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Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de Directiva (CE) n.º ... da 
Comissão, de ... , que altera a Directiva n.º 98/8/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho a fim de incluir o difenacoum como substância activa no Anexo I dessa 
Directiva
(CMT(2007)3136/2)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Fevereiro de 1998, relativa à colocação de produtos biocidas no mercado1, e, em especial, 
o segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 16º,

– Tendo em conta o projecto de Directiva .../… /CE… da Comissão, de ... , que altera a 
Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho a fim de incluir o difenacoum 
como substância activa no Anexo I dessa Directiva, 

– Tendo em conta o relatório de avaliação do difenacoum, de 29 de Novembro de 2007, 
elaborado pelo Estado-Membro do relator no contexto do programa de trabalho relativo à 
apreciação das substâncias activas existentes previsto no n.° 2 do artigo 16.° da Directiva 
98/8/CE relativa à colocação de produtos biocidas no mercado, 

– Tendo em conta as Notas Técnicas de Orientação para a avaliação dos biocidas,

– Tendo em conta o parecer emitido pelo comité referido no artigo 28.° da Directiva 
supramencionada,

– Tendo em conta a alínea b) do n.º 3 do artigo 5º-A da Decisão 1999/468/CE do Conselho, 
de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão2,

– Tendo em conta a alínea b) do n.º 4 do artigo 81.º do seu Regimento,

A. Considerando que o projecto de Directiva da Comissão tem por objecto incluir o 
difenacoum no Anexo I por um período de cinco anos, sob reserva de uma avaliação 
comparativa dos riscos em conformidade com o segundo travessão da alínea i) do n.° 5 do 
artigo 10.° da Directiva 98/8/CE, antes da renovação da sua inclusão no Anexo I, e sob 
reserva de determinadas medidas de mitigação dos riscos, 

B. Considerando que o difenacoum se destina a ser utilizado para controlar pragas de 
roedores no interior e em redor de edifícios, em espaços abertos e nos arredores de lixeiras 
e de esgotos, 

C. Considerando que o difenacoum é um anticoagulante de segunda geração que impede a 
coagulação do sangue; que os sinais clínicos são progressivos e se manifestam no prazo de 

                                               
1 JO L 123 de 16.2.1998, p. 1.
2 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23, com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/512/CE (JO L 200 de 
17.7.2006, p. 11).
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18 horas após a ingestão de uma dose tóxica, conduzindo, por fim, à morte, no espaço de 3 
a 10 dias, na sequência de hemorragias internas,

D. Considerando que o difenacoum é altamente tóxico e não selectivo, pelo que pode 
representar um risco elevado de envenenamento primário e secundário para animais e 
crianças não alvo,

Efeitos no ambiente e impacto em organismos não alvo 

E. Considerando que os Estados-Membros apenas devem autorizar um produto biocida nos 
termos da subalínea iv) da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.° da Directiva 98/8/CE se não 
tiver "intrinsecamente ou pelos seus resíduos, efeitos inadmissíveis no ambiente, 
atendendo designadamente:

- ao destino e distribuição no ambiente; ...

- ao impacto nos organismos a que não se destina";

F. Considerando que, no relatório de avaliação, são propostas nomeadamente as seguintes 
classificações para o difenacoum: 
 Muito tóxico, perigoso para o ambiente, 
 Muito tóxico por inalação, por contacto com a pele e em caso de ingestão, 
 Tóxico para a reprodução, categoria 1, 
 Muito tóxico para organismos aquáticos, pode provocar efeitos nocivos a longo prazo 

no ambiente aquático, 

G. Considerando que o relatório de avaliação refere, além disso, que o difenacoum: 
 cumpre potencialmente os critérios de identificação das substâncias persistentes, 

bioacumuláveis e tóxicas (PBT), assim como os critérios de identificação das 
substâncias muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) 

o não é facilmente biodegradável,
o apresenta um potencial considerável de bioacumulação em organismos 

aquáticos e terrestres, 
o o seu factor de bioacumulação calculado não ultrapassa manifestamente os 

critérios de inclusão no Anexo I [observação: não pode ser realizado um teste 
real uma vez que os animais morreriam antes de a substância se bioacumular], 

 pode ser considerado como sendo teratogénico para os seres humanos e tóxicos para o 
desenvolvimento, 

 é muito tóxico para as aves em caso de exposição alimentar a curto e a longo prazo, 
 é muito tóxico para os mamíferos, 

H. Considerando que, segundo as Notas Técnicas de Orientação relativas à inclusão no Anexo 
I, as substâncias que cumprem os critérios PBT ou vPvB não devem ser incluídas no 
Anexo I, a não ser que a sua libertação no ambiente possa ser impedida de forma eficaz, 

I. Considerando que as medidas propostas de mitigação dos riscos não impedirão, nem 
reduzirão, contudo, as libertações indirectas no ambiente através de roedores mortos (que, 
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entretanto, podem já estar longe do local de ingestão devido ao desfazamento entre a 
ingestão e o efeito do difenacoum), e apenas reduzirão, e não impedirão, as libertações
directas no ambiente, 

J. Considerando que a avaliação dos riscos indica que a acumulação de difenacoum em 
predadores (por exemplo, em corujas ou predadores mamíferos), cujas presas são roedores 
que ingeriram difenacoum, provoca, nestes organismos não alvo, efeitos inaceitáveis 
quando comparados com os critérios de aceitação ambiental, 

Efeitos sobre a saúde 

K. Considerando que, nos termos da subalínea (iii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.° da 
Directiva 98/8/CE, os Estados-Membros apenas podem autorizar um produto biocida se 
este não tiver, intrinsecamente ou pelos seus resíduos, efeitos inadmissíveis directos nem 
indirectos na saúde humana ou animal,

L. Considerando que o relatório de avaliação indica que as crianças estão expostas a um risco 
considerável de envenenamento, 

Efeitos em organismos alvo e resistências

M. Considerando que, nos termos da subalínea (ii) da alínea b) do n.º 1 da Directiva 98/8/CE, 
os Estados-Membros apenas devem autorizar um produto biocida se esse não tiver "efeitos 
inadmissíveis sobre os organismos a que se destina, tais como uma resistência inaceitável 
ou uma resistência cruzada, nem provoca dor nem sofrimento desnecessários nos 
vertebrados",

N. Considerando que foram assinaladas resistências ao difenacoum em vários Estados-
Membros, 

O. Considerando que, em conformidade com o ponto 91 do Anexo VI da Directiva 98/8/CE, 
"A autorização de um produto biocida destinado a controlar vertebrados só deve ser 
concedida se... a morte ocorrer imediatamente, ou as funções vitais forem gradualmente 
reduzidas, sem sinais óbvios de sofrimento",

P. Considerando que o relatório de avaliação reconhece que os anticoagulantes provocam 
dores nos roedores, e que a morte não ocorre imediatamente nem sem sofrimento, 

Q. Considerando que, em  síntese, o difenacoum não cumpre nem os critérios em matéria 
ambiental ou de saúde, nem os critérios de bem-estar dos animais estabelecidos na 
Directiva 98/8/CE, para permitir a sua inclusão no Anexo I, 

R. Considerando que existem rodenticidas alternativos menos perigosos como, por exemplo:
 o dióxido de carbono, que, em 2007, foi incluído no Anexo I A da Directiva 98/8/CE 

como rodenticida de baixo risco1,
 os anticoagulantes que não sejam substâncias PBT ou vPvB (que, contudo, ainda 

suscitam preocupações em matéria de saúde e bem-estar dos animais),

                                               
1 JO L 312 de 29.11.2007, p. 26.
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 os anticoagulantes de primeira e de segunda geração que não sejam substâncias PBT 
ou vPvB (que, contudo, ainda suscitam preocupações em matéria de saúde e bem-estar 
dos animais, para além do problema das resistências),

S. Considerando que o difenacoum está igualmente a ser avaliado como substância activa para 
pesticidas,

T. Considerando que, devido à sua toxicidade para a reprodução e às suas propriedades PBT, 
o difenacoum não cumpriria, manifestamente, os critérios de autorização definidos na 
proposta da Comissão relativa a um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado1, 

U. Considerando que com uma autorização do difenacoum como biocida se correria o risco 
de comprometer a sua não autorização como pesticida, 

1. Opõe-se à aprovação do projecto de Directiva .../… /CE da Comissão que altera a 
Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho a fim de incluir o difenacoum 
como substância activa no Anexo I dessa Directiva; 

2. Observa que o projecto de Directiva da Comissão não é compatível com o objectivo e o 
conteúdo da Directiva 98/8/CE; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,  
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

                                               
1 COM(2006)0388. 


	722421pt.doc

