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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā pieteikumā ir norādīts, ka ģenētiski 

modificētās sojas pupas MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1 sintezē mazāk taukskābju 

Δ12 desaturāzes (FAD2) un palmitoil-ACP 

tioesterāzes (FATB) fermentu, kā rezultātā 

palielinās oleīnskābes un samazinās 

linolskābes saturs, un šīs sojas pupas 

sintezē proteīnu CP4 EPSPS, kas piešķir 

noturību pret glifosāta herbicīdiem; tā kā 

2015. gada 20. martā Starptautiskā Vēža 

izpētes aģentūra (Pasaules Veselības 

organizācijas aģentūra, kas specializējas 

vēža pētniecībā) klasificēja glifosātu kā 

cilvēkam iespējami kancerogēnu vielu; 

_____________ 

1 IARC Monographs Volume 112: evaluation of 

five organophosphate insecticides and herbicides 

[Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras monogrāfijas 

112. sējums: piecu fosfororganisko insekticīdu un 

herbicīdu novērtējums], 2015. gada 20. marts, 

http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf. 

B. tā kā pieteikumā ir norādīts, ka ģenētiski 

modificētās sojas pupas MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1 sintezē mazāk taukskābju 

Δ12 desaturāzes (FAD2) un palmitoil-ACP 

tioesterāzes (FATB) fermentu, kā rezultātā 

palielinās oleīnskābes un samazinās 

linolskābes saturs, un šīs sojas pupas 

sintezē proteīnu CP4 EPSPS, kas piešķir 

noturību pret glifosāta herbicīdiem; tā kā 

2015. gada 20. martā Starptautiskā Vēža 

izpētes aģentūra (Pasaules Veselības 

organizācijas aģentūra, kas specializējas 

vēža pētniecībā) klasificēja glifosātu kā 

cilvēkam iespējami kancerogēnu vielu; tā 

kā 2015. gada 4. septembrī Kalifornijas 

Vides veselības apdraudējuma vērtēšanas 

pārvalde (California Office of 

Environmental Health Hazard 

Assessment — OEHHA) ir sniegusi 

paziņojumu par nodomu iekļaut glifosātu 

oficiālajā kancerogēno ķīmisko vielu 

sarakstā; 

_________________ 

1 IARC Monographs Volume 112: evaluation of 

five organophosphate insecticides and herbicides 

[Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras monogrāfijas 

112. sējums: piecu fosfororganisko insekticīdu un 

herbicīdu novērtējums], 2015. gada 20. marts, 

http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf. 
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