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Aihe: Ratkaisematon ehdotus eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten

Parlamentti on toistuvasti viime vuosien aikana kehottanut komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten. Lukuisista 
ilmoituksista huolimatta (komission vuoden 2012 ja vuoden 2013 työohjelmassa sekä 
komission jäsenen Borgin ilmoitus kuulemistilaisuudessa Euroopan parlamentissa 
13. marraskuuta 2012 ja Borgin myöhemmässä kirjeessä Euroopan parlamentille 
17. marraskuuta 2012) komissio ei ole vielä toimittanut ehdotusta. 

Toimielinten väliset neuvottelut 28. maaliskuuta 2011 nykyisen uuselintarvikkeista annetun 
asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97) muuttamiseksi 
epäonnistuivat, koska Euroopan parlamentin ja neuvoston näkemykset erityisesti kloonattujen 
eläinten jälkeläisistä saatavien elintarvikkeiden käsittelystä erosivat toisistaan. Lyhyesti 
sanottuna Euroopan parlamentti, joka alun perin kannatti kieltoa, vaati ainakin kaikkia 
jälkeläisistä saatavia elintarvikkeita koskevaa pakollista merkintävelvollisuutta, mutta 
hyväksyi kuitenkin kyseisen velvollisuuden asteittaisen käyttöönoton (jälkeläisistä saatavan 
naudanlihan merkitsemisen aloittaminen välittömästi ja sen jälkeen kyseisen 
merkintävelvollisuuden laajentaminen automaattisesti muihin elintarvikkeisiin ja muihin 
lajeihin (sika, lammas...)). Vaikka neuvosto oli valmis hyväksymään merkintävelvollisuuden 
kloonatun karjan jälkeläisistä saatavan tuoreen lihan osalta, se vaati, että kaikista tulevista 
lainsäädäntöehdotuksista, joissa edellytetään merkintävelvollisuuden käyttöönottoa muun 
kuin naudanlihan osalta, olisi ensin tehtävä toteutettavuustutkimus ja vaikutustenarviointi. 

Komission kollegio piti 27. marraskuuta 2013 suuntaa-antavan keskustelun mahdollisesta 
tulevasta ehdotuksesta. Keskustelu pohjautui keskusteluasiakirjaan, jossa viitattiin joihinkin 
vaikutustenarvioinnin johtopäätöksiin. Vaikutustenarviointia ei ole vielä julkaistu.

– Voiko komissio kommentoida terveyden ja kuluttaja-asioiden pääosaston esittämän 
ehdotuksen sisältöä ja erityisesti kloonattujen eläinten jälkeläisistä saatavien 
elintarvikkeiden pakollista merkintää koskevia erityisiä ehtoja?

– Voiko komissio selventää, mikä oli komission kollegiossa käytyjen keskusteluiden 
lopputulos ja kertoa, mikä on tilanne nyt?

– Laaja enemmistö Euroopan parlamentissa vaatii kaikkien kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä saatavien elintarvikkeiden kieltoa tai ainakin kaikkien kloonatuista eläimistä 
ja niiden jälkeläisistä saatavien elintarvikkeiden pakollista merkintää (kloonatun karjan 
jälkeläisistä saatavan tuoreen lihan merkinnän lisäksi). Voiko komissio täsmentää, 
milloin se aikoo hyväksyä elintarviketuotantoon tarkoitettuja kloonattuja eläimiä ja 
niiden jälkeläisiä koskevan lainsäädäntöehdotuksen, joka vastaa edellä mainittuja 
Euroopan parlamentin vaatimuksia? 
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– Voiko komissio toimittaa Euroopan parlamentille ehdotuksen taustalla olevan 
vaikutustenarvioinnin?

– [Voiko komissio kommentoida a) kiellon tai b) kaikkien kloonatuista eläimistä ja 
niiden jälkeläisistä saatavien lihan ja elintarvikkeiden pakollisen merkinnän WTO-
yhteensopivuutta?]
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