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Aihe: Ehdotukset 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 julkaisi kaksi ehdotustaan (COM(2013)0892 ja 
COM(2013)0893) vasta 18. joulukuuta 2013. 

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 tehtävä toteutettavuustutkimus ja vaikutustenarviointi etukäteen. 

– Edellä todettujen seikkojen valossa komission ehdotukset, jotka on laatinut terveyden ja 
kuluttaja-asioiden pääosasto, eivät sisällä kloonattujen eläinten jälkeläisistä saatavia 
elintarvikkeita koskevia erityisiä säännöksiä.

– 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). Kuinka komissio perustelee sen, 
että ehdotuksiin ei sisälly minkäänlaisia kloonattujen eläinten jälkeläisiä koskevia 
säännöksiä eikä myöskään kloonattujen eläinten jälkeläisistä saatavien elintarvikkeiden 
pakollisen jäljitettävyyden ja merkitsemisen varmistamiseen tähtääviä säännöksiä tai 
kloonattujen eläinten jalostuskelpoisen aineiston jäljitettävyyttä koskevia säännöksiä?

– Voiko komissio selittää, miksi se on valinnut kloonieläimistä peräisin olevien 
elintarvikkeiden markkinoille saattamista koskevaan direktiiviehdotukseen 
oikeusperustan, joka mahdollistaa vain hyväksyntämenettelyn? 
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