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B8-0075/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbene uredbe Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87403 (MON-
874Ø3-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 
1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta
(D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka izvedbene uredbe Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87403 (MON-874Ø3-1), so iz nje 
sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta (D059691),

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1829/2003 z dne 22. septembra 
2003 o genetsko spremenjenih živilih krme1, zlasti člena 7(3) in 19(3),

– ob upoštevanju glasovanja Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz 
člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 3. decembra 2018 in pri katerem ni 
bilo sprejeto mnenje,

– ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije2,

– ob upoštevanju mnenja, ki ga je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sprejela 
8. marca 2018 in ki je bilo objavljeno 28. marca 20183,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085, 
COD(2017)0035),

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, s katerimi je nasprotoval odobritvi gensko 
spremenjenih organizmov4,

1 UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
2 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
3 Ocena gensko spremenjene koruze MON 87403 za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSA-GMO-BE-2015–125), 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 
4 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o predlogu Sklepa Sveta o dajanju v promet za 
gojenje koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim 
škodljivcem iz reda Lepidoptera, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 482, 
23.12.2016, str. 110).
– Resolucija z dne 16. decembra 2015 o izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. decembra 2015 o 
odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25, so iz nje sestavljeni 
ali proizvedeni (UL C 399, 24.11.2017, str. 71). 
– Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
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– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

– ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A. ker je družba Monsanto Europe SA/NV 26. junija 2015 v imenu družbe Monsanto iz 
ZDA predložila vlogo v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 za dajanje 
na trg živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 
87403, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (v nadaljnjem besedilu: vloga), 
nacionalnemu pristojnemu organu Belgije, in ker je vloga zajemala tudi dajanje na trg 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87403 ali so iz nje 
sestavljeni, za uporabo v druge namene, ne le za živila in krmo, z izjemo gojenja;

B. ker je koruza MON 87403 gensko spremenjena, s povečano biomaso in večjo rodnostjo 
klasov (ki ob žetvi postanejo koruzni storži) z vstavitvijo skrajšanega genskega 
zaporedja, pridobljenega iz druge rastlinske vrste (Arabidopsis thaliana); ker se zaradi 
tega izrazi beljakovina (AtHB17Δ113), katere funkcija je konkurirati podobni naravni 
beljakovini, ki nadzira upravljanje z geni in rast rastlin;

C. ker so pristojni organi v trimesečnem posvetovalnem obdobju posredovali veliko 
kritičnih pripomb1; ker so med pripombami mdr. ugotovitve, da podatki iz poskusov 
niso podprli trditve o povečani rodnosti gensko spremenjene koruze MON 87403, da ni 
mogoče sklepati o varnosti dolgoročnih učinkov na razmnoževanje ali razvoj celotne 
hrane in/ali krme, da vloga predlagatelja za načrt za spremljanje stanja okolja ne 
izpolnjuje ciljev iz Priloge VII k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta2 

vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL 
C 35, 31.1.2018, str. 19). 
– Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL 
C 35, 31.1.2018, str. 17). 
– Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL C 
35, 31.1.2018, str. 15). 
– Resolucija z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in gensko spremenjeno koruzo s 
kombinacijo dveh ali treh transformacij Bt11, MIR162, MIR604 in GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, 
na trg (UL C 86, 6.3.2018, str. 108). 
– Resolucija z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju gensko spremenjenih nagljev 
na trg (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (UL C 86, 28.6.2018, str. 111). 
– Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na 
trg za gojenje semen gensko spremenjene koruze MON 810 (UL C 215, 19.6.2018, str. 76). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (UL C 215, 19.6.2018, str. 80). 
– Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene 
koruze Bt11 v promet za gojenje (UL C 215, 19.6.2018, str. 70). 
– Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene 
koruze 1507 v promet za gojenje (UL C 215, 19.6.2018, str. 73).
– Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, so iz njega 
sestavljeni ali proizvedeni (UL C 215, 19.6.2018, str. 83). 
– Resolucija z dne 5. aprila 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
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ter, kar je bistveno, da predloženi dokazi niso zadostni, da bi pomirili potrošnike glede 
varnosti gensko spremenjene koruze MON 87403;

D. ker je kljub temu, da je EFSA dala zeleno luč v zvezi z varnostjo gensko spremenjene 
koruze MON 87403, neodvisna analiza ocene agencije EFSA pokazala, da konkretni 
molekularni mehanizmi, ki sodelujejo pri izražanju AtHB17Δ113, pa tudi, kako vse to 
pripelje do predvidenih učinkov in možnih neželenih učinkov, še vedno niso povsem 
jasni in da so potrebne nadaljnje raziskave1; ker brez popolnega razumevanja genske 
spremembe ni mogoče v celoti oceniti s tem povezanih tveganj;

E. ker rezultati terenskih preskušanj, ki jih je izvedel predlagatelj, kažejo, da so ugotovljeni 
učinki predvidene lastnosti, se pravi večje biomase in večje rodnosti klasja, zelo majhni 
in spremenljivi; ker je odbor EFSA za gensko spremenjene organizme potrdil, da je 
znano, da je sprememba zaradi predvidene lastnosti omejenega obsega, kar kaže, da je 
lahko pojavnost lastnosti odvisna od okoljskih razmer pri terenskih preskušanjih2;

vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacijskih dogodkov Bt11, 
59122, MIR604, 1507 in GA21 na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o 
gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 298, 23.8.2018, str. 34). 
– Resolucija z dne 17. maja 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo DAS-40278-9, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 307, 
30.8.2018, str. 71). 
– Resolucija z dne 17. maja 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB119 (BCS-GHØØ5-8), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 307, 30.8.2018, str. 67). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o 
odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-68416-4, so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko 
spremenjenih živilih in krmi (UL C 337, 20.9.2018, str. 54). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 × A5547-127, so iz nje sestavljeni ali 
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F. ker so terenska preskušanja potekala le v ZDA; ker bo gensko spremenjeno koruzo 
MON 87403, če se odobri njen uvoz v Unijo, mogoče pridelovati v mnogih državah 
proizvajalkah koruze z zelo različnimi podnebnimi in agronomskimi razmerami ter 
dodatnimi stresorji, kot sta omejevanje vode ali suša; ker učinek teh stresorjev in 
razmer, za katere odbor EFSA za GSO priznava, da lahko vplivajo na pojavnost 
lastnosti (in torej tudi morebitnih neželenih učinkov), torej ni bil ustrezno obravnavan;

G. ker je odbor EFSA za GSO ugotovil, da analiza sestave (primerjava sestave gensko 
spremenjene koruze MON 87403 s gensko nespremenjeno standardno koruzo na 
podlagi rezultatov terenskih preskusov) „ni opredelila vprašanj, ki bi zahtevala 
nadaljnjo oceno varnosti živil in krme ter njihovega vpliva na okolje“, paradoksalno pa 
je obenem podvomil, ali bi „lahko podatki o sestavi, pridobljeni iz terenskih preskusov, 
omogočili temeljito oceno tveganja“;

H. ker odbor EFSA za GSO ni ustrezno preučil morebitnih tveganj, ki jih predstavlja ta 
gensko spremenjena koruza za zdravje ljudi in živali ter za okolje; ker je 
nesprejemljivo, da Komisija predlaga odobritev te gensko spremenjene koruze na 
podlagi mnenja EFSA;

I. ker sta bila soavtorja ene od študij, omenjenih v mnenju EFSA, tudi član odbora EFSA 
za GSO in znanstvenik, zaposlen pri družbi Syngenta1; ker je bilo ugotovljeno, da so 
bila sklicevanja na to študijo kasneje odstranjena iz mnenja EFSA, pri tem pa je EFSA 
izjavila, da njihova odstranitev „v ničemer pomembno ne vpliva na vsebino ali končno 
mnenje“2;

proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko 
spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 55). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na 
trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi 
(UL C 346, 27.9.2018, str. 60). 
– Resolucija z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na 
trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih 
živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 122). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), 
so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 127).
– Resolucija z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno oljno ogrščico MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × 
ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) in MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 
× ACS-BNØØ3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 133).
– Resolucija z dne 1. marca 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 59122 (DAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih 
živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0051). 
– Resolucija z dne 1. marca 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, 
ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-
3 × MON-ØØ6Ø3-6) in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 
89034 in NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in razveljavitvi Sklepa 2010/420/EU (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0052). 
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J. ker Parlament pozdravlja dejstvo, da se je izvršni direktor agencije EFSA zavezal, da 
uslužbenci agencije EFSA v prihodnje ne bodo več soavtorji znanstvenih publikacij z 
znanstveniki, ki so povezani z industrijo, da bi tako preprečili sum neustreznih tesnih 
povezav z industrijo in povečali zaupanje potrošnikov v sistem Unije za varnost hrane1; 
ker je izjemno pomembno, da so vse študije, ki jih EFSA uporablja pri svojem delu, 
jasno navedene;

K. ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 3. decembra 2018, ni bilo sprejeto mnenje, 
kar pomeni, da države članice odobritve niso podprle s kvalificirano večino;

L. ker je Komisija v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga z dne 
22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav 
članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovedo uporabo gensko spremenjenih živil 
in krme, in v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga z dne 
14. februarja 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 obžalovala dejstvo, da je od 
začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejemala odločbe o odobritvi, ki niso 
bile podprte z mnenjem odbora držav članic, in da je vrnitev dosjeja Komisiji v končno 
odločanje, ki naj bi bila kvečjemu izjema v postopku kot celoti, postala pravilo pri 
odločanju o odobritvi gensko spremenjenih živil in krme; ker je predsednik Komisije 
Jean-Claude Juncker to prakso že večkrat označil za nedemokratično2;

M. ker je Parlament v prvi obravnavi3 28. oktobra 2015 zavrnil zakonodajni predlog z dne 

– Resolucija z dne 3. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg 
živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjene sladkorne pese H7-1 (KM-ØØØH71-4), v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0197).
– Resolucija z dne 30. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo GA21 (MON-ØØØ21-9), so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih 
živilih in krmi  (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0221).
– Resolucija z dne 30. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, 
in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603, ter o 
razveljavitvi sklepov 2009/815/ES, 2010/428/EU in 2010/432/EU v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0222).
– Resolucija z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), 
so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
(Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0416).
– Resolucija z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 in gensko 
spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 87427, MON 89034, 1507, MON 
88017 in 59122, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg in razveljavitvi Sklepa 2011/366/EU (Sprejeta 
besedila, P8_TA(2018)0417).

1 Pripombe držav članic: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
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22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter Komisijo pozval, naj ga 
umakne in predloži novega;

1. meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila, določena 
v Uredbi (ES) št. 1829/2003;

2. meni, da izvedbeni sklep Komisije ni v skladu s pravom Unije, saj ni skladen s ciljem 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, tj. v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta1, in sicer dati podlago za zagotavljanje visoke ravni 
varovanja življenja in zdravja ljudi, zdravja in dobrobiti živali ter okoljskih interesov in 
interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjeno hrano in krmo, ob hkratnem 
zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga;

3. poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa;

4. znova poudarja, da je odločen doseči napredek v zvezi s predlogom Komisije o 
spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011; poziva Svet, naj nujno nadaljuje svoje delo v 
zvezi s tem predlogom;

5. poziva Komisijo, naj prekine izvajanje vseh izvedbenih sklepov glede vlog za odobritev 
gensko spremenjenih organizmov, dokler se postopek odobritve ne spremeni in se ne 
odpravijo pomanjkljivosti sedanjega postopka, za katerega se je izkazalo, da je 
neustrezen;

6. poziva Komisijo, naj umakne predloge za odobritev GSO, če stalni odbor za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali ne bo izdal mnenja, bodisi za gojenje ali za 
uporabo v živilih in krmi;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

00222 
2 Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko 
spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L 106, 17.4.2001, str. 1).
1 Pripombe inštituta Testbiotech na Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene koruze MON 87403 družbe 
Monsanto za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo, odbor EFSA za GSO, 2018 
https://www.testbiotech.org/node/2210 
2 Mnenje EFSA, str. 3: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 

1 Za podrobnosti gl. pripombe inštituta Testbiotech na Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene koruze 
MON 87403 družbe Monsanto za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo, odbor EFSA za GSO, 2018: 
https://www.testbiotech.org/node/2210
2 Glej mnenje EFSA, str. 2: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
1 Pismo agencije EFSA inštitutu Testbiotech julija 2018: 
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf 
2 Glej na primer uvodni govor na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, vključen v politične smernice za 
naslednjo Evropsko komisijo (Strasbourg, 15. julij 2014), ali govor o stanju v Uniji iz leta 2016 (Strasbourg, 
14. september 2016).
3 UL C 355, 20.10.2017, str. 165.
1 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
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