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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενετικώς 

τροποποιημένη σόγια MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1, όπως περιγράφεται στην 

αίτηση, έχει μειωμένη έκφραση των 

ενζύμων FAD2 (fatty acid Δ12-desaturase)  

και FATB (palmitoyl acyl carrier protein 

thioesterase), γεγονός που οδηγεί σε 

προφίλ αυξημένου ελαϊκού οξέος και 

μειωμένου λινελαϊκού οξέος και εκφράζει 

την πρωτεΐνη CP 4 EPSPS, που προσδίδει 

αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με βάση το 

glyphosate. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον 

Καρκίνο — η ειδική υπηρεσία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας — 

χαρακτήρισε στις 20 Μαρτίου 2015 το 

φυτοφάρμακο glyphosate ως πιθανώς 

καρκινογόνο για τον άνθρωπο1· 
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Σεπτεμβρίου 2015 η Υπηρεσία Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών Κινδύνων για την Υγεία 

της Καλιφόρνιας (OEHHA) εξέδωσε 

δήλωση πρόθεσης να προσθέσει το 

glyphosate στον κατάλογο χημικών 

ουσιών που έχουν αναγνωριστεί από την 

πολιτεία ότι προκαλούν καρκίνο· 
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