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Въпрос с искане за устен отговор O-0000000/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Ренате Зомер, Дачиана Октавиа Сърбу, Корин Льопаж, Барт Стас, Струан 
Стивънсън, Картика Тамара Лиотар

Относно: Предложения относно клонирането на животни с цел снабдяване с храни

През последните години Парламентът многократно отправяше настоятелен призив към 
Комисията да представи законодателно предложение относно клонирането на животни 
с цел снабдяване с храни. Въпреки няколко направени съобщения (в работната 
програма на Комисията за 2012 г. и 2013 г., както и от члена на Комисията Борг по 
време на изслушването му в Европейския парламент на 13 ноември 2012 г. и в 
последващото му писмо от 17 ноември 2012 г. до членовете на Европейския 
парламент), Комисията публикува двете си предложения (COM(2013)0892 и 
COM(2013)0893) едва на 18 декември 2013 г. . 

На 28 март 2011 г. междуинституционалните преговори за изменение на 
съществуващия регламент относно новите храни (Регламент (ЕО) № 258/97) 
пропаднаха поради различия във възгледите на Европейския парламент и Съвета, по-
специално що се отнася до използването на храни от потомство на клонирани животни. 
По същество, Европейският парламент, който основно се застъпва за забрана, 
настояваше най-малко за осигуряване на задължение за етикетиране на всички храни от 
потомство на клонирани животни, приемайки обаче постепенното въвеждане на 
подобно задължение (като се започне веднага от етикетирането на говеждо месо от 
потомство с автоматично продължаване на такова задължение за етикетиране на други 
храни и други видове (свине, овце). Въпреки че Съветът беше готов да приеме 
задължението за етикетиране за прясно месо от потомство на клонирани говеда, той 
настоя всяко бъдещо законодателно предложение, въвеждащо задължения за 
етикетиране за друго, освен говеждото месо, да бъде предмет на предварително 
проучване за осъществимост и оценка на въздействието. 

В този контекст предложенията на Комисията, представени от ГД „Здравеопазване“, не 
включват никакви конкретни разпоредби относно храни от потомство на клонирани 
животни.

- Голямо мнозинство в Европейския парламент изисква забрана, или поне 
задължително етикетиране, на всякакви храни, извлечени от клонирани животни и 
тяхното потомство (в допълнение към прясното месо от потомство на клонирани 
говеда).  По какъв начин Комисията обосновава факта, че предложенията не включват 
никакви разпоредби, отнасящи се до потомството на клонирани животни, нито пък 
разпоредби, целящи да гарантират задължителната възможност за проследяване и 
етикетиране на храни от потомството на клонирани животни или пък възможността за 
проследяване на репродуктивен материал от тях?

- Може ли Комисията да обясни избора си на правно основание за предложението за 
директива относно пускането на пазара на храни от клонирани животни, което съдържа 
единствено процедура на одобрение? 
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