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Rezoluția Parlamentului European privind proiectul de Directivă (CE) nr. .../.. a 
Comisiei  din ... de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în vederea includerii difenacoumului ca substanță activă în anexa I la 
directivă
(CMT(2007)3136/2)

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive1, în special articolul 16 
alineatul (2) al doilea paragraf din aceasta, 

– având în vedere proiectul de Directivă a Comisiei..../..../CE din ... de modificare a 
Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii 
difenacoumului ca substanță activă în anexa I la directivă,

-    având în vedere raportul de evaluare privind difenacoumul din 29 noiembrie 2007, 
întocmit de statul membru raportor în contextul programului de lucru pentru examinarea 
substanțelor active existente, menționat la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE 
privind comercializarea produselor biodestructive,

– având în vedere notele tehnice orientative pentru evaluarea produselor biodestructive,

-    având în vedere avizul emis de comitetul menționat la articolul 28 din directiva menționată 
anterior,

– având în vedere articolul 5a alineatul(3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului 
din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei2,

– având în vedere articolul 81 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât proiectul de directivă a Comisiei urmărește includerea difenacoumului în anexa I 
pentru o perioadă de cinci ani, sub rezerva unei evaluări comparative a riscurilor în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (5) punctul (i) al doilea paragraf din Directiva 
98/8/CE înainte să fie prelungită includerea sa în anexa I și sub rezerva anumitor măsuri 
de reducere a riscurilor;

B. întrucât difenacoumul urmează a fi utilizat în vederea combaterii răspândirii rozătoarelor 
în interiorul și în apropierea clădirilor, în spațiile deschise, în apropierea zonelor de 
depozitare a deșeurilor și în rețelele de canalizare;

                                               
1 JO L 123, 16.2.1998, p. 1
2 JO L 184, 17.7.1999, p. 23, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 
17.7.2006, p. 11).
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C. întrucât difenacoumul este o substanță anticoagulantă de a doua generație, care împiedică 
coagularea sângelui;  întrucât semnele clinice sunt progresive și se manifestă în termen de 
18 ore după ingerarea unei doze toxice, provocând în final, după 3-10 zile, moartea din 
cauza hemoragiilor interne;

D. întrucât difenacoumul este foarte toxic și neselectiv, prezentând astfel un risc sporit de 
otrăvire primară și secundară pentru animalele care nu sunt vizate și pentru copii;

Efectele asupra mediului și impactul asupra organismelor care nu sunt vizate

E. întrucât statele membre autorizează un produs biodestructiv, în temeiul articolului 5 
alineatul (1) litera (b) punctul (iv) din Directiva 98/8/CE, numai dacă acesta „nu are, 
intrinsec sau prin intermediul reziduurilor sale, un efect inacceptabil asupra mediului, 
luând în considerare în special următoarele aspecte:

- evoluția și comportamentul său în mediu; ...
- efectul său asupra organismelor expuse neintenționat”;

F. întrucât în raportul de evaluare sunt sugerate, printre altele, următoarele clasificări pentru 
difenacoum: 
 foarte toxic, periculos pentru mediu,
 foarte toxic la inhalare, în contact cu pielea și la ingestie,
 toxic pentru reproducere, categoria 1,
 foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte nocive pe termen lung 

asupra mediului acvatic;

G. întrucât raportul de evaluare constată, de asemenea, că difenacoumul:
 are potențialul de a întruni criteriile unei substanțe persistente, bioacumulabile și 

toxice (PBT), precum și cele ale unei substanțe foarte persistente și cu capacitate 
foarte mare de bioacumulare (vPvB)

o nu este biodegradabilă cu ușurință
o are un potențial considerabil de bioacumulare în organismele acvatice și 

terestre
o factorul său de bioconcentrație calculat nu îndeplinește în mod clar criteriile de 

includere din Anexa I [notă: un test nu poate fi efectuat în realitate, deoarece 
animalele supuse testului vor muri înainte ca substanța să se acumuleze în 
organism],

 poate fi considerat teratogen pentru oameni și toxic pentru dezvoltare,
 este foarte toxic pentru păsări în cazul expunerii alimentare pe termen scurt și lung,
 este foarte toxic pentru mamifere;

H.  întrucât, conform notelor tehnice orientative pentru includerea în anexa I, substanțele care 
îndeplinesc criteriile PBT și vPvB nu ar trebui să fie incluse în anexa I, cu excepția 
cazurilor în care scurgerile în mediul înconjurător pot fi prevenite eficient;

I. întrucât măsurile sugerate pentru reducerea riscului totuși nu vor preveni și nici nu vor 
reduce scurgerile indirecte în mediu prin intermediul rozătoarelor moarte (care între timp 
ar putea ajunge departe de locul de ingestie, dat fiind decalajul de timp dintre ingestia și 
efectul difenacoumului) și doar vor reduce scurgerile directe în mediu, fără a le preveni;



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

RO

J. întrucât evaluarea riscului arată că acumularea de difenacoum în animalele prădătoare (de 
exemplu în bufnițe, prădătoarele mamifere) care vânează rozătoare ce au ingerat 
difenacoum produce asupra acestor organisme care nu au fost vizate efecte inacceptabile 
în raport cu criteriile de acceptare ecologică; 

Efectele asupra sănătății

K. întrucât statele membre autorizează, în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) punctul 
(iii) din Directiva 98/8/CE, un produs biodestructiv numai dacă acesta nu are, intrinsec sau 
prin intermediul reziduurilor sale, efecte inacceptabile directe sau indirecte asupra 
sănătății umane sau animale; 

L. întrucât raportul de evaluare constată că sugarii sunt expuși unui risc semnificativ de 
otrăvire;

Efectele asupra organismelor vizate și rezistența

M. întrucât statele membre autorizează, în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) punctul 
(ii) din Directiva 98/8/CE, un produs biodestructiv numai dacă acesta „nu are nici un efect 
inacceptabil asupra organismelor țintă, cum ar fi o rezistență inacceptabilă sau o rezistență 
încrucișată sau suferințe și dureri inutile produse vertebratelor”;

N. întrucât în mai multe state membre au fost consemnate cazuri de rezistență la difenacoum;

O.  întrucât, în conformitate cu punctul 91 din anexa VI la Directiva 98/8/CE, „nu se acordă 
nici o autorizație pentru un produs biodestructiv destinat combaterii vertebratelor, decât 
dacă: ... moartea este imediată sau funcțiile vitale sunt reduse progresiv fără manifestarea 
unor semne de suferință”;

P. întrucât raportul de evaluare recunoaște faptul că substanțele anticoagulante cauzează într-
adevăr dureri rozătoarelor și întrucât moartea nu este imediată și nici nu este lipsită de 
suferință;

Q. întrucât, în rezumat, difenacoumul nu îndeplinește nici criteriile de mediu, nici cele de 
sănătate și nici cele privind bunăstarea animalelor stabilite în Directiva 98/8/CE pentru a 
putea fi inclus în anexa I;

R. întrucât sunt disponibile rodenticide alternative, mai puțin periculoase,
 dioxidul de carbon a fost inclus în 2007 în anexa 1A din Directiva 98/8/CE ca o 

substanță rodenticidă cu risc redus1

 substanțe care nu sunt anticoagulante și care nu sunt PBT sau vPvB (dar care prezintă 
totuși probleme de sănătate și de bunăstare a animalelor)

 substanțe anticoagulante atât de prima, cât și de a doua generație, care nu sunt PBT 

                                               
1 JO L 312, 29.11.2007, p. 26
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sau vPvB (dar care prezintă totuși probleme de sănătate, de bunăstare a animalelor și 
de rezistență);

S. întrucât difenacoumul face, de asemenea, obiectul unei evaluări ca substanță activă pentru 
pesticide; 

T. întrucât difenacoumul nu va corespunde, în mod clar, criteriilor de autorizare, astfel cum 
sunt stabilite în propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, înaintată de Comisie, din cauza 
toxicității sale pentru reproducere și a calităților sale PBT1;

U. întrucât orice autorizare a difenacoumului ca substanță biodestructivă ar putea submina 
neautorizarea sa ca pesticid,

1. se opune proiectului de Directivă a Comisiei..../..../CE din ... de modificare a Directivei 
98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii difenacoumului 
ca substanță activă în anexa I la directivă;

2. subliniază faptul că proiectul de Directivă a Comisiei nu este compatibil cu obiectivele și 
conținutul Directivei 98/8/CE;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

                                               
1 COM(2006)0388
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