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Muudatusettepanek  2 

Sylvie Goddyn 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: geneetiliselt muundatud maisi 

NK603 x T25 luba 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  B a. arvestades, et ELis ei ole glüfosaati 

lubatud kasutada inim- ega 

veterinaarmeditsiinis, olenemata 

registreeritud patendis US2004077608 

esitatud Monsanto väitest, et see on mõjus 

antimikroobikum; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Sylvie Goddyn 
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NK603 x T25 luba 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 B b. arvestades, et glüfosaadi kasutamine 

suureneb glüfosaaditolerantsete taimede 

kasvatamisega, nagu see juhtus USAs, 

kus GMOde mittekasvajatad kasutavad 

glüfosaati 426g/ha, samas kui geneetiliselt 

muundatud herbitsiiditolerantsete 

seemnete kasutuselevõtu puhul 

kasutatakse glüfosaati 1378g/ha, mis 

tähendab 223 % suurenemist; arvestades 

lisaks, et glüfosaadi ohutuse osas on 

EFSA poolt läbi viidud vastastikuse 

eksperdihinnanguga riskihindamine 

vigane, kuna see toimus piiratult ning 

uuriti ainult glüfosaati, samas kui 

Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus uuris 

nii glüfosaati kui ka seda sisaldavaid 

tooteid, mis on asjakohasem, kui 

hinnatakse riski inimeste tervisele ja 

elurikkusele; arvestades, et kõnealusele 

piiratusele vaatamata tunnistati EFSA 

vastastikuses eksperdihinnangus, et 

glüfosaadipõhiste valmististe toksilisuse 

küsimust tuleks edasi uurida, sest mitmes 

avaldatud valmististe genotoksilisuse 

uuringus on esitatud positiivseid tulemusi 

in vitro ja in vivo ning märgitud, et 

täpsustada tuleks ka teisi näitajaid, nagu 

glüfosaadipõhiste valmististe pikaajaline 

toksilisus ja kantserogeensus, 

reproduktiivtoksilisus / arenguhäireid 
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põhjustav toksilisus ning 

sisesekretsioonisüsteemi kahjustamise 

võime; arvestades, et EFSA on seega 

kinnitanud märkimisväärselt arvukate 

olemasolevate teaduslike tõendite 

olemasolu, mille kohaselt on mõne 

glüfosaadipõhise valmistise puhul 

täheldatud toksilisus elurikkuse suhtes ja 

genotoksiline mõju seotud teiste 

koostisosade või muude koostisainetega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 F a. arvestades, et GMOde kasvatamine 

on pöördumatu ning põhjustab 

põllumajandustootjate orjastamist 

hargmaiste ettevõtjate poolt; arvestades, et 

GMOde import on sellise orjastamise 

kaudne põhjus, mida Euroopa Liidu 

kodanikud heaks ei kiida; 

Or. en 

 

 


