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Temats: Priekšlikumi attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu pārtikas vajadzībām

Pēdējo gadu laikā Parlaments ir atkārtoti mudinājis Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par dzīvnieku klonēšanu pārtikas vajadzībām. Neraugoties uz vairākiem 
paziņojumiem (Komisijas 2012. un 2013. gada darba programmas, kā arī komisāra Tonio 
Borg uzklausīšanā Eiropas Parlamentā 2012. gada 13. novembrī un 2012. gada 17. novembra 
vēstulē Eiropas Parlamenta deputātiem paustā apņēmība), Komisija publicēja savus divus 
priekšlikumus (COM(2013)0892 un COM(2013)0893) tikai 2013. gada 18. decembrī. 

Iestāžu sarunas attiecībā uz grozījumiem Regulā par jauniem pārtikas produktiem 
(Regula (EK) Nr. 258/97) 2011. gada 28. martā nonāca strupceļā, jo Eiropas Parlamenta un 
Padomes uzskati par pārtiku, kas iegūta no klonētu dzīvnieku pēcnācējiem, bija jo īpaši 
atšķirīgi. Īsumā — sākotnēji Eiropas Parlaments iestājās par aizliegumu, tad uzstāja, ka 
vismaz jānosaka obligāts marķēšanas pienākums attiecībā uz visiem pārtikas produktiem, kas 
iegūti no klonētu dzīvnieku pēcnācējiem, tomēr pieļaujot, ka šādas prasības tiktu ieviestas 
pakāpeniski (attiecībā uz liellopu gaļu no klonētu dzīvnieku pēcnācējiem — nekavējoties, 
automātiski paplašinot marķēšanas pienākumu uz citu pārtiku un citām sugām (cūkām, 
aitām,...)). Lai gan Padome bija ar mieru piekrist marķēšanas prasībām attiecībā uz svaigu 
gaļu, kas iegūta no klonētu liellopu pēcnācējiem, tā uzstāja, ka visiem turpmākajiem 
likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz citu sugu, kas nav liellopi, izcelsmes produktiem, ir 
jābūt pamatotiem ar priekšizpēti par īstenojamību un iepriekš veiktu ietekmes novērtējumu. 

Saistībā ar iepriekšminēto nākas secināt, ka Komisijas priekšlikumos, ko sagatavojis ĢD 
SANCO, nav nekādu konkrētu noteikumu attiecībā uz klonētu dzīvnieku pēcnācējiem. 

- Nospiedošs Eiropas Parlamenta vairākums vēlas panākt aizliegumu, vai vismaz obligātu 
marķēšanu attiecībā uz produktiem, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem, viņu tiešajiem un 
turpmākiem pēcnācējiem (nevis tikai attiecībā uz svaigu gaļu, kas iegūta no klonētu liellopu 
pēcnācējiem).  Kā Komisija var izskaidrot to, ka priekšlikumos nav itin nevienu noteikumu 
attiecībā uz klonētu dzīvnieku pēcnācējiem, kā arī tajos nav iekļauti noteikumi, lai 
nodrošinātu obligātu izsekojamību un marķēšanu pārtikai, kas iegūta no klonētu dzīvnieku 
pēcnācējiem vai, lai nodrošinātu viņu reproduktīvā materiāla izsekojamību?

- Vai Komisija var izskaidrot savu juridiskā pamatojuma izvēli direktīvas priekšlikumam par 
tādas pārtikas laišanu tirgū, kas ražota no dzīvnieku kloniem, saskaņā ar kuru nepieciešama 
tikai piekrišanas procedūra? 

Iesniegšanas datums: ...
Nodošanas datums: ...
Termiņš: ...


