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Europaparlamentets resolution om förslaget till kommissionens direktiv .../.../EG om 
ändring av Europarlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp difenakum som 
ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet
(CMT(2007)3136/2)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 
16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden1, och särskilt 
artikel 16.2 andra stycket i detta,

– med beaktande av förslaget till kommissionens direktiv …/…/EG om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp difenakum som ett 
verksamt ämne i bilaga I till direktivet,

– med beaktande av utvärderingsrapporten om difenakum från den rapporterande 
medlemsstaten av den 29 november 2007 som genomfördes i samband med 
arbetsprogrammet för översyn av befintliga verksamma ämnen enligt artikel 16.2 i 
direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden,

– med beaktande av de tekniska riktlinjerna för bedömning av biocider,

– med beaktande av det yttrande som avgivits av den kommitté som avses i artikel 28 i ovan 
nämnda direktiv,

– med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 
förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter2,

– med beaktande av artikel 81.4b i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Syftet med förslaget till kommissionens direktiv är att ta upp difenakum i bilaga I under 
fem år, efter en jämförande riskbedömning i enlighet med artikel 10.5 i, andra stycket i 
direktiv 98/8/EG innan dess upptagande i bilaga I förnyas, och efter vissa åtgärder för att 
minska riskerna.  

B. Difenakum är avsett att användas för att bekämpa gnagare i och kring byggnader, på 
öppen mark, kring soptippar och i kloaker.

C. Difenakum är en andra generationens antikoagulant som förhindrar att blodet koagulerar. 
De kliniska tecknen är stegvisa och visar sig inom 18 timmar efter intag av en toxisk dos, 
vilken leder till döden 3 till 10 dagar senare på grund av inre blödningar.

                                               
1 EGT L 123, 16.2.1998, s. 1
2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 
17.7.2006, s. 11.).
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D. Difenakum är mycket giftigt och icke-selektivt, och kan därför väsentligen öka risken för 
primär och sekundär förgiftning för djur som inte är målorganismer och barn.

Miljöeffekter och effekter på icke-målorganismer

E. Medlemsstaterna ska endast godkänna en biocidprodukt enligt artikel 5.1.b.iv i 
direktiv 98/8/EG om den ” inte i sig själv eller till följd av sina resthalter har 
oacceptabla effekter på miljön, särskilt i fråga om

– omvandling, spridning och fördelning i miljön, /.../
– effekter på icke-målorganismer,”

F. Följande klassificeringar föreslås bland annat för difenakum i utvärderingsrapporten: 
 Mycket giftig, Miljöfarlig 
 Mycket giftig vid inandning, hudkontakt och förtäring
 Reproduktionsstörande i kategori 1
 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön

G. I utvärderingsrapporten konstateras dessutom att difenakum
 potentiellt uppfyller kriteriet för att vara persistent, bioackumulerande och toxiskt 

(PBT) liksom kriteriet för att vara mycket persistent och mycket bioackumulerande 
(vPvB)

o inte är biologiskt lättnedbrytbart
o har en betydande potential för bioackumulation i akvatiska och terrestra 

organismer
o dess beräknade biokoncentrationsfaktor helt klart inte uppfyller kraven för att 

tas upp i bilaga I [anmärkning: ett verkligt test kan inte genomföras eftersom 
djuren dör innan ämnet kan bioackumuleras]

 kan anses vara teratogent för människor och utvecklingstoxiskt
 är mycket giftigt för fåglar på kort och lång sikt som exponeras genom födan
 är mycket giftigt för däggdjur.

H. Enligt de tekniska riktlinjerna om upptag i bilaga I ska ämnen som uppfyller kriteriet för 
PBT eller vPvB inte tas upp i bilaga I om inte utsläpp till miljön kan förhindras effektivt.

I. De åtgärder för att minska riskerna som föreslås kommer emellertid varken förhindra eller 
minska indirekta utsläpp till miljön genom döda gnagare (som under tiden kan ha tagit sig 
långt från den plats där de intog giftet beroende på fördröjningen mellan intaget och 
effekten av difenakum) och de kommer bara att minska direkta utsläpp till miljön, inte 
förhindra dem.

J. I riskvärderingen anges att ackumulering av difenakum i rovdjur (exempelvis ugglor, 
däggdjur som är rovdjur) som lever på gnagare som har intagit difenakum leder till 
oacceptabla effekter på icke-målorganismer vid jämförelse med kriterierna för 
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miljöacceptans. 

Hälsoeffekter

K. Medlemsstaterna ska endast godkänna en biocidprodukt enligt artikel 5.1.b.iii i 
direktiv 98/8/EG om den inte i sig själv eller till följd av sina resthalter har direkt eller 
indirekt oacceptabla effekter på människors eller djurs hälsa. 

L. I utvärderingsrapporten anges att småbarn löper betydande risk att förgiftas.

Effekter på målorganismer och resistens

M. Medlemsstaterna ska endast godkänna en biocidprodukt enligt artikel 5.1.b.ii i 
direktiv 98/8/EG om den ”inte har några oacceptabla effekter på målorganismerna, såsom 
oacceptabel resistens eller korsresistens eller onödigt lidande och onödig smärta för 
ryggradsdjur”.

N. Resistens mot difenakum har rapporterats i flera medlemsstater.

O. Enligt punkt 91 i bilaga VI till direktiv 98/8/EG ska en ”biocidprodukt som är avsedd för 
bekämpning av ryggradsdjur /…/ godkännas endast om /…/ döden inträffar omedelbart, 
eller livsfunktionerna minskas gradvis utan uppenbara tecken på lidande hos djuret”.

P. Enligt utvärderingsrapporten orsakar antikoagulanter smärta hos gnagare. Döden inträffar 
varken omedelbart eller utan lidande.

Q. Sammanfattningsvis uppfyller difenakum inte de kriterier för miljön, hälsan eller 
djurskyddet som fastställts i direktiv 98/8/EG och som gör det möjligt att ta upp det i 
bilaga I.

R. Det finns mindre farliga alternativa rodenticider tillgängliga:
 Koldioxid togs upp i bilaga IA i direktiv 98/8/EG som en lågriskrodenticid 20071.
 Ämnen som inte är antikoagulanter och som inte är PBT eller vPvB (men som 

fortfarande utgör en fara för hälsan och djurens välbefinnande).
 Både första och andra generationens antikoagulanter som inte är PBT eller vPvB (men 

som emellertid fortfarande utgör en fara för hälsan och djurens välbefinnande, liksom 
till problemet med resistens).

S. Difenakum håller också på att bedömas som ett verksamt ämne för bekämpningsmedel. 

T. Difenakum skulle uppenbarligen inte uppfylla kriterierna för godkännande som fastställts 
i kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av 

                                               
1 EUT L 312, 29.11.2007, s. 26
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växtskyddsmedel på marknaden1 på grund av dess reproduktionstoxiska egenskaper och 
PBT-egenskaper.

U. Om difenakum skulle godkännas som biocid skulle detta riskera att det inte godkänns som 
bekämpningsmedel.

1. Europaparlamentet avvisar förslaget till kommissionens direktiv …/…/EG om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp difenakum som ett 
verksamt ämne i bilaga I till direktivet.

2. Europaparlamentet anser att förslaget till kommissionens förordning inte är förenligt med 
syftet och innehållet i direktiv 98/8/EG.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

                                               
1 KOM(2006)0388
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