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Τροπολογία  2 

Sylvie Goddyn 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπή Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Ένζηαζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106: έγκπιζη ηος γενεηικώρ ηποποποιημένος απαβόζιηος 

NK603×T25 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Βα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην γιπθνζάη 

δελ δηαζέηεη έγθξηζε σο θάξκαθν γηα 

ρξήζε ζηελ ηαηξηθή θαη ζηελ θηεληαηξηθή  

ζηελ ΕΕ, παξά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο 

Monsanto πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θαηαρσξηζκέλε επξεζηηερλία 

US2004077608 όζνλ αθνξά ηελ 

αληηκηθξνβηαθή ηνπ δξάζε· 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/3 

Τροπολογία  3 

Sylvie Goddyn 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Ένζηαζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106: έγκπιζη ηος γενεηικώρ ηποποποιημένος απαβόζιηος 

NK603×T25 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Ββ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ρξήζε 

γιπθνζάη απμάλεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα 

θπηώλ αλζεθηηθώλ ζην γιπθνζάη, όπσο 

ζπλέβε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, όπνπ νη 

κε ρξήζηεο ΓΤΟ ρξεζηκνπνηνύλ 426 g/ha 

γιπθνζάη ελώ νη ρξήζηεο γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλσλ  ζπόξσλ πνπ είλαη 

αλζεθηηθνί ζηα δηδαληνθηόλα 

ρξεζηκνπνηνύλ 1 378 g/ha, πνζόηεηα πνπ 

αληηπξνζσπεύεη αύμεζε θαηά 223%· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη, επηπιένλ, ζε ό, ηη 

αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ γιπθνζάη, ε 

αμηνιόγεζε θηλδύλνπ από νκνηίκνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ EFSA είλαη 

εζθαικέλε, δεδνκέλνπ όηη πεξηνξίζηεθε 

ζηελ εμέηαζε ηνπ γιπθνζάη θαη κόλν, ζε 

αληίζεζε κε ην Δηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο 

γηα ηνλ θαξθίλν, πνπ εμέηαζε ην γιπθνζάη 

θαη ηα ζθεπάζκαηά ηνπ, ηα νπνία είλαη 

ζεκαληηθόηεξα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

θηλδύλσλ γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ηε 

βηνπνηθηιόηεηα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, 

παξά ηνλ πεξηνξηζκό απηό, ζηελ 

αμηνιόγεζε από νκνηίκνπο ηεο EFSA 

αλαγλσξίδεηαη όηη ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί 

πεξαηηέξσ ην δήηεκα ηεο ηνμηθόηεηαο 

ησλ ζθεπαζκάησλ κε βάζε ην γιπθνζάη, 

δεδνκέλνπ όηη αξθεηέο από ηηο 

δεκνζηεπζείζεο κειέηεο γηα ηε 

γνληδηνηνμηθόηεηα ησλ ζθεπαζκάησλ 
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παξνπζίαζαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα in 

vitro θαη in vivo, θαη επηζεκαίλεηαη όηη 

ππάξρνπλ άιια θαηαιεθηηθά ζεκεία πνπ 

ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηνύλ, όπσο ε 

καθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα θαη 

θαξθηλνγέλεζε, ε ηνμηθόηεηα ζηελ 

αλαπαξαγσγή/αλάπηπμε θαη ε 

δπλαηόηεηα ησλ ζθεπαζκάησλ κε βάζε 

ην γιπθνζάη λα πξνθαιέζνπλ ελδνθξηληθή 

δηαηαξαρή·ιακβάλνληαο ππόςε, ελ 

θαηαθιείδη, όηη ε EFSA επηβεβαίσζε, 

θαηά ζπλέπεηα, κέγα κέξνο  ησλ 

πθηζηάκελσλ επηζηεκνληθώλ ζηνηρείσλ 

πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ε ηνμηθόηεηα γηα ηε 

βηνπνηθηιόηεηα θαη νη γνληδηνηνμηθέο 

επηδξάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζε 

νξηζκέλα ζθεπάζκαηα κε βάζε ην 

γιπθνζάη ζρεηίδνληαη κε ηα άιια 

ζπζηαηηθά ή βνεζεηηθέο νπζίεο· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Sylvie Goddyn 

on behalf of the ENF Group 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Ένζηαζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106: έγκπιζη ηος γενεηικώρ ηποποποιημένος απαβόζιηος 

NK603×T25 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Fa. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πηνζέηεζε 

ηεο θαιιηέξγεηαο ΓΤΟ είλαη κε 

αλαζηξέςηκε θαη νδεγεί ζηελ 

ππνδνύισζε ησλ γεσξγώλ ζε 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε εηζαγσγή ΓΤΟ επζύλεηαη 

έκκεζα γηα ηελ ππνδνύισζε απηή, ε 

νπνία δελ έρεη ηελ έγθξηζε ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηώλ· 

Or. en 

 

 


