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Předmět: Nedořešený návrh ohledně klonování zvířat za účelem výroby potravin

Parlament opakovaně v minulých letech vyzýval Komisi, aby předložila legislativní návrh 
ohledně klonování zvířat za účelem výroby potravin. Přestože již Komise učinila v tomto 
ohledu několik prohlášení (v pracovním programu Komise na rok 2012 a 2013, komisař Borg 
u příležitosti slyšení v Evropském parlamentu dne 13. listopadu 2012 a ve svém následném 
dopise poslancům EP ze dne 17. listopadu 2012), dosud jim nedostála.    

Dne 28. března 2011 skončila interinstitucionální vyjednávání za účelem změny stávajícího 
nařízení o nových potravinách (nařízení (ES) č. 258/97) neúspěšně, jelikož se názory 
Evropského parlamentu a Rady lišily především v souvislosti s nakládáním s potravinami 
vyráběnými z potomstva klonovaných zvířat. V podstatě byl Evropský parlament původně 
zastáncem úplného zákazu, poté trval alespoň na zavedení povinného označování veškerých 
potravin vyráběných z potomstva, souhlasil nicméně s postupným zaváděním této povinnosti 
(počínaje okamžitým označováním hovězího masa vyráběného z potomstva s automatickým 
prodloužením této označovací povinnosti na jiné potraviny a jiné druhy (vepřové, 
skopové...)). Ačkoli Rada byla ochotna přijmout označovací povinnost pro čerstvé maso 
vyráběné z potomstva klonovaného dobytka, trvala na tom, že jakýkoli budoucí legislativní 
návrh zavádějící označovací povinnost kromě hovězího masa by bylo třeba nejprve podrobit 
studii proveditelnosti a zhodnocení dopadů.  

Dne 27. listopadu 2013 sbor komisařů vedl orientační diskusi o případném budoucím návrhu. 
Podkladem pro tuto diskusi byl dokument, který se vztahoval k některým závěrům hodnocení 
dopadů. Dané hodnocení dopadů nebylo dosud zveřejněno.

– Mohla by se Komise vyjádřit k obsahu návrhu předloženého GŘ SANCO a především 
k jeho konkrétním ustanovením o povinném označování potravin vyráběných z potomstva 
klonovaného dobytka? 

– Mohla by Komise objasnit průběh diskusí ve sboru komisařů a podat informace 
o současném stavu? 

– Velká většina v Evropském parlamentu požaduje zákaz či alespoň povinné označování 
veškerých potravin pocházejících z klonovaných zvířat a jejich potomstva (dodatečně 
k čerstvému masu z potomstva klonovaného dobytka). Mohla by Komise upřesnit, kdy 
plánuje přijmout legislativní návrh o klonovaných zvířatech a jejich potomstvu určených 
k výrobě potravin, který zohlední požadavky Evropského parlamentu? 

– Mohla by Komise poskytnout Evropskému parlamentu příslušné posouzení dopadů tohoto 
návrhu? 

– [Mohla by se Komise vyjádřit ke slučitelnosti s pravidly WTO a) zákazu a b) 
povinného označování veškerého masa a potravin z potomstva klonovaných zvířat 
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a jejich potomků?]
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