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Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Komisie (ES) č. ... z ..., ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady s cieľom zaradiť 
difenakum ako aktívnu látku do prílohy I k tejto smernici
(CMT(2007)3136/2))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 
o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh1 a najmä na druhý pododsek jej článku 16 ods. 2,

– so zreteľom na návrh smernice Komisie .../.../ES z ... , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady s cieľom zaradiť difenakum ako aktívnu látku do 
prílohy I tejto smernice,

– so zreteľom na hodnotiacu správu o difenaku z 29. novembra 2007, ktorú vypracoval 
spravodajský členský štát v rámci pracovného programu na preskúmanie existujúcich 
aktívnych látok stanovených v článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES o uvádzaní biocídnych 
výrobkov na trh,

– so zreteľom na technické poznámky k pokynom na hodnotenie biocídov,

– so zreteľom na stanovisko, ktoré poskytol príslušný výbor v zmysle článku 28 uvedenej 
smernice,

– so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, 
ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na 
Komisiu2, 

– so zreteľom na článok 81 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku,

A. keďže cieľom návrhu smernice Komisie je zaradiť difenakum do prílohy I na obdobie 5 
rokov po vykonaní porovnávacieho hodnotenia rizika v súlade s druhým pododsekom 
článku 10 ods. 5 bodu i) smernice 98/8/ES ešte pred jeho opätovným zaradením do 
prílohy I a po prijatí určitých opatrení na zmiernenie rizika, 

B. keďže difenakum sa má používať na reguláciu škodlivých hlodavcov v budovách a v ich 
okolí, na verejných priestranstvách, v blízkosti skládok odpadu a v kanalizácii,

C. keďže difenakum je antikoagulantom druhej generácie, ktorý zabraňuje zrážaniu krvi;  
keďže klinické príznaky majú progresívny charakter a prejavujú sa do 18 hodín po 
intoxikácii, pričom v priebehu 3 až 10 dní vedú napokon v dôsledku vnútorného krvácania 
k smrti,

                                               
1 Ú. v. ES L 123, 16.2.1998, s. 1.
2 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 
17.7.2006, s. 11). 
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D. keďže difenakum je vysoko jedovatou a neselektívnou látkou, a preto môže predstavovať 
vysoké riziko primárnej a sekundárnej otravy pre necieľové živočíchy a deti,

Účinky na životné prostredie a vplyv na necieľové organizmy

E. keďže podľa článku 5 ods. 1 písm. b) bodu iv) smernice 98/8/ES povolia členské štáty 
biocídne výrobky len v prípade, že „nemajú neprijateľné účinky, či už samotné alebo v 
dôsledku ich zvyškových látok, na životné prostredie so zvláštnym ohľadom na 
nasledujúce zretele:

— ich osud a rozptýlenie v okolí, (...)
— ich účinok na iné organizmy, ako biologické druhy, proti ktorým je ich účinok 
namierený“,

F. keďže v hodnotiacej správe sa pre difenakum navrhuje okrem iného táto klasifikácia: 
 veľmi jedovatá, nebezpečná látka pre životné prostredie,
 veľmi jedovatá látka pri vdychovaní, v styku s pokožkou a pri prehĺtaní,
 veľmi jedovatá látka z reprodukčného hľadiska, kategória 1,
 veľmi jedovatá látka pre vodné organizmy, môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na 

vodné prostredie,

G. keďže v hodnotiacej správe sa ďalej uvádza, že difenakum:
 potenciálne spĺňa kritériá perzistentnej, bioakumulatívnej a jedovatej látky (PBT), ako 

aj kritériá veľmi perzistentnej a veľmi bioakumulatívnej látky (vPvB),
o nie je ľahko biologicky rozložiteľné,
o má značný potenciál bioakumulácie vo vodných a suchozemských 

organizmoch,
o odhadovaný faktor jeho biokoncentrácie evidentne nespĺňa kritériá zaradenia 

do prílohy I [poznámka: skutočný test nemožno vykonať, keďže živočíchy 
zahynú ešte pred bioakumuláciou látky],

 možno považovať za látku teratogénnu pre človeka a jedovatú z hľadiska vývoja,
 je veľmi jedovaté pre vtákov, ak sa táto látka krátkodobo a dlhodobo vyskytuje v ich 

prijímanej potrave,
 je veľmi jedovatou látkou pre cicavcov,

H.  keďže podľa technických poznámok k pokynom týkajúcim sa zaradenia do prílohy I by sa 
látky, ktoré spĺňajú kritériá látky PBT alebo vPvB, nemali zaradiť do prílohy I, ak 
nemožno efektívne zabrániť ich únikom do životného prostredia,

I. keďže navrhovanými opatreniami na zmiernenie rizika sa však nezabráni nepriamym
únikom do životného prostredia prostredníctvom uhynutých hlodavcov, ani sa takéto 
úniky neobmedzia (uhynutí hlodavci sa môžu medzičasom nachádzať ďalej od miesta 
požitia látky, keďže medzi vniknutím difenaka do organizmu a prejavením jeho účinku 
uplynie určitý čas), pričom týmito opatreniami sa dosiahne len obmedzenie priamych 
únikov do životného prostredia, nie však zamedzenie týmto únikom,
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J. keďže z hodnotenia rizika vyplýva, že akumulácia difenaka v dravcoch (napríklad sovách 
alebo dravcoch patriacich k cicavcom) živiacich sa hlodavcami, ktoré požili difenakum, 
má z hľadiska kritérií prijateľnosti pre životné prostredie neprijateľné účinky na tieto 
necieľové organizmy, 

Zdravotné účinky

K. keďže podľa článku 5 ods. 1 písm. b) bodu iii) smernice 98/8/ES povolia členské štáty 
biocídne výrobky len v prípade, že „nemajú neprijateľné účinky samotné, alebo ako 
dôsledok ich zvyškových látok, na zdravie ľudí alebo zvierat priamo alebo nepriamo“,

L. keďže v hodnotiacej správe sa uvádza, že značné nebezpečenstvo otravy hrozí malým 
deťom,

Účinky na cieľové organizmy a rezistencia

M. keďže podľa článku 5 ods. 1 písm. b) bodu ii) smernice 98/8/ES povolia členské štáty 
biocídne výrobky len v prípade, že nemajú „neprijateľné nežiaduce účinky na biologický 
druh, proti ktorému je ich účinok namierený, ako napr. neprijateľnú rezistenciu alebo 
krížovú rezistenciu alebo nadbytočné utrpenie a bolesť pre stavovce“,

N. keďže vo viacerých členských štátoch bola zaznamenaná rezistencia voči difenaku,

O.  keďže podľa bodu 91 prílohy VI smernice 98/8/ES povolenie pre biocídny výrobok 
určený na reguláciu stavovcov sa neudelí, ak „smrť nenastane okamžite alebo vitálne 
funkcie nie sú redukované postupne bez príznakov utrpenia“, 

P. keďže v hodnotiacej správe sa konštatuje, že antikoagulanty spôsobujú hlodavcom bolesť 
a keďže smrť nenastáva okamžite, ani bez utrpenia,

Q. keďže celkovo možno konštatovať, že difenakum nespĺňa žiadne environmentálne ani 
zdravotné kritériá, ako ani kritériá týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat 
stanovené v smernici 98/8/ES na zaradenie do prílohy I,

R. keďže k dispozícii sú menej nebezpečné alternatívne prostriedky proti hlodavcom 
(rodenticídy),
 v roku 2007 bol do prílohy IA smernice 98/8/ES zaradený oxid uhličitý ako nízko 

rizikový prostriedok na boj proti hlodavcom1, 
 látky, ktoré nie sú antikoagulantmi, ani nepatria k látkam PBT ani vPvB (ktoré však 

naďalej vzbudzujú obavy v súvislosti s ľudským zdravím a dobrými životnými 
podmienkami zvierat),

 antikoagulanty prvej a druhej generácie, ktoré nepatria k látkam PBT ani vPvB (ktoré 
však naďalej vzbudzujú obavy v súvislosti s ľudským zdravím a dobrými životnými 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2007, s. 26.
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podmienkami zvierat a takisto predstavujú problém, pokiaľ ide o rezistenciu),

S. keďže difenakum sa hodnotí aj ako aktívna látka pre pesticídy, 

T. keďže difenakum by jasne nespĺňalo kritériá povolenia, ako je stanovené v návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predloženom Komisiou o uvádzaní prípravkov 
na ochranu rastlín na trh, pre jeho reprodukčnú toxicitu a vlastnosti PBT látky1,

U. keďže každé povolenie difenaka ako biocídu by znamenalo riziko, že sa oslabí 
rozhodnutie neudeliť povolenie difenaka ako pesticídu,

1. vyjadruje nesúhlas s návrhom smernice Komisie .../.../ES z ..., ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady s cieľom zaradiť difenakum ako aktívnu 
látku do prílohy I k tejto smernici;

2. konštatuje, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný so zámerom a obsahom 
smernice 98/8/ES;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

                                               
1 KOM(2006)0388
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