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Tarkistus  2 

Sylvie Goddyn 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin NK603 X T25 

markkinoille saattamisen salliminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  B a. toteaa, että glyfosaattia ei ole 

hyväksytty unionissa ihmisten eikä 

eläinten lääkkeeksi, vaikka Monsanto-

yhtiö on hakenut kyseiselle aineelle 

patenttia (US2004077608) 

mikrobilääkkeenä; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Sylvie Goddyn 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin NK603 X T25 

markkinoille saattamisen salliminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B b. toteaa, että glyfosaatin käyttö lisää 

glyfosaattiresistenssien kasvien viljelyä, 

kuten on käynyt Yhdysvalloissa, jossa 

muuntogeenisyyttä vastustavat viljelijät 

käyttävät glyfosaattia 426 g / hehtaari, 

kun taas muuntogeenisiä ja torjunta-

aineresistenssejä siemeniä käyttävät 

viljelijät käyttävät glyfosaattia 1378 g / 

hehtaari, mikä merkitsee 223 prosentin 

lisäystä; toteaa lisäksi, että Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

(EFSA) toteuttama glyfosaattien 

turvallisuuteen liittyvien riskien 

vertaisarviointi on epätäydellinen, koska 

siinä tarkasteltiin pelkästään glyfosaattia, 

kun taas Kansainvälinen 

syöväntutkimuskeskus on tarkastellut 

sekä glyfosaattia että sen formuloituja 

tuotteita, jotka ovat merkityksellisempiä 

ihmisen terveyteen ja luonnon 

monimuotoisuuteen kohdistuvien riskien 

kannalta; toteaa, että tutkimuksensa 

rajoittuneisuudesta huolimatta EFSAn 

arvioinnissa tultiin siihen tulokseen, että 

glyfosaattipohjaisten formulaatioiden 

myrkyllisyyttä olisi tarkasteltava 

lähemmin, koska niitä koskevissa 

genotoksisuutta kartoittavissa in vitro- ja 

in vivo -tutkimuksissa on saatu positiivisia 

tuloksia; toteaa, että olisi tarkasteltava 

myös muita glyfosaattipohjaisten 
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formulaatioiden tutkittavia 

ominaisuuksia, kuten pitkän aikavälin 

toksisuutta ja karsinogeenisuutta, 

lisääntymis-/kehitysmyrkyllisyyttä ja 

mahdollisia hormonitoimintaa häiritseviä 

ominaisuuksia; toteaa johtopäätöksenään, 

että EFSAn lausunnossa vahvistetaan 

laaja tieteellinen näyttö siitä, että eräissä 

glyfosaattipohjaisissa formulaatioissa 

havaitut luonnon monimuotoisuudelle 

myrkylliset ja genotoksiset vaikutukset 

kytkeytyvät muihin ainesosiin tai 

apuaineisiin; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Sylvie Goddyn 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin NK603 X T25 

markkinoille saattamisen salliminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. katsoo, että muuntogeenisiin 

organismeihin perustuvan viljelyn 

hyväksyminen on peruuttamatonta, ja se 

tekee maanviljelijöistä monikansallisten 

yhtiöiden orjia; toteaa, että 

muuntogeenisten organismien 

maahantuonti myötävaikuttaa kyseiseen 

orjuuteen, jolle Euroopan kansalaiset 

eivät ole antaneet hyväksyntäänsä;  

Or. en 

 

 


