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Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos direktyvos .../.../EB [data], iš dalies 
keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant 
veikliąją medžiagą difenakumą, projekto
(CMT(2007)3136/2)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką1 ir ypač į šios direktyvos 16 straipsnio 2 dalies 
antrą pastraipą,

– atsižvelgdamas į Komisijos direktyvos .../.../EB [data], iš dalies keičiančios Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą 
difenakumą, projektą,

 atsižvelgdamas į valstybės narės ataskaitos rengėjos pateiktą ataskaitą dėl difenakumo 
įvertinimo, atlikto vykdant darbo programą, kuria siekiama peržiūrėti Direktyvos 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje numatytas esamas 
aktyvias medžiagas,

– atsižvelgdamas į technines pastabas dėl biocidų įvertinimo gairių,

 atsižvelgdamas į minėtos direktyvos 28 straipsnyje nurodyto komiteto pateiktą nuomonę,

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką2, 5a straipsnio 3 
dalies b punktą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 4 dalies b punktą,

A. kadangi Komisijos direktyvos projektu siekiama penkeriems metams įtraukti difenakumą į 
I priedą, jei prieš jo įtraukimą į I priedą bus atnaujintas lyginamasis rizikos įvertinimas 
pagal Direktyvos 98/8/EB 10 straipsnio 5 dalies i punkto antrą pastraipą ir jei bus imtasi 
tam tikrų riziką mažinančių priemonių,

B. kadangi difenakumas yra skirtas kenkėjams pastatuose, prie pastatų, atvirose vietovėse, 
šalia atliekų aikštelių ir kanalizacijos vamzdynuose, 

C. kadangi difenakumas yra antros kartos antikoaguliantas, neleidžiantis kraujui krešėti; 
kadangi ligos simptomai yra progresuojantys, atsiranda per 18 valandų prarijus toksišką 
dozę ir galiausiai po 310 dienų dėl vidinio kraujavimo ištinka mirtis,

                                               
1 OL L 123 , 1998 2 16, p. 1.
2 OL L 184, 1999 7 17, p. 23, iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 17, p. 11)
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D. kadangi difenakumas yra itin toksiškas ir neselektyvus, taigi gali kelti pirminio ir antrinio 
apsinuodijimo pavojų gyvūnams ir vaikams, kuriuos jis gali atsitiktinai paveikti,

Poveikis aplinkai ir atsitiktinai paveiktiems organizmams

E. kadangi valstybės narės biocidinį produktą patvirtina tik pagal Direktyvos 98/8/EB 5 
straipsnio 1 dalies b punkto iv įtrauką, jei „nei pats biocidinis produktas, nei jo likučiai 
neturi nepageidautino poveikio aplinkai, visų pirma atsižvelgiant į šiuos aspektus: 

 jo išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje; ...
 jo poveikį nekontroliuojamiems organizmams;“

F. kadangi įvertinimo ataskaitoje inter alia siūloma tokia difenakumo klasifikacija: 
 labai toksiškas, pavojingas aplinkai,
 labai toksiškas įkvėpus, patekus ant odos ir prarijus,
 toksiškas reprodukcijai, 1 kategorija,
 labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus padarinius 

vandens aplinkoje,

G. kadangi įvertinimo ataskaitoje taip pat nustatyta, kad difenakumas:
 galimai atitinka patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) medžiagų bei labai 

patvarių ir labai didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagų kriterijus
o nėra lengvai mikroorganizmų skaidomas
o turi stiprių bioakumuliacijos vandens ir sausumos organizmuose savybių,
o jo biokoncentracijos koeficientas akivaizdžiai neatitinka įtraukimo į I priedą 

kriterijų (pastaba: negalima atlikti faktinio bandymo, nes gyvūnai mirs dar 
prieš tai, kai medžiaga galės bioakumuliuotis),

 gali būti laikomas teratogenišku žmonėms ir toksišku vystymuisi,
 yra labai toksiškas paukščiams, jei trumpą ar ilgą laiką jo esama maiste,
 labai toksiškas žinduoliams,

H.  kadangi pagal technines pastabas dėl įtraukimo į I priedą gairių cheminės medžiagos, 
atitinkančios PBT arba vPvB kriterijus, neturėtų būti įtrauktos į I priedą, kol jų patekimui į 
aplinką negali būti veiksmingai užkirstas kelias,

I. kadangi pasiūlytomis rizikos mažinimo priemonėmis vis dėlto nebus nei užtikrinta, kad 
medžiaga per žuvusius graužikus (kurie dėl uždelsto difenakumo veikimo tuo metu gali 
būti jau toli nuo tos vietos, kur nurijo medžiagos) nepateks į aplinką, nei sumažintas į 
aplinką netiesiogiai patenkančios medžiagos kiekis, ir jomis bus tik sumažintas tiesiogiai į 
aplinką patenkančios medžiagos kiekis, bet ne užkirstas kelias jai patekti,

J. kadangi rizikos įvertinime pažymima, kad, lyginant su priimtinumo aplinkos požiūriu 
kriterijumi, plėšrūnų (pvz., pelėdų, plėšrių žinduolių), mintančių graužikais, nurijusiais 
difenakumo, organizme susikaupęs difenakumas sukelia šiems atsitiktinai paveiktiems 
gyvūnams nepageidautinų padarinių, 
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Poveikis sveikatai

K. kadangi valstybės narės biocidinį produktą patvirtina tik pagal Direktyvos 98/8/EB 5 
straipsnio 1 dalies b punkto iii įtrauką, jei nei pats biocidinis produktas, nei jo likučiai 
neturi nepageidautino poveikio žmonių arba gyvūnų sveikatai nei tiesioginiu būdu, nei 
netiesiogiai,  

L. kadangi įvertinimo ataskaitoje tvirtinama, kad kūdikiams apsinuodijimo grėsmė yra itin 
didelė,

Poveikis tiksliniams organizmams ir atsparumas

M. kadangi valstybės narės biocidinį produktą patvirtina tik pagal Direktyvos 98/8/EB 5 
straipsnio 1 dalies b punkto ii įtrauką, jei jis „neturi nepageidautino poveikio, pvz., 
nepriimtino atsparumo ar kryžminio atsparumo kontroliuojamiems organizmams arba 
nesukelia nereikalingų kančių ar skausmo stuburiniams gyvūnams“,

N. kadangi keliose buvo pranešta apie atsparumo difenakumui atvejus keliose valstybėse 
narėse,

O. kadangi pagal Direktyvos 98/8/EB VI priedo 91 punktą „biocidinio produkto, skirto 
stuburiniams gyvūnas kontroliuoti, autorizacijos liudijimas neišduodamas, nebent ... žūva 
staiga, arba gyvybinės funkcijos užgęsta iš lėto be kančių“,

P. kadangi įvertinimo ataskaitoje pripažįstama, kad antikoaguliantai graužikams sukelia 
skausmą, ir kadangi mirtis neištinka staiga ar be kančių,

Q. kadangi apibendrinant reikia pasakyti, kad difenakumas neatitinka nei sveikatos apsaugos, 
nei gyvūnų gerovės kriterijų, nustatytų Direktyvoje 98/8/EB, kad galima būtų jį įtraukti į I 
priedą,

R.  kadangi esama mažiau pavojingų alternatyvių rodenticidų,
 2007 m. anglies dvideginis buvo įtrauktas į Direktyvos IA priedą kaip nelabai 

pavojingas rodenticidas1

 medžiagos, kurios nėra antikoaguliantai ir kurios nėra PBT arba vPvB (kurios, vis 
dėlto, tebekelia su sveikata ir gyvūnų gerove susijusių problemų)

 pirmos ir antros kartos antikoaguliantai, kurie nėra PBT arba vPvB (kurie, vis dėlto, 
tebekelia su sveikata ir gyvūnų gerove bei atsparumu susijusių problemų)

S. kadangi difenakumas taip pat vertinamas kaip aktyvioji pesticidų medžiaga, 

T. kadangi difenakumas dėl savo toksiškumo reprodukcijai ir PTB savybių2 neabejotinai 
neatitiktų patvirtinimo kriterijų, nustatytų Komisijos pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir 

                                               
1 OL L 312 , 2007 11 29, p. 26.
2 COM(2006)0388
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Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką,

U. kadangi patvirtinus difenakumą kaip biocidą kiltų pavojus, kad bus pažeistas sprendimas 
nepatvirtinti jo kaip pesticido,

1. nepritaria Komisijos direktyvos .../.../EB [data], iš dalies keičiančios Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą difenakumą, 
projektui;

2. pažymi, kad Komisijos reglamentas nesuderinamas su Direktyvos 98/8/EB tikslu ir 
turiniu;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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