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Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2021 o návrhu nariadenia Komisie, 
ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok aklonifén, akrinatrín, Bacillus 
pumilus QST 2808, chlorantraniliprol, etirimol, lufenurón, pentiopyrad, pikloram a 
Pseudomonas sp. kmeň DSMZ 13134 v určitých produktoch alebo na nich (D070113/03 – 
2021/2590(RPS))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k 
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne 
hladiny rezíduí látok aklonifén, akrinatrín, Bacillus pumilus QST 2808, 
chlorantraniliprol, etirimol, lufenurón, pentiopyrad, pikloram a Pseudomonas sp. kmeň 
DSMZ 13134 v určitých produktoch alebo na nich (D070113/03),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 
z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách 
a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 
91/414/EHS1, a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 14 ods. 1 písm. a),

– so zreteľom na stanovisko Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 
zo 4. decembra 2020,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES 
z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie 
trvalo udržateľného používania pesticídov2,

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť 
potravín (ďalej len „EFSA“) 15. júla 2020 a uverejnené 18. augusta 20203,

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko prijaté úradom EFSA 18. novembra 2016 

1 Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
3 Odôvodnené stanovisko úradu EFSA k stanoveniu dovozných tolerancií pre lufenurón v 

rôznych komoditách rastlinného a živočíšneho pôvodu, Vestník EFSA (EFSA Journal) 
2020;18(8):6228, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6228. 
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a uverejnené 5. januára 20171,

– so zreteľom na vedeckú správu prijatú úradom EFSA 30. septembra 2008 a uverejnenú 
22. júna 20092,

– 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 Komisiu3,

– so zreteľom na článok 112 ods. 2 a 3 a článok 112 ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín,

A. keďže lufenurón je benzoylmočovinový pesticíd, ktorý bráni produkcii chitínu v hmyze 
a používa sa ako pesticíd a fungicíd; keďže účinnosť schválenia Úniou pre lufenurón sa 
skončila 31. decembra 2019 a v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 nebola predložená žiadna žiadosť o obnovenie4; keďže lufenurón už nie je 
povolený na používanie v Únii, ale vyváža sa ako agropotravinársky pesticíd; keďže 
podľa štúdie nemeckej agentúry pre životné prostredie5 lufenurón spĺňa kritériá pre 
látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické, ktoré sú stanovené v prílohe 
XIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20066;

B. keďže v článku 191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa 
stanovuje zásada predbežnej opatrnosti ako jedna zo základných zásad Únie;

C. keďže v článku 168 ods. 1 ZFEÚ sa uvádza, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých 
politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“;

1 Odôvodnené stanovisko úradu EFSA k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín 
rezíduí pre lufenurón podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005, Vestník EFSA 
(EFSA Journal) (2017) 15(1):4652, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4652. 

2 Vedecká správa úradu EFSA o závere z partnerského preskúmania účinnej látky 
lufenurón z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2009) 
7(6):189, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.189r.

3 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 

o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

5 Altenburger, R., Gündel, U., Rotter, S., Vogs, C., Faust, M., Backhaus, T., 
‘Establishment of a concept for comparative risk assessment of plant protection 
products with special focus on the risks to the environment’ (Vytvorenie koncepcie 
porovnávacieho hodnotenia rizík prípravkov na ochranu rastlín s osobitným zameraním 
na riziká pre životné prostredie), Text 472017, Správa č. (UBA-FB) 002256/ENG, 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-
06-07_texte_47-2017_umweltrisiken-pflanzenschutzmittel.pdf.

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení 
Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení 
nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 
76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
(Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
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D. keďže cieľom smernice 2009/128/ES je dosiahnuť udržateľné používanie pesticídov v 
Únii znižovaním rizík a vplyvov používania pesticídov na zdravie ľudí a zvierat a na 
životné prostredie prostredníctvom podpory alternatívnych prístupov;

E. keďže Štokholmský dohovor Organizácie Spojených národov o perzistentných 
organických látkach a zasadnutie Výboru pre preskúmanie perzistentných organických 
látok v roku 20121 stanovili, že lufenurón má vysoký potenciál splniť všetky kritériá pre 
perzistentné organické látky;

F. keďže oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy na stôl“ v 
záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému 
prostrediu2 podporuje „celosvetový prechod na udržateľné agropotravinové systémy“ 
nielen v rámci hraníc Únie, ale aj mimo nich, a jeho cieľom je zohľadniť „aspekty 
životného prostredia, keď bude posudzovať žiadosti o dovozné tolerancie na pesticídne 
látky, ktoré už nie sú v EÚ schválené, tak, aby sa súčasne dodržiavali normy WTO a 
vyplývajúce povinnosti“;

G. keďže návrh nariadenia Komisie bol predložený na základe žiadosti o dovozné 
tolerancie pre lufenurón používaný v Brazílii na grapefruitoch a cukrovej trstine, v 
ktorej sa uvádza, že vyššie maximálne hladiny rezíduí sú potrebné na to, aby sa 
zabránilo necolným prekážkam obchodu pri dovoze týchto plodín;

H. keďže návrh nariadenia Komisie vyvoláva obavy týkajúce sa bezpečnosti lufenurónu na 
základe zásady predbežnej opatrnosti vzhľadom na chýbajúce údaje týkajúce sa účinku 
lufenurónu na verejné zdravie a životné prostredie;

I. keďže v stanovisku úradu EFSA z 15. júla 2020 sa uvádza: „Spoločnosť Syngenta Crop 
Protection AG v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 predložila príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu v Portugalsku (hodnotiaci členský štát) žiadosť o stanovenie 
dovozných tolerancií pre účinnú látku lufenurón v rôznych plodinách a produktoch 
živočíšneho pôvodu na základe povolených použití lufenurónu v Brazílii, Čile a 
Maroku. Hodnotiaci členský štát vypracoval hodnotiacu správu v súlade s článkom 8 
nariadenia (ES) č. 396/2005, ktorá bola predložená Európskej komisii a postúpená 
Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) 24. mája 2019“; keďže hodnotiaci 
členský štát navrhol zvýšiť maximálne hladiny rezíduí pre lufenurón v grapefruitoch 
(x30) a cukrovej trstine (x2) z Brazílie a zvýšiť maximálne hladiny rezíduí pre 
lufenurón v komoditách živočíšneho pôvodu;

J. keďže závery, ku ktorým dospel úrad EFSA vo svojom stanovisku z 15. júla 2020, 
odôvodňujú zvýšenie maximálnych hladín rezíduí pre lufenurón len na základe potreby 
dodržiavať normatívne hodnoty v Brazílii a vynechali akékoľvek úvahy týkajúce sa 
dlhodobého kumulatívneho účinku lufenurónu na reprodukčnú toxicitu, vývojovú 
neurotoxicitu a jeho imunotoxický potenciál po dlhšom požití;

1. vznáša námietku voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

2. domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom a obsahom 
nariadenia (ES) č. 396/2005;

1 UNEP/POPS/POPRC.8/INF/29.
2 COM(2020)0381.



3. domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie prekračuje vykonávacie právomoci 
ustanovené v nariadení (ES) č. 396/2005; konštatuje, že v odôvodnení 5 uvedeného 
nariadenia sa uvádza, že maximálne hladiny rezíduí by sa mali stanoviť na najnižšej 
dosiahnuteľnej úrovni s cieľom chrániť zraniteľné skupiny, ako sú deti a nenarodené 
deti;

4. poznamenáva, že podľa návrhu nariadenia Komisie by sa existujúce maximálne hladiny 
rezíduí pre lufenurón zvýšili z 0,01 mg/kg na 0,30 mg/kg v prípade grapefruitov a z 
0,01 mg/kg na 0,02 mg/kg v prípade cukrovej trstiny;

5. poznamenáva, že v nedávnej vedeckej správe sa dospelo k záveru, že lufenurón môže 
vyvolať teratogénne účinky a histopatologické zmeny pečene a obličiek u potkanov, čo 
naznačuje, že tehotné ženy a ich nenarodené deti by mohli byť ohrozené1;

6. konštatuje, že vystavenie insekticídom vyvoláva biochemické zmeny vrátane 
oxidačného stresu a že vystavenie životného prostredia chemickým znečisťujúcim 
látkam bolo nedávno zaradené medzi druhú najdôležitejšiu príčinu úmrtnosti detí v 
rozvojových krajinách2;

7. pripomína, že transgeneračné účinky vystavenia pesticídom nie sú dostatočne 
preskúmané a že účinky expozície pesticídom u ľudí v gestačnom období sa zriedkavo 
študujú; zdôrazňuje, že existuje čoraz viac dôkazov o úlohe opakovaného vystavenia 
počas raného života;

8. domnieva sa, že maximálne hladiny rezíduí pre lufenurón by mali zostať na najnižšej 
stanoviteľnej úrovni;

9. domnieva sa, že rozhodnutie zvýšiť maximálne hladiny rezíduí pre lufenurón nemožno 
odôvodniť, pretože neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by naznačovali, že riziko pre 
tehotné ženy a ich nenarodené deti a pre bezpečnosť potravín je prijateľné;

10. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh nariadenia a aby predložila výboru nový návrh, v 
ktorom sa bude dodržiavať zásada predbežnej opatrnosti;

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

1 Basal, W.T., Rahman T. Ahmed, A., Mahmoud, A.A., Omar, A.R., Lufenuron induces 
reproductive toxicity and genotoxic effects in pregnant albino rats and their fetuses 
(Lufenurón podnecuje reprodukčnú toxicitu a genotoxické účinky u gravidných 
albínskych potkanov a ich plodov, Vedecké správy, 2020: 10:19544, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7658361/.

2 Cremonese, C., Freire, C., Machado De Camargo, A., Silva De Lima, J., Koifman, S., 
Meyer, A., Pesticide consumption, central nervous system and cardiovascular 
congenital malformations in the South and Southeast region of Brazil (Požívanie 
pesticídov, centrálny nervový systém a kardiovaskulárne vrodené chyby v južnom a 
juhovýchodnom regióne Brazílie), International Journal of Occupational Medicine and 
Environmental Health. 2014; 27(3), s. 474-86, 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24847732/.
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