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Subiect: Propuneri privind clonarea animalelor în scopul producției de alimente

În ultimii ani, Parlamentul a solicitat în mai multe rânduri Comisiei să prezinte o propunere 
legislativă privind clonarea animalelor pentru produse alimentare. În ciuda mai multor 
anunțuri făcute în programul de lucru al Comisiei din 2012 și 2013, precum și de către 
comisarul Borg cu ocazia audierii sale la Parlamentul European la 13 noiembrie 2012 și în 
scrisoarea sa ulterioară adresată deputaților Parlamentului European din 17 noiembrie 2012, 
Comisia a prezentat numai două propuneri (COM(2013)0892 și COM(2013)0893) la 18 
decembrie 2013. 

La 28 martie 2011, negocierile interinstituționale pentru modificarea prezentului regulament 
privind alimentele noi (Regulamentul (CE) nr. 258/97) au eșuat din cauza diferențelor de 
opinie dintre Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește, în special, manipularea 
produselor alimentare care provin de la descendenți ai animalelor clonate. În principal, 
Parlamentul European, care în primul rând a acționat în favoarea unei interziceri sau cel puțin 
pentru a garanta obligația unei etichetări pentru toate alimentele care provin de la descendenți, 
a acceptat introducerea progresivă a unei astfel de obligații (începând cu etichetarea cărnii de 
vită care provine de la descendenți, cu extinderea automată a acestei obligații de etichetare la 
alte alimente și alte specii (porcine, ovine, …)). Cu toate că Consiliul era pregătit să accepte 
obligația de etichetare pentru carnea proaspătă de la descendenții vitelor clonate, acesta a 
insistat ca orice propunere legislativă viitoare care introduce obligații de etichetare pentru alte 
alimente decât carnea de vită să facă în prealabil obiectul unui studiu de fezabilitate și al unei 
evaluări de impact. 

Având în vedere acest context, propunerile Comisiei prezentate de DG SANCO nu includ 
dispoziții specifice privind alimentele care provin de la descendenții animalelor clonate.

- Parlamentul European cere cu o majoritate covârșitoare interzicerea sau, cel puțin, 
etichetarea tuturor alimentelor care provin de la animale clonate și descendenții acestora (pe 
lângă cea privind carnea proaspătă care provine de la descendenții vitelor clonate). Cum 
justifică Comisia faptul că propunerile nu includ niciun fel de dispoziții privind descendenții 
animalelor clonate, și nici dispoziții pentru a asigura trasabilitatea și etichetarea obligatorii a 
alimentelor care provin de la descendenții animalelor clonate sau trasabilitatea materialului lor 
reproductiv?

- Ar putea să explice Comisia alegerea temeiului juridic pentru propunerea de directivă 
privind introducerea pe piață a alimentelor provenite de la animale rezultate din clonare, care 
implică numai o procedură de aprobare?
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