τρωκτικοκτόνο το 20071

 μη αντιπηκτικά που δεν είναι ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (τα οποία όμως και πάλι προκαλούν 
ανησυχίες όσον αφορά την υγεία και την ευζωία των ζώων),

 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιπηκτικά τόσο πρώτης όσο και δευτέρας γενεάς που 
δεν είναι ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά ή άκρως ανθεκτικά και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμα (τα οποία όμως και πάλι προκαλούν ανησυχίες όσον αφορά την 
υγεία και την ευζωία των ζώων καθώς και θέτουν το πρόβλημα των αντοχών),

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το difenacoum τυγχάνει επίσης αποτίμησης ως δραστική ουσία 
για παρασιτοκτόνα·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το difenacoum σαφώς δεν πληροί τα κριτήρια για τη χορήγηση 
έγκρισης όπως ορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων λόγω των ιδιοτήτων του ως τοξικού για την 
αναπαραγωγή και ως ανθεκτικής, βιοσυσσωρεύσιμης και τοξικής ουσίας2,

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε έγκριση του difenacoum ως βιοκτόνου θα 
συνιστούσε κίνδυνο υπονόμευσης της μη έγκρισής του ως παρασιτοκτόνου,

1. αντιτίθεται στο σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής …/…/ΕΚ της … που τροποποιεί την
οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
καταχώρηση του difenacoum ως δραστικής ουσίας στο Παράρτημα I αυτής·

2. υποδεικνύει ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν συνάδει προς τον στόχο και το 
περιεχόμενο της οδηγίας 98/8/ΕΚ·

3. αναθέτει στο Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1 ΕΕ L 312, 29.11.2007, σ. 26
2 COM(2006)388
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