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B6-0000/2008

az Európai Parlament állásfoglalása a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. 
mellékletét a difenakum hatóanyagként történő felvételével módosító[...]-i …/…/EK 
bizottsági irányelv tervezetről
(CMT(2007)3136/2)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre1 és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének 
második albekezdésére,

– tekintettel a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletét a difenakum 
hatóanyagként való felvételével módosító [...]-i …/…/EK bizottsági irányelv tervezetre

– tekintettel az előadó tagállam difenakumról szóló, 2007. november 29-i értékelő 
jelentésére, amelyet a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelv 16. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott hatóanyagok felülvizsgálatára irányuló 
munkaprogram keretében készítettek,

– tekintettel a biocid termékek értékeléséről szóló iránymutató technikai megjegyzésekre

– tekintettel a fenti irányelv 28. cikkében említett bizottság véleményére,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat2 5a. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjára,

– tekintettel Eljárási Szabályzata 81. cikke 4. bekezdésének b) pontjára,

A. mivel a Bizottság irányelvtervezete öt évre szándékozik felvenni a difenakumot az I. 
mellékletbe, az I. mellékletbe történő felvétel megújítását függővé téve a 98/8/EK irányelv 
10. cikke (5) bekezdése i. pontja szerinti kockázatelemzéstől, továbbá bizonyos 
kockázatcsökkentő intézkedésektől függően,

B. mivel a difenakumot a rágcsálók ellen kívánják használni épületekben és azok környékén, 
nyílt területeken, hulladéklerakók és csatornák körül,

C. mivel a difenakum második generációs véralvadásgátló, amely megakadályozza a vér 
rögösödését;  mivel a klinikai jelek folyamatosak, és a mérgező dózis bevételét követő 18 
órán belül jelentkeznek, végül pedig belső vérzés következtében 3-10 napon belül 
halálhoz vezetnek,

                                               
1 HL L 123., 1998.2.16., 1. o.
2 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.17., 11. o.) 
módosított határozat.
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D. mivel a difenakum súlyosan mérgező, nem szelektív, és ezért elsődleges és másodlagos 
mérgezési kockázatot jelent a nem célszervezet állatokra és gyermekekre,

Környezeti hatások és a nem célszervezetekre gyakorolt hatás

E. mivel a tagállamok a 98/8/EK irányelv 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának iv. alpontja 
szerint csak akkor engedélyeznek biocid termékeket, ha „önmagában, vagy maradékai 
révén nincs elfogadhatatlan hatása a környezetre, különös tekintettel az alábbiakra:

- sorsa és eloszlása a környezetben; ...
- hatása a nem célszervezetekre;”

F. mivel az értékelő jelentés többek között a következő besorolást javasolja a difenakumra: 
 nagyon mérgező, környezetre veszélyes,
 belélegezve, bőrrel érintkezve, illetve lenyelve nagyon mérgező,
 reprodukciót károsító anyagok 1. kategória,
 nagyon mérgező a vízi élő szervezetekre, vízi környezetben hosszú távú negatív 

hatásokat okozhat.

G. mivel az értékelő jelentés továbbá a következőket állapította meg a difenakumról:
 potenciálisan eleget tesz a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon 

perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) feltételeknek
o biológiailag nem gyorsan lebomló 
o vízi és szárazföldi szervezetekben jelentős bioakkumulációs képessége van, 
o a számított biokoncentrációs tényező nem felel meg az I. mellékletbe történő 

felvételhez szükséges feltételeknek [megjegyzés: valódi teszt nem hajtható 
végre, mivel az állat elpusztul, mielőtt az anyag biológiailag 
felhalmozódhatna],

 az emberek szempontjából teratogénnek, a fejlődés szempontjából pedig mérgezőnek 
tekinthető,

 a madarakra rövid és hosszú távú élelmiszerekkel történő bevitel esetén nagyon 
mérgező,

 az emlősökre nagyon mérgező,

H. mivel az I mellékletre vonatkozó iránymutató technikai megjegyzések szerint a PBT és 
vPvB kritériumok szerinti anyagokat nem lehet felvenni az I. mellékletbe kivéve, ha a 
környezetbe történő kibocsátásuk hatékonyan megakadályozható,

I. mivel a javasolt kockázatcsökkentő intézkedések az elhullott rágcsálók révén (amelyek a 
bevétel helyétől már rég messze lehetnek a bevétel és a difenakum hatása közötti átmenet 
miatt) nem fogják sem megakadályozni, sem pedig csökkenteni a természetbe történő 
közvetett kibocsátást, illetve csak csökkentik a környezetbe történő közvetlen kibocsátást, 
de azt meg nem akadályozzák,

J. mivel a kockázatelemzés azt jelzi, hogy figyelembe véve a környezeti elfogadhatósági 
feltételeket, a difenakumot lenyelt rágcsálókat zsákmányul ejtő ragadozókban (pl.: 
baglyok, emlős ragadozók) a difenakum felhalmozódása elfogadhatatlan hatásokat vált ki 
e nem célszervezetekben, 
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Egészségügyi hatások

K. mivel a tagállamok a 98/8/EK irányelv 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja 
szerint csak akkor engedélyeznek biocid termékeket ha „önmagában, vagy maradékai 
révén nincs elfogadhatatlan közvetlen vagy közvetett hatása sem emberek vagy állatok 
egészségére”; 

L. mivel az értékelő jelentés megállapítása szerint a gyermekek jelentős mérgezési 
kockázatnak vannak kitéve,

A célszervezetekre és a rezisztenciára gyakorolt hatás

M. mivel a tagállamok a 98/8/EK irányelv 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja 
szerint csak akkor engedélyeznek biocid termékeket, ha „nincs elfogadhatatlan hatása a 
célszervezetekre, mint például elfogadhatatlan rezisztencia vagy keresztrezisztencia, vagy 
gerincesek esetén szükségtelen szenvedés és fájdalom”;

N. mivel számos tagállamban jeleztek difenakumrezisztenciát,

O. mivel a 98/8/EK irányelv VI. mellékletének 91. pontja szerint „[G]erincesek ellen szánt 
biocid terméket csak akkor engedélyeznek, ha ... az elhullás az öntudatvesztéssel 
egyidejűleg következik be, ... az életfunkciók fokozatosan, látható szenvedés tünetei 
nélkül csökkennek”

P. mivel az értékelő jelentés elismeri, hogy a véralvadásgátlók igenis fájdalmat okoznak a 
rágcsálóknak, és az elhullás sem nem azonnal sem pedig szenvedés nélkül következik be,

Q. mivel, összefoglalva, a difenakum nem tesz eleget a környezet, az egészségügy, illetve az 
állatok védelem tekintetében a 98/8/EK irányelvben megállapított feltételeknek ahhoz, 
hogy lehetővé váljon az I. mellékletbe történő felvétele, 

R. mivel sokkal kevésbé veszélyes rágcsálóirtók állnak rendelkezésre,
 a széndioxid 2007-ben bekerült a 98/8/EK irányelv IA. mellékletébe mint kis 

kockázattal járó rágcsálóirtó1

 a nem PBT (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező), illetve vPvB (nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív) jellegű, véralvadást nem gátló szerek (amelyek 
azonban mégis vetnek fel kérdéseket az egészségügy és az állatok védelme 
tekintetében)

 mind az első, mind pedig a másogenerációs véralvadásgátlók, amelyek nem PBT vagy 
vPvB jellegűek (amelyek azonban mégis vetnek fel kérdéseket az egészségügy, az 
állatok védelme, valamint a rezisztencia tekintetében)

S. mivel a difenakumot gyomirtó szerek hatóanyagaként is számon tartják; 

                                               
1 OJ L 312, 29.11.2007, p. 26
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T. mivel a difenakum teratogén és a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező (PBT) tulajdonságai1 miatt biztosan nem tenne eleget a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló Európai Parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslatban megállapított engedélyezési feltételeknek 

U. mivel a difenakum biocidként való bárminemű engedélyezése aláásná a gyomirtóként való 
engedélyezés elutasítását,

1. elutasítja a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletét a difenakum 
hatóanyagként való felvételével módosító [...]-i …/…/EK bizottsági irányelv tervezetet;

2. jelzi, hogy a Bizottság rendelettervezete nem egyeztethető össze a 98/8/EK irányelv 
célkitűzéseivel és tartalmával;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

                                               
1 COM(2006)0388
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