
 

AM\1081758HU.doc  PE574.434v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

14.12.2015 B8-1365/2 

Módosítás  2 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 

NK603 x T25 kukorica engedélyezése 

Állásfoglalási indítvány 

B a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

  Ba. mivel a glifozátot nem engedélyezték 

humán- vagy állatgyógyászati 

gyógyszerként az EU-ban a Monsanto 

US2004077608. számú, antimikrobiális 

termék hatása tekintetében bejelentett 

szabadalmi kérelme ellenére; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.12.2015 B8-1365/3 

Módosítás  3 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 

NK603 x T25 kukorica engedélyezése 

Állásfoglalási indítvány 

B b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

 Bb. mivel a glifozát használata növekszik 

a glifozáttal szemben ellenálló növények 

termesztésével, ahogyan az az Egyesült 

Államokban történt, ahol a GMO-t nem 

alkalmazó vállalkozások 426g/ha 

glifozátot használnak, míg a 

géntechnológiával módosított, gyomirtó 

szernek ellenálló magokat alkalmazók 

1378g/ha mennyiséget használnak fel, 

ami 223%-os növekedést jelent; mivel 

ezenkívül a glifozátbiztonság tekintetében 

az EFSA által elvégzett szakértői 

kockázatértékelési felülvizsgálat hibás, 

korlátozott, mivel egyedül a glifozátot 

vizsgálta, szemben a Nemzetközi 

Rákkutatási Ügynökséggel, amely 

vizsgálta a glifozátot és készítményeit is, 

amelyek az emberi egészségre és a 

biológiai sokféleségre gyakorolt 

kockázatok felméréséhez fontosabbak; 

mivel korlátai ellenére az EFSA szakértői 

felülvizsgálata felismerte, hogy a 

glifozátalapú készítmények toxikus 

hatásának kérdését tovább kell vizsgálni, 

mivel számos, készítményekről közzétett 

genotoxicitási vizsgálat eredménye in vitro 

és in vivo pozitív volt, valamint rámutatott, 

hogy más végpontokat is tisztázni kell, 

például a glifozátalapú készítmények 

hosszú távú toxicitását és 
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karcinogenitását, reprodukciós/fejlődési 

toxicitását és hormonháztartást zavaró 

hatását; mivel összességében az EFSA így 

megerősítette, hogy jelentős mennyiségű 

tudományos bizonyíték áll rendelkezésre 

arról, hogy a glifozátalapú 

készítményekben megfigyelt, biológiai 

sokféleségre gyakorolt toxikus hatás és 

genotoxicitás más összetevőkhöz vagy 

társkészítményekhez is kapcsolódik; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/4 

Módosítás  4 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 

NK603 x T25 kukorica engedélyezése 

Állásfoglalási indítvány 

F a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

 Fa. mivel a géntechnológiával módosított 

növények termesztésének elfogadása 

visszafordíthatatlan folyamatot indít el, és 

a mezőgazdasági termelőket a 

multinacionális vállalatok rabszolgáivá 

teszi; mivel a GMO-termékek behozatala 

közvetetten felelős e rabszolgaságra 

kényszerítésért, amit az európai polgárok 

nem fogadnak el; 

Or. en 

 

 


