
 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

14.12.2015 B8-1365/2 

Grozījums Nr.  2 

Sylvie Goddyn 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu – ģenētiski modificētas kukurūzas 

NK603xT25 atļaušana 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ba apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ba. tā kā glifosātu nav atļauts izmantot 

cilvēku vai veterinārajā medicīnā ES, lai 

gan uzņēmums „Monsanto” reģistrētajā 

patentā US2004077608 apgalvo, ka tam ir 

pretmikrobu iedarbība; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/3 

Grozījums Nr.  3 

Sylvie Goddyn 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu – ģenētiski modificētas kukurūzas 

NK603xT25 atļaušana 

Rezolūcijas priekšlikums 

Bb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Bb. tā kā glifosāta izmantošana palielinās 

līdz ar pret glifosātu noturīgu augu 

audzēšanu, kā tas ir noticis Amerikas 

Savienotajās Valstīs, kur ģenētiski 

nemodificētu augu audzēšanā izmanto 

426 g/ha glifosāta, savukārt pret 

herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu 

sēklu audzētāji —attiecīgi 1378 g/ha, kas 

ir par 223 % vairāk; tā kā turklāt attiecībā 

uz glifosāta drošību EFSA veiktā riska 

novērtējuma salīdzinošā izvērtēšana ir 

kļūdaina, jo tajā izvērtēja tikai vienu pašu 

glifosātu, turpretī Starptautiskā Vēža 

izpētes aģentūra vērtēja glifosātu un tā 

preparātus, kas ir piemērotāki riska 

novērtēšanai attiecībā uz cilvēka veselību 

un bioloģisko daudzveidību;  tā kā, 

neraugoties uz šo ierobežojumu, EFSA 

salīdzinošajā izvērtēšanā tika atzīts, ka 

jautājums par glifosātu saturošu 

preparātu toksiskumu būtu vēl jāapsver, 

jo vairākos publicētos attiecīgo preparātu 

genotoksiskuma pētījumos ir konstatēti 

pozitīvi rezultāti in vitro un in vivo, un 

norādīja, ka būtu jāprecizē arī citi 

jautājumi, piemēram, glifosātu saturošu 

preparātu ilgtermiņa toksiskums un 

kancerogenitāte, toksiskums 

reproduktīvajai sistēmai /augļa attīstībai 

un endokrīnās sistēmas darbības 
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traucēšanas potenciāls; tā kā EFSA šādi 

ir apstiprinājusi ievērojamu daudzumu 

pašreizējo zinātnisko pierādījumu par to, 

ka dažu glifosātu saturošu preparātu 

konstatētais toksiskums bioloģiskajai 

daudzveidībai un genotoksiskā ietekme ir 

saistīta ar citām sastāvdaļām vai 

papildvielām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Sylvie Goddyn 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu – ģenētiski modificētas kukurūzas 

NK603xT25 atļaušana 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Fa. tā kā ĢMO audzēšana ir 

neatgriezeniska un izraisa lauksaimnieku 

nonākšanu starptautisko uzņēmumu 

verdzībā; tā kā šo verdzību netieši izraisa 

ĢMO ievešana, un Eiropas iedzīvotāji to 

neatbalsta; 

Or. en 

 

 


