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Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zmodyfikowana 

genetycznie soja MON-877Ø5-6 × MON-

89788-1, zgodna z opisem we wniosku, 

wykazuje zmniejszoną ekspresję kwasu 

tłuszczowego Δ12-desaturazy (FAD2) oraz 

enzymów tioesteraz palmitoilo-ACP 

(FATB), co skutkuje zwiększoną 

zawartością kwasu oleinowego i 

zmniejszoną zawartością kwasu 

linolowego; wykazuje także ekspresję 

białka CP4 EPSPS nadającego tolerancję 

na herbicydy zawierające glifosat; mając 

na uwadze, że Międzynarodowa Agencja 

Badań nad Rakiem – wyspecjalizowana 

agencja Światowej Organizacji Zdrowia – 

w dniu 20 marca 2015 r. zaklasyfikowała 

glifosat jako substancję prawdopodobnie 

rakotwórczą dla ludzi1; 

_____________ 

1 IARC Monographs, t. 112: evaluation of five 

organophosphate insecticides and herbicides [ocena 

pięciu insektycydów i herbicydów 

fosforoorganicznych], 20 marca 2015 r. 

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

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 
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89788-1, zgodna z opisem we wniosku, 

wykazuje zmniejszoną ekspresję kwasu 

tłuszczowego Δ12-desaturazy (FAD2) oraz 

enzymów tioesteraz palmitoilo-ACP 

(FATB), co skutkuje zwiększoną 

zawartością kwasu oleinowego i 

zmniejszoną zawartością kwasu 

linolowego; wykazuje także ekspresję 

białka CP4 EPSPS nadającego tolerancję 

na herbicydy zawierające glifosat; mając 

na uwadze, że Międzynarodowa Agencja 

Badań nad Rakiem – wyspecjalizowana 

agencja Światowej Organizacji Zdrowia – 

w dniu 20 marca 2015 r. zaklasyfikowała 

glifosat jako substancję prawdopodobnie 

rakotwórczą dla ludzi1; mając na uwadze, 

że w dniu 4 września 2015 r. Urząd 

Kalifornii ds. Oceny Zagrożeń dla 

Zdrowia Środowiskowego wydał 

zawiadomienie o zamiarze dodania 

glifosatu do wykazu chemikaliów, które 

ten stan uznaje za powodujące raka; 

_________________ 

1 IARC Monographs, t. 112: evaluation of five 

organophosphate insecticides and herbicides [ocena 

pięciu insektycydów i herbicydów 

fosforoorganicznych], 20 marca 2015 r. 

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