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Resolutie van het Europees Parlement over ontwerprichtlijn .../.../EG van de Commissie 
van ... tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad om 
difenacoum op te nemen als werkzame stof in Bijlage I van deze richtlijn
(CMT(2007)3136/2)

Het Europees Parlement,

– gelet op Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van biociden1, en in het bijzonder de tweede alinea 
van artikel 16, lid 2,

– gelet op ontwerprichtlijn .../.../EG van de Commissie van ... tot wijziging van Richtlijn 
98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad om difenacoum op te nemen als 
werkzame stof in Bijlage I van deze richtlijn,

– gezien het beoordelingsrapport over difenacoum van de als rapporteur aangewezen 
lidstaat van 29 november 2007 opgesteld in het kader van het werkprogramma voor de 
herziening van bestaande werkzame stoffen als bedoeld in artikel 16, lid 2, van richtlijn 
98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden,

– gezien de technische richtsnoeren voor de beoordeling van biociden,

– gezien het advies van de commissie bedoeld in artikel 28 van voornoemde richtlijn,

– gelet op artikel 5 bis, lid 3, onder b), van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden2,

– gelet op artikel 81, lid 4, letter b), van zijn Reglement,

A. overwegende dat met de ontwerprichtlijn van de Commissie difenacoum voor vijf jaar zou 
worden opgenomen in Bijlage I, en er overeenkomstig artikel 10, lid 5, onder i), tweede 
alinea, van Richtlijn 98/8/EG een vergelijkende risicobeoordeling zou moeten worden 
uitgevoerd voordat de opneming in bijlage I wordt verlengd, en overwegende dat hierdoor 
bepaalde risicoverlagende maatregelen van toepassing zullen zijn,

B. overwegende dat difenacoum bedoeld is om te worden gebruikt voor de bestrijding van 
knaagdieren in en rond gebouwen, in open gebieden, rond stortplaatsen en in riolen,

C. overwegende dat difenacoum een antistollingsmiddel van de tweede generatie is dat 
voorkomt dat bloed stolt; overwegende dat de klinische symptomen zich gelijdelijk aan 
manifesteren binnen 18 uur na de opname van een toxische dosis, met uiteindelijk 3 tot 10 
dagen later de dood tot gevolg door interne bloedingen,

                                               
1 PB L 123 van 16.2.1998, blz. 1.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23, laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200, 17.7.2006, blz. 11).
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D. overwegende dat difenacoum uitermate giftig en niet-selectief is, en bijgevolg een hoog 
risico met zich meebrengt voor primaire en secundaire vergiftiging van niet-doelsoorten 
en kinderen,

Milieueffecten en gevolgen voor niet-doelorganismen

E. overwegende dat lidstaten enkel een biocide kunnen toelaten overeenkomstig artikel 5, lid 
1, letter b), punt iv), van Richtlijn 98/8/EG indien de stof "zelf of via zijn residuen geen 
onaanvaardbare effecten op het milieu heeft, waarbij in het bijzonder rekening wordt 
gehouden met de volgende aspecten:

- lot en verspreiding in het milieu [...]; 
- de gevolgen voor niet-doelorganismen",

F. overwegende dat onder meer de volgende classificaties werden voorgesteld voor 
difenacoum in het beoordelingsrapport: 
 zeer vergiftig, gevaarlijk voor het milieu,
 zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid,
 vergiftig voor de voortplanting, categorie 1,
 zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op 

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken,

G. overwegende dat in het beoordelingsrapport bovendien is aangegeven dat difenacoum:
 mogelijk aan de criteria voldoet om te worden gekenmerkt als persistente, 

bioaccumulerende en toxische chemische stof (PBT) alsook als zeer persistente en 
zeer bioaccumulerende stof (ZPZB)

o ze is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar,
o ze heeft een aanzienlijk vermogen tot bioaccumulatie in aquatische en 

terrestrische organismen,
o haar berekende bioconcentratiefactor is duidelijk niet in overeenstemming met 

de criteria om te worden opgenomen in Bijlage I [opmerking: een eigenlijke 
test kan niet worden uitgevoerd, aangezien de dieren sterven voordat de stof 
kan bioaccumuleren],

 kan worden beschouwd als teratogeen voor mensen en ontwikkelingsstoornissen kan 
veroorzaken,

 zeer giftig is voor vogels bij blootstelling aan voeding op lange en op korte termijn,
 zeer giftig is voor zoogdieren,

H. overwegende dat krachtens de technische richtsnoeren voor opname in Bijlage I, stoffen 
die aan de criteria voor PBT en ZPZB voldoen niet moeten worden opgenomen in Bijlage 
I tenzij introductie in het milieu effectief kan worden voorkomen,

I. overwegende dat de voorgestelde risicoverlagende maatregelen onrechtstreekse 
introductie in het milieu via dode knaagdieren (die zich ver van de plaats van opname 
kunnen bevinden, door de tijdspanne tussen de opname en het effect van difenacoum) 
echter niet kunnen voorkomen, en deze maatregelen de rechtstreekse introductie in het 
milieu enkel verminderen, en dus niet voorkomen,



PE405.971v01-00 4/5 RE\722421NL.doc

NL

J. overwegende dat de risicobeoordeling aangeeft dat de accumulatie van difenacoum in 
roofdieren (zoals uilen en zoogdieren) die op knaagdieren jagen die difanecoum hebben 
opgenomen, resulteert in onaanvaardbare gevolgen voor deze niet-doelorganismen in 
vergelijking met de milieunormen, 

Gevolgen voor de gezondheid

K. overwegende dat lidstaten enkel een biocide kunnen toelaten overeenkomstig artikel 5, lid 
1, letter b), punt iii), van Richtlijn 98/8/EG indien de stof zelf of via zijn residuen geen 
directe of indirecte onaanvaardbare effecten heeft op de gezondheid van mens of dier, 

L. overwegende dat in het beoordelingsrapport staat dat jonge kinderen een ernstig risico 
lopen om te worden vergiftigd,

Gevolgen voor doelorganismen en resistentie

M. overwegende dat lidstaten enkel een biocide kunnen toelaten overeenkomstig artikel 5, lid 
1, letter b), punt ii), van Richtlijn 98/8/EG indien de stof "geen onaanvaardbare effecten 
heeft op de doelorganismen, zoals onaanvaardbare resistentie of kruisresistentie of 
onnodig lijden en pijn voor gewervelde dieren",

N. overwegende dat in verschillende lidstaten melding is gemaakt van resistentie voor 
difenacoum,

O. overwegende dat overeenkomstig punt 91 van Bijlage VI bij Richtlijn 98/8/EG "een 
toelating voor een biocide om gewervelde dieren te bestrijden slechts wordt verleend 
indien: [...] de dood onmiddellijk intreedt, of er een geleidelijke vermindering is van de 
vitale functies, die niet gepaard gaat met tekenen van kennelijk lijden",

P. overwegende dat in het beoordelingsrapport wordt erkend dat antistollingsmiddelen 
zorgen voor pijn bij knaagdieren, en overwegende dat de dood niet onmiddellijk intreedt 
en dat dit niet gebeurt zonder lijden,

Q. overwegende dat difenacoum niet voldoet aan de criteria op het vlak van milieu, 
gezondheid en dierenwelzijn die zijn vastgelegd in Richtlijn 98/8/EG om te worden 
opgenomen in Bijlage I,

R. overwegende dat minder gevaarlijke alternatieve rodenticiden beschikbaar zijn:
 kooldioxide werd in 2007 opgenomen in Bijlage IA van Richtlijn 98/8/EG als een 

rodenticide met een gering risico1,
 niet-antistollingsmiddelen die niet PBT of ZPZB zijn (maar wel een risico betekenen 

voor de gezondheid en het dierenwelzijn),
 antistollingsmiddelen van de eerste en tweede generatie die niet PBT of ZPZB zijn 

(maar wel een risico betekenen voor de gezondheid en het dierenwelzijn, en waarvoor 
eveneens resistentie een probleem kan zijn),

S. overwegende dat difenacoum eveneens wordt beoordeeld als werkzame stof voor 

                                               
1 PB L 312 van 29.11.2007, blz. 26.
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bestrijdingsmiddelen, 

T. overwegende dat difenacoum duidelijk niet zou voldoen aan de criteria voor toelating 
vastgelegd in het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen, door de reproductietoxiciteit ervan en de PBT-
eigenschappen1,

U. overwegende dat een toelating voor difenacoum als biocide tot gevolg kan hebben dat de 
niet-toelating als gewasbeschermingsmiddel in het gedrang kan komen,

1. is gekant tegen ontwerprichtlijn .../.../EG van de Commissie van ... tot wijziging van 
Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad om difenacoum op te nemen als 
werkzame stof in Bijlage I van deze richtlijn;

2. wijst erop dat de ontwerprichtlijn van de Commissie niet in overeenstemming is met de 
doelstellingen en de inhoud van Richtlijn 98/8/EG;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

                                               
1 COM(2006)0388.
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