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14.12.2015 B8-1365/2 

Изменение  2 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-1365/2015 

Барт Стас, Гийом Балас, Лин Бойлан, Елеонора Еви 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешаване на генетично 

модифицирана царевица NK603xT25 

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ба. като има предвид, че веществото 

глифозат не е разрешено в хуманната 

или ветеринарната медицина в ЕС 

въпреки претенциите на Монсанто в 

заявения патент US2004077608 

относно неговото въздействие като 

антимикробен продукт; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/3 

Изменение  3 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-1365/2015 

Барт Стас, Гийом Балас, Лин Бойлан, Елеонора Еви 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешаване на генетично 

модифицирана царевица NK603xT25 

Предложение за резолюция 

Съображение Б б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Бб. като има предвид, че 

използването на глифозат нараства с 

култивирането на растения с 

поносимост към глифозата, какъвто 

е случаят в Съединените щати, 

където при негенетично 

модифицирани семена употребата на 

глифозат е 426g/ha, докато при 

генетично модифицирани семена с 

поносимост към хербициди 

употребата е 1378g/ha, което 

представлява увеличение от 223%; 

като има предвид освен това, че по 

отношение на безопасността на 

глифозата партньорската проверка 

за оценка на риска, извършена от 

ЕОБХ, е неточна, тъй като е била 

ограничена до оценяване единствено 

на глифозата, за разлика от 

проверката на Международната 

агенция за изследване на рака, която 

разглежда глифозата и препаратите 

от него, които имат по-голямо 

отношение към оценяването на 

рисковете за човешкото здраве и 

биологичното разнообразие; като има 

предвид, че въпреки това ограничение 

партньорската проверка на ЕОБХ 

признава, че въпросът за 

токсичността на препаратите на 
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основата на глифозат следва да бъде 

допълнително разгледан, тъй като 

редица публикувани генотоксични 

изследвания на препаратите са 

показали положителни резултати ин 

витро и ин виво, и отбелязва, че 

следва да бъдат изяснени други крайни 

показатели, като например 

дългосрочната токсичност и 

канцерогенност, токсичността за 

репродукцията/за развиващия се 

организъм и потенциала на 

препаратите на основата на 

глифозат да увреждат ендокринната 

система; като има предвид в 

заключение, че по такъв начин ЕОБХ 

потвърди наличието на значителен 

брой научни доказателства за това че 

токсичността за биологичното 

разнообразие и генотоксичните 

ефекти, наблюдавани в някои 

препарати на основата на глифозат, 

са свързани с другите съставки или 

„коформуланти“; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/4 

Изменение  4 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-1365/2015 

Барт Стас, Гийом Балас, Лин Бойлан, Елеонора Еви 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешаване на генетично 

модифицирана царевица NK603xT25 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еа. като има предвид, че приемането 

на отглеждането на генетично 

модифицирани култури е необратимо 

и води до заробването на 

селскостопанските производители 

от многонационалните дружества; 

като има предвид, че вносът на 

генетично модифицирани организми е 

непряко отговорен за това заробване, 

което европейските граждани не 

одобряват;  

Or. en 

 

 


