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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta’ Direttiva tal-Kummissjoni (KE) 
Nru ... ta' ... li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex 
tinkludi d-difenacoum bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha
(CMT(2007)3136/2)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 
1998 rigward it-tqegħid ta' prodotti bijoċidali fis-suq1 , u b'mod partikolari t-tieni 
subparagrafu ta’ l-Artikolu 16(2) tagħha,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ Direttiva tal-Kummissjoni .../.../KE ta' ... li temenda d-
Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi d-difenacoum bħala 
sustanza attiva fl-Anness I tagħha

– wara li kkunsidra r-rapport ta’ studju dwar id-difenocoum mill-Istat Membru rapporteur 
tad-29 ta’ Novembru 2007 li sar fil-kuntest tal-programm ta' ħidma għall-eżami mill-ġdid 
tas-sustanzi attivi eżistenti li jipprovdi għalihom l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE 
rigward it-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidi,

– wara li kkunsidra n-Noti Tekniċi dwar l-Iggwidar għall-evalwazzjoni tal-bijoċidi,

– wara li kkunsidra l-opinjoni mogħtija mill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 
msemmija hawn fuq,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5a.3(b) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill tat-28 ta' 
Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tas-setgħat ta' implimentazzjoni 
mogħtija lill-Kummissjoni2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 81.4b tar-Regoli ta' Proċedura,

A. billi l-abbozz ta’ Direttiva tal-Kummissjoni għandu l-għan li jinkludi d-difenacoum fl-
Anness I għal ħames snin, suġġett għal studju tar-riskju komparattiv skond it-tieni 
subparagrafu ta’ l-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tiġi mġedda l-
inklużjoni tiegħu fl-Anness I, u suġġett għal ċerti miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji,

B. billi d-difenacoum huwa maħsub biex jintuża għall-kontroll tal-mammali gerriema li 
jagħmlu l-ħsara fil-bini u madwaru, f’zoni miftuħa, madwar siti ta’ l-iskart u fil-katusi tad-
drenaġġ,

C. billi d-difenacoum huwa antikoagulant tat-tieni ġenerazzjoni li huwa ta’ prevenzjoni 
kontra t-tgħaqqid tad-demm;  billi s-sinjali kliniċi huma progressivi u jibdew iseħħu fi 
żmien 18-il siegħa wara li tkun inbelgħet doża tossika, li fl-aħħar twassal għall-mewt 

                                               
1 ĠU L 123, 16.2.1998, p. 1
2 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23, kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/512/KE (ĠU L 200, 17.7.2006, p. 11).
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minn 3 sa 10 ijiem wara minħabba emorraġija interna,

D. billi d-difenacoum huwa tossiku wisq u non-seletti, u għalhekk jippreżenta riskju qawwi 
ta’ avvelenament primarju u sekondarju lill-ammimali u lit-tfal li m’humiex fil-mira ta’ l-
użu tiegħu,

Effetti ambjentali u impatt fuq organiżmi mhux intenjonati

E. billi l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw prodott bijoċidali skond l-Artikolu 5(1)(b)(iv) 
tad-Direttiva 98/8/KE biss jekk huwa “ma jkollu l-ebda effett inaċċettabbli hu stess, jew 
bħal riżultat tar-residwi tiegħu, fuq l-ambjent b’mod partikulari fir-rigward tal-
konsiderazzjonijiet li ġejjin:

- id-destin jew id-distribuzzjoni tiegħu fl-ambjent; ...
- l-impatt tiegħu fuq l-organiżmi mhux intenzjonati”

F. billi, inter alia, fir-rapport ta’ studju huma ssuġġeriti l-klassifikazzjonijiet li ġejjin għad-
difenacoum: 
 Tossiku Ħafna, Perikoluż għall-Ambjent,
 Tossiku Ħafna jekk jidħol man-nifs, jekk imiss mal-ġilda u jekk jinbela',
 Tossiku għar-Riproduzzjoni, Kategorija 1,
 Tossiku Ħafna għall-organiżmi li jgħixu fl-ilma, jista' jikkawża effetti avversi għal 

medda twila ta' żmien fl-ambjent akwatiku,

G. billi, barra minn hekk, ir-rapport ta’ l-istudju jsib li d-difenacoum:
 potenzjalment jissodisfa l-kriterji biex ikun persistenti, bijoakkumulattiv u tossiku 

(PBT) kif ukoll il-kriterji biex ikun persistenti ħafna u bijoakkumulattiv ħafna (vPvB)
o m'huwiex bijodegradabbli faċilment
o għandu potenzjal konsiderevoli ta’ bijoakkumulazzjoni f’organiżmi li jgħixu 

fl-ilma u f’organiżmi li jgħixu fuq l-art,
o jidher ċar li l-fattur tal-konċentrazzjoni bijoloġika kkalkulata tiegħu ma jaqbiżx 

il-kriterji ta’ inklużjoni ta’ l-Anness I [nota: test propju ma jistax isir, peress li 
l-annimali jmutu qabel ma s-sustanza tkun tista’ tibbijoakkumula],

 jista’ jitqies li hu teratoġeniku għall-bnedmin u li hu tossiku għall-iżvilupp,
 huwa tossiku ħafna għall-għasafar meta jkunu esposti għalih fl-ikel kemm għal żmien 

qasir u kemm għal żmien twil,
 huwa tossiku ħafna għall-mammali,

H. billi skond in-Noti Tekniċi għall-Iggwidar dwar l-inklużjoni fl-Anness I, sustanzi li 
jissodisfaw il-kriterji tal-PBT jew tal-vPvB m’għandhomx ikunu inklużi fl-Anness I 
kemm-il darba l-ħruġ tagħhom u għal ġo l-ambjent ma jkunx jista' jinżamm milli jsir 
b'mod effettiv,

I. billi l-miżuri ssuġġeriti għall-mitigazzjoni tar-riskji madankollu la se jkunu ta’ 
prevenzjoni u l-anqas m’huma se jnaqqsu l-ħruġ indirett tiegħu għal ġo l-ambjent li jsir 
permezz ta’ mammali gerriema mejta (li jistgħu sadattant ikunu jinsabu ’l bogħod mill-
post fejn ikunu belgħu is-sustanza minħabba l-ħin li jrid jgħaddi bejn il-mument meta jkun 
inbela’ d-difenacoum u l-effett tiegħu), u billi il-ħruġ dirett għal ġo l-ambjent se jnaqqsuh 
biss, u mhux se jżommuh milli jseħħ,
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J. billi l-istudju tar-riskju jindika li l-akkumulazzjoni tad-difenacoum fil-predaturi (e.g. 
kokki, predaturi mammiferi) li jikkaċċjaw mammali gerriema li jkunu belgħu d-
difenacoum tirriżulta f’effetti inaċċettabbli ta’ dawn l-organiżmi mhux intenzjonati meta 
mqabbla mal-kriterji ta’ aċċettazzjoni ambjentali, 

Effetti fuq is-saħħa

E. billi l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw prodott bijoċidali skond l-Artikolu 5(1)(b)(iii) 
tad-Direttiva 98/8/KE biss jekk ma jkollu l-ebda effett inaċċettabbli hu stess jew bħal 
riżultat tar-residwi tiegħu, fuq is-saħħa tal-bniedem u ta’ l-annimali, b’mod dirett jew 
b’mod indirett, 

L. billi r-rapport ta’ l-istudju jiddikjara li t-trabi u t-tfal iż-żgħar jinsabu f’riskju sinjifikanti 
ta’ avvelenament,

Effetti fuq l-organiżmi intenzjonati u r-reżistenzi

E. billi l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw prodott bijoċidali skond l-Artikolu 5(1)(b)(iii) 
tad-Direttiva 98/8/KE biss jekk huwa “ma jkollu l-ebda effett inaċċettabbli fuq l-
organiżmi intenzjonati, bħal m'huma reżistenza inaċċettabbli jew reżistenza li tgħaddi 
minn organiżmu għal ieħor jew tbatija u wġigħ bla bżonn għall-vertebrati”;

N. billi reżistenzi għad-difenacoum kienu rrappurtati f’diversi Stati Membri,

O. billi skond il-punt 91 ta’ l-Anness VI tad-Direttiva 98/8/KE, awtorizzazzjoni għal 
prodott bijoċidali maħsub biex jikkontrolla l-vertebrati m’għandhiex tingħata 
kemm-il darba: ... il-mewt isseħħ immedjatament, jew funzjonijiet vitali jitnaqqsu 
ftit ftit mingħajr ma jkun hemm sinjali ta' tbatija li tkun tidher b’mod ċar”

P. billi r-rapport ta’ l-istudju jagħraf li l-antikoagulanti fil-fatt tassew li jikkawżaw uġigħ fil-
mammali gerriema u billi l-mewt ma sseħħx immedjatament u l-anqas ma sseħħ mingħajr 
tbatija,

Q. billi fil-qosor id-difenacoum la jissodisfa l-kriterji ambjentali, la dawk tas-saħħa, u l-anqas 
il-kriterji għall-benesseri ta’ l-annimali stipulati fid-Direttiva 98/8/KE biex ikun jista’ 
jitħalla li jiddaħħal fl-Anness I,

R. billi hemm disponibbli rodentiċidi alternattivi anqas perikolużi,
 id-dijossidu karboniku (CO2) fl-2007 kien inkluż fl-Anness IA tad-Direttiva 98/8/KE 

bħala rodentiċida b’riskju baxx1

 non-antikoagulanti li m’humiex PBT jew vPvB (li madankollu xorta jippreżentaw 
preokkupazzjonijiet dwar is-saħħa u dwar il-benesseri ta’ l-annimali)

 kemm il-koagulanti ta’ l-ewwel ġenerazzjoni u kemm dawk tat-tieni ġenerazzjoni li 

                                               
1 ĠU L 312, 29.11.2007, p. 26
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m’humiex PBT jew vPvB (li madankollu xorta jippreżentaw preokkupazzjonijiet dwar 
is-saħħa u dwar is-saħħa ta’ l-annimali, kif ukoll il-problema tar-reżistenzi),

S. billi d-difenacoum qed ikun studjat ukoll bħala sustanza attiva għall-pestiċidi; 

T. billi jidher ċar li d-difenacoum mhux se jissodisfa l-kriterji għall-awtorizzazzjoni kif 
stipulat fil-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti minħabba t-tossiċità 
tiegħu fuq ir-riproduzzjoni u minħabba l-proprjetajiet tiegħu ta’ PBT1,

U. billi kull awtorizzazzjoni li tista’ ssir tad-difenacoum bħala bijoċida tkun tirriskja li 
ddgħajjef in-non-awtorizzazzjoni bħala pestiċida,

1. Jopponi l-abbozz ta’ Direttiva tal-Kummissjoni .../.../KE ta' ... li temenda d-Direttiva 
98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jinkludi d-difenacoum bħala sustanza 
attiva fl-Anness I tagħha;

2. Jindika li l-abbozz ta’ Regolament tal-Kummissjoni m’huwiex kompatibbli ma’ l-għan u 
l-kontenut tad-Direttiva 98/8/KE;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.

                                               
1 COM(2006)0388
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