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Amendamentul

B. întrucât soia modificată genetic MON877Ø5-6 × MON-89788-1, astfel cum este
descrisă în cerere, prezintă o expresie
redusă a enzimelor desaturaza acidului gras
Δ12 (FAD2) și tioesteraza proteinei
purtătoare de palmitoil acil (FATB), ceea
ce duce la un profil ridicat al acidului oleic
și la un profil scăzut al acidului linoleic și
exprimă o proteină CP4 EPSPS care
conferă toleranță la erbicidele pe bază de
glifosat; întrucât, la 20 martie 2015,
Agenția Internațională pentru Cercetare în
Domeniul Cancerului (IARC - agenția
specializată în domeniul cancerului din
cadrul OMC) a clasificat glifosatul drept
substanță probabil cancerigenă pentru
oameni1;

B. întrucât soia modificată genetic MON877Ø5-6 × MON-89788-1, astfel cum este
descrisă în cerere, prezintă o expresie
redusă a enzimelor desaturaza acidului gras
Δ12 (FAD2) și tioesteraza proteinei
purtătoare de palmitoil acil (FATB), ceea
ce duce la un profil ridicat al acidului oleic
și la un profil scăzut al acidului linoleic și
exprimă o proteină CP4 EPSPS care
conferă toleranță la erbicidele pe bază de
glifosat; întrucât, la 20 martie 2015,
Agenția Internațională pentru Cercetare în
Domeniul Cancerului (IARC - agenția
specializată în domeniul cancerului din
cadrul OMC) a clasificat glifosatul drept
substanță probabil cancerigenă pentru
oameni1; întrucât la 4 septembrie 2015
Office of Environmental Health Hazard
Assessment (OEHHA) din California a
comunicat că intenționează să includă
glifosatul pe lista substanțelor chimice
identificate de respectivul stat pentru
provocarea cancerului;
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