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Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku Direktive Komisije .../...(ES) z dne ... o 
spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev difenakuma kot 
aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi
(CMT(2007)3136/2)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive št. 98/8 (ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
1998 o dajanju biocidnih pripravkov na trg1 in zlasti člena 16(2) te direktive,

– ob upoštevanju osnutka Direktive Komisije .../...(ES) z dne... o spremembi Direktive 
98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev difenakuma kot aktivne snovi v 
Prilogo I k Direktivi,

– ob upoštevanju poročila z oceno difenakuma z dne 29 novembra 2007, ki ga je država 
članica poročevalka pripravila v okviru delovnega programa za pregled obstoječih 
aktivnih snovi iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov na trg,

– ob upoštevanju tehničnih navodil za oceno biocidov,

– ob upoštevanju mnenja, ki ga je podal odbor iz člena 28 omenjene direktive,

– ob upoštevanju člena 5a.3(b) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi 
postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil2,

– ob upoštevanju člena 81.4b poslovnika,

A. ker se z osnutkom direktive Komisije skuša doseči, da bi se difenakum vključil v Prilogo I 
za pet let, kar je odvisno od primerjalne ocene tveganja v skladu z drugim pododstavkom 
člena 10(5)(i) Direktive 98/8/ES, preden se njegova vključitev v Prilogo I podaljša, in tudi 
od nekaterih ukrepov za zmanjšanje tveganja,

B. ker naj bi se difenakum uporabljal za nadzor škodljivih glodalcev v poslopjih in okoli njih, 
na odprtih območjih, okoli odlagališč odpadkov in kanalizacije,

C. ker je difenakum antikoagulant druge generacije, ki preprečuje strjevanje krvi; ker so 
klinični znaki progresivni in se pojavijo 18 ur po zaužitju strupenega odmerka ter lahko na 
koncu zaradi notranjih krvavitev po treh do desetih dneh povzročijo smrt,

D. ker je difenakum zelo strupen in neselektiven ter lahko zato predstavlja veliko tveganje za 
primarno ali sekundarno zastrupitev neciljnih živali in otrok,

                                               
1 UL L 123, 16. 2. 1998, str. 1.
2 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kot je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 17. 7. 
2006, str. 11).
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Okoljski učinki in vpliv na neciljne organizme

E. ker države članice v skladu s členom 5(1)(b)(iv) Direktive 98/8/ES biocidni proizvod 
odobrijo le, če sam po sebi ali njegovi ostanki nimajo „nobenega nesprejemljivega učinka 
na okolje, s posebnim upoštevanjem naslednjega:

– obnašanja in porazdelitve v okolju ...
– njegovega vpliva na neciljne organizme“

F. ker poročilo z oceno med drugim za difenakum predlaga naslednje klasifikacije: 
 zelo strupen, nevaren za okolje
 zelo strupen za vdihavanje, pri stiku s kožo in ob zaužitju
 strupen za razmnoževanje, kategorija 1
 zelo strupen za vodne organizme, v vodnem okolju ima lahko dolgoročne škodljive 

učinke,

G. ker je poleg tega v poročilu z oceno ugotovljeno, da difenakum:
 potencialno izpolnjuje merila, po katerih je obstojen, bioakumulativen in strupen 

(PBT) in tudi merila, po katerih je zelo obstojen in zelo bioakumulativen (vPvB) 
o ni lahko biorazgradljiv
o ima precej visok bioakumulacijski potencial v vodnih in zemeljskih 

organizmih
o da izračunani faktor njegove biokoncentracije očitno ne izpolnjuje meril za 

vključitev v Prilogo I [opomba: pravega preskusa ni mogoče opraviti, ker 
živali umrejo, preden se snov lahko bioakumulira]

 lahko velja za teratogenega za človeka in škodljivega za razvoj
 je zelo strupen za ptice, če je kratkoročno in dolgoročno prisoten v njihovi hrani
 je zelo strupen za sesalce,

H. ker v skladu s tehničnimi navodili za vključitev v Prilogo I snovi, ki izpolnjujejo merila 
PBT ali vPvB, ne bi smele biti vključene v Prilogo I, če izpustov v okolje ni mogoče 
učinkovito preprečiti,

I. vendar, ker predlagani ukrepi za ublažitev tveganja ne bodo niti preprečili niti zmanjšali 
posrednih izpustov v okolje preko mrtvih glodalcev (do katerih lahko pride daleč od kraja 
zaužitja zaradi časovnega zamika med zaužitjem in učinkovanjem difenakuma) in bodo 
samo zmanjšali neposredne izpuste v okolje, ne pa jih preprečili,

J. ker ocena tveganja navaja, da ima akumulacija difenakuma v plenilcih (npr. sovah, 
sesalcih plenilcih), ki se hranijo z glodalci, ki so zaužili difenakum, nesprejemljive učinke 
na neciljne organizme, če jih primerjamo z merili sprejemljivosti za okolje,

Učinki na zdravje

K. ker države članice v skladu s členom 5(1)(b)(iii) Direktive 98/8/ES biocidni proizvod 
odobrijo le, če sam po sebi ali njegovi ostanki nimajo nobenih nesprejemljivih učinkov na 
človekovo zdravje ali zdravje živali, 
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L. ker poročilo z oceno navaja, da za dojenčke obstaja veliko tveganje zastrupitve,

Učinki na ciljne organizme in odpornost

M. ker države članice v skladu s členom 5(1)(b)(ii) Direktive 98/8/ES biocidni proizvod 
odobrijo le, če „nima nobenih nesprejemljivih učinkov na ciljne organizme, kot so 
nesprejemljiva odpornost ali navzkrižna odpornost ali nepotrebno trpljenje in bolečine pri 
vretenčarjih“,

N. ker je več držav članic poročalo o odpornosti na difenakum,

O. ker se v skladu s točko 91 Priloge VI k Direktivi 98/8/ES odobritev za biocidni proizvod, 
namenjen nadzoru nad vretenčarji, ne izdaja, če ... ta ne povzroči takojšnje smrti ali če se 
življenjske funkcije ne zmanjšujejo postopno brez očitnega trpljenja,

P. ker poročilo z oceno priznava, da antikoagulanti glodalcem povzročajo bolečino, in ker 
smrt ne nastopi takoj in brez trpljenja, 

Q. ker, če povzamemo, difenakum ne izpolnjuje niti okoljskih niti zdravstvenih meril in tudi 
ne meril za dobro počutje živali, določenih v Direktivi 98/8/ES, kar bi omogočilo njegovo 
vključitev v Prilogo I, 

R. ker so na voljo manj nevarni alternativni rodenticidi
 ogljikov dioksid, ki je bil leta 2007 vpisan v Prilogo IA Direktive 98/8/ES kot 

rodenticid z nizkim tveganjem1

 ne-antikoagulanti, ki niso snovi PBT ali vPvB (pa vendar zbujajo skrb za zdravje in 
dobro počutje živali)

 antikoagulanti prve in druge generacije, ki niso snovi PBT ali vPvB (pa vendar zbujajo 
skrb glede zdravja in dobrega počutja živali ter glede odpornosti)

S. ker se difenakum ocenjuje tudi kot aktivna snov za pesticide,

T. ker difenakum očitno ne bi zadostil merilom za odobritev, določenih v predlogu Komisije 
v zvezi z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet, in sicer zaradi svoje reproduktivne toksičnosti in lastnosti PBT2,

U. ker bi vsakršna odobritev difenakuma kot biocida lahko onemogočila, da se mu kot 
pesticidu odobritev zavrne,

1. nasprotuje osnutku direktive Komisije .../...(ES) z dne ... o spremembi Direktive 98/8/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev difenakuma kot aktivne snovi v Prilogo I k 
Direktivi;

2. navaja, da osnutek uredbe Komisije ni usklajen s ciljem in vsebino Direktive 98/8/ES;

                                               
1 UL L 312, 29. 11. 2007, str. 26.
2 KOM(2006)0388
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3. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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