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Rezolucja Parlamentu Europejskiego 

w sprawie projektu dotyczącego dyrektywy Komisji (WE) nr.... z dnia ... zmieniającej 
dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difenakum jako 
substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy
(CMT(2007)3136/2)

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 
1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych1, w szczególności jej 
art. 16 ust. 2 drugi akapit,

– uwzględniając projekt dotyczący dyrektywy Komisji (WE) nr.... z dnia … zmieniającej 
dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difenakum jako 
substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy,

– uwzględniając sprawozdanie z oceny difenakum z dnia 29 listopada 2007 r. 
przeprowadzonej przez państwo członkowskie będące sprawozdawcą w kontekście 
programu badania istniejących substancji czynnych, o którym mowa w art. 16 ust. 2 
dyrektywy 98/8/WE dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych,

– uwzględniając uwagi techniczne do wytycznych dotyczących badania produktów 
biobójczych,

– uwzględniając opinię wydaną przez komisję, o której mowa w art. 28 wspomnianej wyżej 
dyrektywy,

– uwzględniając art. 5a ust. 3 lit. b decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. w 
sprawie ustalenia zasad wykonywania kompetencji wykonawczych przyznanych 
Komisji2,

– uwzględniając art. 81 ust. 4 lit. b Regulaminu,

A. mając na uwadze, że projekt dyrektywy Komisji ma na celu włączenie difenakum na pięć 
lat do załącznika I, z zastrzeżeniem przeprowadzenia porównawczej oceny ryzyka, w 
myśl drugiego akapitu art. 10 ust. 5 lit. i) dyrektywy 98/8/WE, zanim jej wpisanie do 
załącznika I zostanie odnowione oraz z zastrzeżeniem pewnych środków ograniczających 
ryzyko,

B. mając na uwadze, że difenakum ma być używane do kontroli występowania szkodników-
gryzoni w budynkach oraz w ich pobliżu, na otwartych przestrzeniach, w okolicy 
wysypisk śmieci oraz kanałów ściekowych,

                                               
1 Dz.U. L 123 z 16.2.1998, str. 1.
2 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23 zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 17.7.2006, str. 11)
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C. mając na uwadze, że difenakum to anty-koagulant drugiej generacji, który zapobiega 
krzepnięciu krwi; mając na uwadze, że objawy kliniczne mają charakter postępujący i 
występują w ciągu 18 godzin od spożycia dawki toksycznej, prowadząc ostatecznie do 
śmierci następującej od 3 do 10 dni później w wyniku krwotoku wewnętrznego,

D. mając na uwadze, że difenakum to środek nieselektywny o wysokiej toksyczności i w 
związku z tym powoduje wysokie zagrożenie zatrucia pierwotnego i wtórnego zwierząt, 
niebędących przedmiotem zwalczania, oraz dzieci,

Oddziaływanie na środowisko oraz na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania

E. mając na uwadze, że w myśl art. 5 ust. 1 lit. b) pkt iv) dyrektywy 98/8/WE państwa 
członkowskie zezwalają na użycie produktu biobójczego wyłącznie, jeżeli nie oddziałuje 
on „w sposób niepożądany, sam lub poprzez swoje pozostałości, na środowisko, 
uwzględniając w szczególności następujące aspekty:

- jego zachowanie się i rozprowadzanie w środowisku; [...]
- jego oddziaływanie na organizmy niebędące organizmami docelowymi;”,

F. mając na uwadze, między innymi, że w sprawozdaniu z oceny sugeruje się 
zaklasyfikowanie difenakum w następujący sposób: 
 bardzo toksyczny, niebezpieczny dla środowiska naturalnego,
 bardzo toksyczny przy wdychaniu, kontakcie ze skórą oraz w przypadku połknięcia,
 toksyczny dla reprodukcji, kategoria 1,
 bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długoterminowe 

niekorzystne skutki w środowisku wodnym,

G. mając na uwadze, że w sprawozdaniu z oceny stwierdzono również, że difenakum:
 potencjalnie spełnia kryteria dla substancji trwałych, wykazujących zdolność do 

bioakumulacji i toksycznych (PBT), jak również kryteria dla substancji bardzo 
trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do biokumulacji (vPvB) 

o nie ulega łatwo biodegradacji,
o ma znaczny potencjał do bioakumulacji w organizmach wodnych i lądowych,
o jego wyliczony współczynnik biokoncentracji wyraźnie jest niezgodny z 

kryteriami określającymi zakres załącznika I [uwaga: nie można 
przeprowadzić faktycznego badania, gdyż śmierć zwierzęcia następuje zanim 
dojdzie do biokumulacji substancji], 

 może zostać uznany za teratogenny dla ludzi i wykazywać toksyczność rozwojową,
 jest bardzo toksyczny dla ptaków przy krótko- oraz długoterminowym narażeniu na 

spożycie,
 jest bardzo toksyczny dla ssaków,

H. mając na uwadze, że zgodnie z uwagami technicznymi do zalecenia na temat włączenia 
substancji do załącznika I, substancje spełniające kryteria PBT lub vPvB nie powinny 
wchodzić w zakres załącznika I w przypadku, gdy nie jest możliwe zagwarantowanie 
skutecznego przeciwdziałania uwolnieniu do środowiska naturalnego,

I. mając jednak na uwadze, że proponowane środki ograniczające ryzyko nie wstrzymają ani 
nie zmniejszą pośredniego uwalniania do środowiska naturalnego przez martwe gryzonie 
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(w międzyczasie mogą się one znaleźć daleko od miejsca spożycia ze względu na 
opóźnione działanie difenakum) i mogą one spowodować wyłącznie zmniejszenie
uwalniania do środowiska, a nie mogą mu zapobiec,

J. mając na uwadze, że z oceny zagrożenia wynika, że nagromadzenie difenakum u 
drapieżników (np. sowy, drapieżne ssaki) polujących na gryzonie po spożyciu difenakum 
wywołuje niedopuszczalne skutki u tych organizmów niebędących przedmiotem 
zwalczania i w stosunku do kryteriów oddziaływania na środowisko naturalne, 

Skutki dla zdrowia

K. mając na uwadze, że w myśl art. 5 ust. 1 lit. b) pkt iv) dyrektywy 98/8/WE państwa 
członkowskie zezwalają na użycie produktu biobójczego wyłącznie, jeżeli nie oddziałuje 
on w sposób niepożądany, sam lub poprzez swoje pozostałości, pośrednio lub
bezpośrednio na zdrowie ludzi lub zwierząt, 

L. mając na uwadze, że niemowlęta są w znacznym stopniu zagrożone zatruciem,

Oddziaływanie na organizmy będące przedmiotem zwalczania i odporność

M. mając na uwadze, że w myśl art. 5 ust. 1 lit. b) pkt ii) dyrektywy 98/8/WE państwa 
członkowskie zezwalają na użycie produktu biobójczego wyłącznie, jeżeli nie wywołuje 
on „niepożądanych wpływów na organizmy docelowe, takich jak: niepożądana odporność, 
odporności lub niepotrzebnych cierpień i bólu u kręgowców”,

N. mając na uwadze doniesienia z kilku państw członkowskich co do odporności na 
difenakum,

O. mając na uwadze, że w myśl pkt 91 załącznika VI do dyrektywy 98/8/WE zezwolenie na 
produkt biobójczy przeznaczony do zwalczania kręgowców może zostać udzielone w 
przypadku gdy: [...] spowoduje on natychmiastową śmierć, lub spowoduje on stopniowe 
zahamowanie funkcji życiowych bez wyraźnych oznak cierpienia”,

P. mając na uwadze, że w sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że anty-koagulanty powodują 
cierpienie gryzoni, oraz mając na uwadze, że śmierć nie następuje natychmiast i nie 
odbywa się bez cierpienia,

Q. mając na uwadze, że difenakum nie spełnia określonych w dyrektywie 98/8/WE kryteriów 
ochrony środowiska, zdrowia ani dobrostanu zwierząt umożliwiających objęcie tej 
substancji zakresem załącznika I,

R. mając na uwadze dostępność alternatywnych, mniej niebezpiecznych rodentycydów,
 w 2007 r. do załącznika IA dyrektywy 98/8/WE dodano dwutlenek węgla, jako 

rodentycyd o niskim poziomie zagrożenia1

                                               
1 Dz.U. L 312 z 29.11.2007, str. 26.
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 substancje inne niż anty-koagulanty niebędące PBT ani vPvB (które mimo wszystko 
wywołują obawy związane z ochroną zdrowia i dobrostanu zwierząt)

 anty-koagulanty zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji niebędące PBT lub vPvB 
(które mimo wszystko wywołują obawy związane z ochroną zdrowia i dobrostanu 
zwierząt oraz z którymi wiąże się problem odporności),

S. mając na uwadze, że difenakum zostało również zakwalifikowane jako substancja 
aktywna pestycydów, 

T. mając na uwadze, że difenakum wyraźnie nie spełnia kryteriów udzielenia zezwolenia 
określonych we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady odnośnie do wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ze względu na 
toksyczność reprodukcyjną oraz właściwości PBT1,

U. mając na uwadze, że z dopuszczeniem difenakum jako produktu biobójczego może się 
wiązać ryzyko podważenia decyzji o niedopuszczeniu jako pestycydu,

1. wyraża sprzeciw wobec projektu dotyczącego dyrektywy Komisji .../.../WE z dnia ... 
zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia 
difenakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy;

2. podkreśla, że projekt rozporządzenia Komisji nie jest zgodny z celem i treścią dyrektywy 
98/8/WE;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

                                               
1 COM(2006) 0388.
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