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Tema: Nepateiktas pasiūlymas dėl gyvūnų klonavimo maistui

Pastaraisiais metais Parlamentas pakartotinai ragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl gyvūnų klonavimo maistui. Nepaisant kelių 
pareiškimų (pateiktų 2012 ir 2013 m. Komisijos darbo programose, taip pat Komisijos nario 
T. Borg per 2012 m. lapkričio 13 d. klausymą Europos Parlamente pranešime ir jo 
paskesniame 2012 m. lapkričio 17 d. laiške Europos Parlamento nariams) Komisija pasiūlymo 
nepateikė. 

2011 m. kovo 28 d. tarpinstitucinės derybos dėl esamo Reglamento dėl naujų maisto produktų 
(Reglamentas (EB) Nr. 258/97) dalinio pakeitimo nepavyko dėl skirtingų Europos Parlameno 
ir Tarybos požiūrių, ypač dėl skirtingo požiūrio į klonuotų gyvūnų palikuonių naudojimą 
maistui. Iš esmės Europos Parlamentas, kuris iš pradžių pasisakė už draudimą, reikalavo įvesti 
bent privalomą viso maisto su palikuonių mėsa ženklinimą, tačiau taip pat sutiko su laipsnišku 
tokios prievolės įvedimu (nedelsiant pradėti žymėti jautieną iš palikuonių ir automatiškai 
taikyti tokio ženklinimo prievolę kitiems maisto produktams ir kitoms gyvūnų rūšims 
(kiaulėms, avims ir kt.)). Nors Taryba tuo metu jau buvo pasiruošusi pritarti šiai šviežios 
klonuotų galvijų palikuonių mėsos ženklinimo prievolei, ji pareikalavo, kad turi būti 
atliekama visų ateityje pateikiamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
kitos mėsos nei jautienos ženklinimo prievolių galimybių studija ir poveikio vertinimas. 

2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos narių kolegija surengė politinius debatus dėl galimo 
būsimo pasiūlymo. Debatai vyko remiantis diskusijų dokumentu, kuriame buvo paminėtos 
kelios poveikio vertinimo išvados. Poveikio vertinimas dar nepaskelbtas.

– Ar Komisija galėtų pakomentuoti DG SANCO pateiktą pasiūlymą ir ypač konkrečias 
pasiūlymo nuostatas dėl privalomo maisto iš klonuotų gyvūnų palikuonių ženklinimo?

– Ar Komisija galėtų paaiškinti kaip sekėsi diskusijos Komisijos narių kolegijoje ir informuoti 
apie esamą padėtį?

– Didžioji dauguma Europos Parlamento narių reikalauja draudimo arba bent privalomo viso 
maisto iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių ženklinimo (papildomai prie klonuotų galvijų 
palikuonių šviežios mėsos ženklinimo). Ar Komisija galėtų tiksliai nurodyti, kada ji planuoja 
priimti šiuos Europos Parlamento reikalavimus atitinkantį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl klonuotų gyvūnų bei jų palikuonių naudojimo maistui? 

– Ar Komisija galėtų Europos Parlamentui pateikti pagrindinį pasiūlymo poveikio vertinimą?

– [Ar Komisija galėtų pakomentuoti: a) draudimo arba b) privalomo visos klonuotų 
gyvūnų palikuonių mėsos ženklinimo suderinamumą su PPO reikalavimais?]
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