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Przedmiot: Wnioski w sprawie klonowania zwierząt do celów zaopatrzenia w żywność

W ostatnich latach Parlament wielokrotnie wzywał Komisję, aby przedstawiła wniosek 
ustawodawczy w sprawie klonowania zwierząt w celu produkcji żywności. Pomimo kilku 
zapowiedzi (w programach prac Komisji na lata 2012 i 2013, a także w wypowiedzi 
komisarza Borga w czasie wysłuchania w Parlamencie Europejskim dnia 13 listopada 2012 r. 
oraz w jego wystosowanym po tym wysłuchaniu liście do posłów do Parlamentu 
Europejskiego z dnia 17 listopada 2013 r.) Komisja przedstawiła jedynie dwa takie wnioski 
(COM(2013)0892 i COM(2013)0893) dnia 18 grudnia 2013 r.

W dniu 28 marca 2011 r. międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie poprawienia 
obowiązującego rozporządzenia dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności 
(rozporządzenie (WE) nr 258/97) zakończyły się niepowodzeniem z powodu różnic między 
stanowiskami Parlamentu Europejskiego i Rady, zwłaszcza w kwestii żywności pochodzącej 
z potomstwa zwierząt klonowanych. Parlament Europejski, zasadniczo popierając zakaz, 
nalega na co najmniej wprowadzenie obowiązku oznaczania wszystkich produktów 
żywnościowych pochodzących z potomstwa zwierząt klonowanych, akceptując jednak 
stopniowość wprowadzania takiego obowiązku (najpierw wprowadzenie bezzwłocznego 
obowiązku oznaczania tylko mięsa wołowego pochodzącego z potomstwa zwierząt 
klonowanych, a następnie stopniowe automatyczne rozszerzanie tego obowiązku na inne 
rodzaje żywności i mięso zwierząt innych gatunków (wieprzowina, baranina itd.)). Chociaż 
Rada była gotowa zaakceptować obowiązek oznaczania mięsa świeżego pochodzącego z 
potomstwa klonowanego bydła, nalegała, aby wszystkie przyszłe wnioski ustawodawcze 
wprowadzające obowiązek oznaczania produktów żywnościowych innych niż mięso wołowe 
były poddawane wcześniejszemu badaniu wykonalności i ocenie skutków.

W świetle powyższego wnioski Komisji przedstawione przez DG SANCO nie zawierają 
konkretnych przepisów dotyczących żywności pochodzącej z potomstwa zwierząt 
klonowanych.

- Zdecydowana większość w Parlamencie Europejskim domaga się wprowadzenia zakazu lub 
co najmniej obowiązku oznaczania wszystkich produktów żywnościowych pochodzących ze 
zwierząt klonowanych i ich potomstwa (obok mięsa świeżego pochodzącego z potomstwa 
sklonowanego bydła). Jak Komisja uzasadnia niezawarcie we wnioskach żadnych przepisów 
dotyczących potomstwa zwierząt klonowanych ani żadnych przepisów wprowadzających 
obowiązek zapewnienia identyfikowalności i oznaczania produktów żywnościowych 
pochodzących z potomstwa zwierząt klonowanych oraz zapewnienia identyfikowalności ich 
materiału rozmnożeniowego?

- Czy Komisja może wyjaśnić swój wybór podstawy prawnej dla wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie wprowadzania do obrotu żywności pochodzącej ze zwierząt 
klonowanych, która obejmuje jedynie procedurę zgody?
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