EK novosti, 3. kolovoza 2017.
Komisija odobrila pet genetski modificiranih proizvoda za upotrebu u hrani i hrani za životinje
Komisija je danas donijela pet odluka o odobrenju za upotrebu genetski modificiranih organizama
(GMO) u hrani i hrani za životinje. Tim odlukama o odobrenju nije obuhvaćena upotreba tih GMOova za uzgoj. Današnje odluke odnose se na dva nova odobrenja (za kukuruz MON 87427 x
MON 89034 x NK603 i kukuruz 1507 x 59122 x MON 810 x NK603) te obnovu triju postojećih
odobrenja (kukuruz DAS-59122-7, kukuruz GA21, šećerna repaH7-1). Svi su ti genetski modificirani
organizmi prošli sveobuhvatan postupak odobrenja, uključujući pozitivno znanstveno mišljenje
Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). Sve države članice imale su pravo izraziti svoje mišljenje
u Stalnom odboru, a nakon toga i u žalbenom odboru, te je Europska komisija u konačnici dobila
pravnu potporu država članica za donošenje odluka. Odobrenja vrijede deset godina, a na sve
proizvode proizvedene od tih genetski modificiranih organizama primjenjivat će se stroga pravila EUa o označivanju i sljedivosti. Više informacija o genetski modificiranim organizmima u EU-u dostupno
je ovdje.
EUROSTAT: Lipanj 2018. u odnosu na svibanj 2018. – trgovina na malo u europodručju veća za 0,3
posto, u području EU28 stabilna
U usporedbi sa svibnjem 2018. u lipnju 2018. obujam desezonirane trgovine na malo u europodručju
(EA19) povećao se za 0,3 posto, dok se u području EU28 nije mijenjao, pokazuju procjene Eurostata,
statističkog ureda Europske unije. Obujam trgovine na malo u svibnju se povećao za 0,3 posto u
europodručju te za 0,6 posto u području EU28. U usporedbi s lipnjem 2017. u lipnju 2018.
kalendarski prilagođen indeks trgovine na malo povećao se za 1,2 posto u europodručju te za
1,9 posto u području EU28. Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje.
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