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Pozměňovací návrh  1/rev. 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0135/2016 

Giovanni La Via 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované sóji MON 87705 × MON 89788 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že geneticky 

modifikovaná sója MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1 popsaná v žádosti má 

sníženou expresi enzymů pro mastné 

kyseliny Δ12-desaturázu (FAD2) 

a palmitoyl acyl carrier protein thioesterázu 

(FATB), což má za následek profil se 

zvýšeným podílem kyseliny olejové 

a sníženým podílem kyseliny linolové, 

a exprimuje protein CP4 EPSPS, který 

zajišťuje toleranci vůči herbicidům na bázi 

glyfosátu; vzhledem k tomu, že 

Mezinárodní agentura pro výzkum 

rakoviny, jež je specializovanou agenturou 

Světové zdravotnické organizace pro 

rakovinu, klasifikovala dne 20. března 

2015 glyfosát jako látku, která je pro lidi 

pravděpodobně karcinogenní1; 

_____________ 

1 Monografie IARC, svazek 112: hodnocení pěti 

organofosfátových insekticidů a herbicidů, 20. 

března 2015, http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 

B. vzhledem k tomu, že geneticky 

modifikovaná sója MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1 popsaná v žádosti má 

sníženou expresi enzymů pro mastné 

kyseliny Δ12-desaturázu (FAD2) 

a palmitoyl acyl carrier protein thioesterázu 

(FATB), což má za následek profil se 

zvýšeným podílem kyseliny olejové 

a sníženým podílem kyseliny linolové, 

a exprimuje protein CP4 EPSPS, který 

zajišťuje toleranci vůči herbicidům na bázi 

glyfosátu; vzhledem k tomu, že 

Mezinárodní agentura pro výzkum 

rakoviny, jež je specializovanou agenturou 

Světové zdravotnické organizace pro 

rakovinu, klasifikovala dne 20. března 

2015 glyfosát jako látku, která je pro lidi 

pravděpodobně karcinogenní1; vzhledem 

k tomu, že dne 4. září 2015 zveřejnil 

kalifornský Úřad pro posuzování 

zdravotních rizik spojených s životním 

prostředím (OEHHA) oznámení o záměru 

přidat glyfosát na seznam chemických 

látek, o nichž si je stát vědom, že 

způsobují rakovinu; 

_________________ 

1 Monografie IARC, svazek 112: hodnocení pěti 

organofosfátových insekticidů a herbicidů, 20. 

března 2015, http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 
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