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

модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че при генетично 

модифицираната соя MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1, както е описана в 

заявлението, е намалена експресията на 

ензимите Δ12-мастна киселина-

десатураза (FAD2) и палмитоил-[ацил-

пренасящ белтък]-тиоестераза (FATB), 

което води до профил с увеличено 

съдържание на олеинова киселина и 

намалено съдържание на линолова 

киселина, и се експресира протеин CP4 

EPSPS, който придава устойчивост към 

хербициди на основата на глифозат; 

като има предвид, че на 20 март 2015 г.1 

Международната агенция за изследване 

на рака – специализираната агенция по 

ракови заболявания към Световната 

здравна организация – класифицира 

глифозата като вероятно канцерогенен 

за хората; 

_____________ 

1 IARC Monographs, том 112: Оценка на пет 

органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 

март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 

Б. като има предвид, че при генетично 

модифицираната соя MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1, както е описана в 

заявлението, е намалена експресията на 

ензимите Δ12-мастна киселина-

десатураза (FAD2) и палмитоил-[ацил-

пренасящ белтък]-тиоестераза (FATB), 

което води до профил с увеличено 

съдържание на олеинова киселина и 

намалено съдържание на линолова 

киселина, и се експресира протеин CP4 

EPSPS, който придава устойчивост към 

хербициди на основата на глифозат; 

като има предвид, че на 20 март 2015 г.1 

Международната агенция за изследване 

на рака – специализираната агенция по 

ракови заболявания към Световната 

здравна организация – класифицира 

глифозата като вероятно канцерогенен 

за хората; като има предвид, че на 

4 септември 2015 г. Калифорнийската 

служба за оценка на опасността за 

здравето от замърсявания на 

околната среда (OEHHA) публикува 

съобщение относно намерението си 

да включи глифозата в списъка на 

химичните вещества, за които на 

щата е известно, че са канцерогенни; 

_________________ 

1 IARC Monographs, том 112: Оценка на пет 

органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 
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