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Tárgy: Lezáratlan javaslat az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról

Az elmúlt években a Parlament több alkalommal is felszólította a Bizottságot, hogy nyújtson 
be jogalkotási javaslatot az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról. A számos közlemény 
ellenére (lásd a Bizottság 2012. évi és 2013. évi éves munkaprogramjában megjelent 
közleményeket, valamint a Borg biztos 2012. november 13-i európai parlamenti 
meghallgatása során elhangzottakat, továbbá a meghallgatás után a biztos által az európai 
parlamenti képviselők számára írt, 2012. november 17-i keltezésű levelet), a Bizottság eddig 
nem nyújtott be ilyen javaslatot. 

Az 2011. március 28-án tartott, az új élelmiszerekről szóló hatályos 258/1197/EK rendelet 
módosítására vonatkozó intézményközi tárgyalások különösképp azért voltak sikertelenek, 
mert az Európai Parlament és a Tanács eltérő véleménnyel van a klónozott állatok utódainak 
felhasználásával készült élelmiszerek kezeléséről. Röviden összefoglalva az Európai 
Parlament, amely eredetileg tilalmat szorgalmazott, ragaszkodott ahhoz, hogy legalább az 
utódok felhasználásával készült valamennyi élelmiszer címkézése legyen kötelező, azonban 
elfogadta e kötelezettség fokozatos bevezetését (az első lépés az utódokból származó 
marhahús címkézése lenne, és a kötelezettség automatikusan kibővülne más élelmiszerek és 
más fajok (sertés, juh stb.) címkézésére)). Bár a Tanács kész volt elfogadni a klónozott 
szarvasmarhák utódaiból származó friss hús címkézési kötelezettségét, ragaszkodott ahhoz, 
hogy a marhahúson kívül más húsfajták címkézésének bevezetésére vonatkozó jövőbeli 
jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban előzetes megvalósíthatósági tanulmányt és 
hatásvizsgálatot kell végezni. 

2013. november 27-én a biztosi testület irányadó vitát tartott az esetleges jövőbeli javaslattal 
kapcsolatban. A vita alapja egy vitaanyag volt, amely a hatásvizsgálat bizonyos 
következtetéseire hivatkozott. A hatásvizsgálatot még nem hozták nyilvánosságra.

- Véleményezné-e a Bizottság az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság által benyújtott 
javaslat tartalmát, és különösképp a javaslatnak a klónozott állatok utódainak felhasználásával 
készült élelmiszerek kötelező érvényű címkézésére vonatkozó rendelkezéseit?

- Be tud-e a Bizottság számolni a biztosi testület üléséről, és tájékoztatást tud-e nyújtani a 
jelenlegi helyzetről?

- Az Európai Parlamenten belül jelentős többségben vannak azok, akik a klónozott állatok, 
valamint azok utódai és leszármazottai felhasználásával készült élelmiszerekre (valamint a 
klónozott szarvasmarhák utódai felhasználásával készült friss húsra) vonatkozó tilalom, vagy 
legalább címkézési kötelezettség bevezetését követelik. Meg tudná-e határozni a Bizottság, 
hogy mikor szándékozik elfogadni egy, a klónozott állatok utódai és leszármazottai 
felhasználásával készült élelmiszerekre vonatkozó olyan jogalkotási javaslatot, amely 
megfelel az Európai Parlament e követeléseinek? 

- Be tudná-e nyújtani a Bizottság az Európai Parlamentnek a javaslat alapjául szolgáló 
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hatásvizsgálatot?

- [ Véleményezné-e a Bizottság azt, hogy egyrészt a klónozott állatok utódainak 
felhasználásával készült húsok és élelmiszerek tilalma, másrészt pedig azok kötelező 
érvényű címkézése összeegyeztethető-e a WTO előírásaival?]

Előterjesztve: ...
Továbbítva: ...
A válasz határideje: ...


