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14.12.2015 B8-1365/2 

Ändringsförslag  2 

Sylvie Goddyn 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Invändning enligt artikel 106: godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Användning av glyfosat som 

läkemedel för människor eller djur är inte 

tillåten i EU, även om Monsanto i patent 

US2004077608 hävdar att det har 

antimikrobiell verkan. 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/3 

Ändringsförslag  3 

Sylvie Goddyn 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Invändning enligt artikel 106: godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 

Förslag till resolution 

Skäl Bb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Bb. Användning av glyfosat ökar med 

odling av glyfosatresistenta växter. Detta 

är fallet i USA, där icke-GMO-odlare 

använder 426 gram glyfosat per hektar 

medan odlare av 

bekämpningsmedelstoleranta GMO-

grödor använder 1 378 gram per hektar, 

vilket innebär en ökning med 223 procent. 

Vad gäller glyfosatsäkerhet är Efsas 

riskbedömning bristfällig på grund av att 

den begränsats till bedömning av rent 

glyfosat. Bedömningen från International 

Agency for Research on Cancer omfattar 

däremot både rent glyfosat och 

glyfosatberedningar, vilket är mer 

relevant för bedömning av risker för 

människors hälsa och den biologiska 

mångfalden. Trots denna begränsning 

kom Efsa i sin bedömning fram till att 

frågan om glyfosatberedningars 

eventuella toxicitet bör studeras 

ytterligare, eftersom ett antal publicerade 

undersökningar om beredningars 

genotoxicitet har visat positiva resultat 

både in vitro och in vivo. Det 

konstaterades också att andra resultatmått 

bör fastställas, till exempel 

glyfosatberedningars toxicitet och 

cancerogenicitet på lång sikt, 

reproduktionsstörningar/fosterskadande 

effekter samt hormonstörande effekter. 
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Det finns stora mängder vetenskapliga 

bevis för att den toxicitet för den 

biologiska mångfalden och den 

gentoxiska effekt som har konstaterats i 

vissa glyfosatberedningar är kopplade till 

de andra beståndsdelarna eller 

tillsatsämnena, och detta har Efsa 

sålunda bekräftat. 

Or. en 

 

 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

14.12.2015 B8-1365/4 

Ändringsförslag  4 

Sylvie Goddyn 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Invändning enligt artikel 106: godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 

Förslag till resolution 

Skäl Fa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Fa. När man en gång har börjat med 

GMO-odling finns ingen återvändo, och 

jordbrukarna blir de multinationella 

företagens slavar. GMO-importen bär 

indirekt ansvar för detta förslavande, som 

inte uppskattas av den europeiska 

allmänheten. 

Or. en 

 

 


