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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

14.12.2015 B8-1365/2 

Poprawka  2 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie zmodyfikowaną 

kukurydzę NK603 x T25 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ba. mając na uwadze, że glifosat nie jest 

dopuszczony w UE jako lek stosowany 

u ludzi lub lek weterynaryjny pomimo 

twierdzeń Monsanto zawartych 

w zarejestrowanym patencie 

US2004077608, dotyczących jego 

działania przeciwdrobnoustrojowego; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/3 

Poprawka  3 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie zmodyfikowaną 

kukurydzę NK603 x T25 

Projekt rezolucji 

Motyw B b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, że stosowanie 

glifosatu wzrasta wraz z uprawą roślin 

odpornych na glifosat, co obserwuje się 

w Stanach Zjednoczonych, gdzie rolnicy 

nieuprawiający GMO zużywają 

426g/ha glifosatu, natomiast rolnicy, 

którzy wykorzystują genetycznie 

zmodyfikowane nasiona odporne na 

herbicydy zużywają 1478g/ha, czyli 

o 223% więcej; mając ponadto na uwadze, 

że jeśli chodzi o nieszkodliwość glifosatu, 

ocena ryzyka przeprowadzona przez 

EFSA na podstawie opinii środowiska 

naukowego jest obarczona błędem, gdyż 

dotyczyła wyłącznie glifosatu, inaczej niż 

ocena Międzynarodowej Agencji Badań 

nad Rakiem, która dotyczyła glifosatu 

i jego postaci użytkowych, co jest 

odpowiedniejsze w przypadku oceny 

ryzyka dla zdrowia ludzkiego 

i różnorodności biologicznej; mając na 

uwadze, że pomimo tego ograniczenia 

w wyniku oceny EFSA bazującej na opinii 

środowiska naukowego uznano, że należy 

dogłębniej rozważyć kwestię toksyczności 

postaci użytkowych opartych na 

glifosacie, gdyż w szeregu 

opublikowanych badań z zakresu 

genotoksyczności dotyczących postaci 
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użytkowych wykazane zostały wyniki 

dodatnie in vitro oraz in vivo, oraz 

zauważono, że należy uzyskać większą 

jasność co do innych punktów 

końcowych, takich jak długoterminowa 

toksyczność i rakotwórczość, toksyczność 

reprodukcyjna/rozwojowa oraz zdolność 

postaci użytkowych opartych na glifosacie 

do zaburzania gospodarki hormonalnej; 

mając w konsekwencji na uwadze, że 

w ten sposób EFSA potwierdził, iż istnieje 

wiele dowodów naukowych na to, że 

toksyczność w odniesieniu do 

różnorodności biologicznej oraz skutki 

genotoksyczne obserwowane w przypadku 

niektórych postaci użytkowych opartych 

na glifosacie są powiązane z pozostałymi 

składnikami lub składnikami obojętnymi; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/4 

Poprawka  4 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie zmodyfikowaną 

kukurydzę NK603 x T25 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że przyjęcie upraw 

GMO jest nieodwracalne i prowadzi do 

zniewolenia rolników przez firmy 

międzynarodowe; mając na uwadze, że 

przywóz GMO pośrednio odpowiada za to 

zniewolenie, którego obywatele europejscy 

nie aprobują; 

Or. en 

 

 


