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Teema: Esitamist ootav ettepanek loomade toiduks kloonimise kohta

Viimastel aastatel on Euroopa Parlament nõudnud, et komisjon esitaks seadusandliku 
ettepaneku loomade toiduks kloonimise kohta. Hoolimata mitmetest teadaannetest (komisjoni 
2012. ja 2013. aasta tööprogrammides ning volinik Borgi kuulamisel Euroopa Parlamendis 
13. novembril 2012 ja tema 17. novembril 2012 Euroopa Parlamendi liikmetele saadetud 
kirjas) ei ole komisjon seda veel teinud.

28. märtsil 2011 peetud institutsioonidevahelised läbirääkimised eesmärgiga muuta 
olemasolevat määrust uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta (määrus (EÜ) nr 258/97) 
luhtusid, sest Euroopa Parlament ja nõukogu jäid eri arvamusele, eriti kloonitud loomade 
järglastelt pärineva toidu käitlemise küsimuses. Sisuliselt nõudis Euroopa Parlament, kes 
pooldab ennekõike keelustamist, et kehtestataks vähemalt kohustus märgistada kogu 
kloonitud loomade järglastelt pärinev toit, kuid oli siiski nõus kohustuse järk-järgulise 
kehtestamisega (alustades viivitamatult kloonitud loomade järglastest toodetud veiseliha 
märgistamisega, mida laiendataks seejärel automaatselt teiste toiduainete ja liikide (sead, 
lambad jne) märgistamisele). Kuigi nõukogu oli nõus kehtestama kloonitud veiste järglaste 
värske liha märgistamise kohustuse, nõudis ta, et enne kui esitatakse mis tahes seadusandlik 
ettepanek kehtestada märgistamise kohustus muule kui veiselihale, tuleks teha 
teostatavusuuring ja mõjuhinnang. 

Volinike kolleegium pidas 27. novembril 2013 poliitilise mõttevahetuse võimaliku tulevase 
ettepaneku teemal. Mõttevahetus põhines aruteludokumendil, milles viidati mõnedele 
mõjuhinnangu järeldustele. Mõjuhinnangut ei ole veel avaldatud.

– Kas komisjon võiks kommenteerida tervishoiu- ja tarbijakaitse peadirektoraadi ettepanekut, 
eriti selle erisätteid kloonitud loomade järglastelt pärineva toidu märgistamise kohustuse 
kohta?

– Kas komisjon võiks täpsustada, kuidas kulges volinike kolleegiumi arutelu ja milline on 
hetkeseis?

– Euroopa Parlamendi saadikute valdav enamus nõuab kogu kloonitud loomadelt ja nende 
järglastelt pärineva toidu (lisaks kloonitud veiste järglastest toodetud värskele lihale) 
keelustamist või vähemalt selle märgistamise kohustuse kehtestamist. Kas komisjon võiks 
täpsustada, millal on kavas võtta vastu neile Euroopa Parlamendi nõudmistele vastav 
seadusandlik ettepanek kloonitud loomade ja nende järglaste toiduks kasutamise kohta? 

– Kas komisjon võiks esitada Euroopa Parlamendile ettepaneku aluseks oleva mõjuhinnangu?

– [Kas komisjon võiks kommenteerida kogu kloonitud loomade järglastelt pärineva liha 
ja toidu a) keelustamise või b) kohustusliku märgistamise ühilduvust WTO 
eeskirjadega?]
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