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Vec: Návrhy týkajúce sa klonovania zvierat na účely výroby potravín

V minulých rokoch Parlament opakovane vyzýval Komisiu, aby predložila legislatívny návrh 
týkajúci sa klonovania zvierat na účely výroby potravín. Napriek viacerým vyhláseniam (v 
pracovnom programe Komisie na rok 2012 a 2013, komisárom Borgom pri príležitosti 
vypočutia v Európskom parlamente 13. novembra 2012 a v jeho nasledujúcom liste 
adresovanom poslancom Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2012) Komisia svoje dva 
návrhy (COM(2013)0892 a COM(2013)0893) zverejnila až 18. decembra 2013. 

Medziinštitucionálne rokovania z 28. marca 2011, ktorých cieľom bolo dosiahnuť zmenu 
súčasného nariadenia o nových potravinách (nariadenie (ES) č. 258/97), neboli úspešné kvôli 
rozdielnym názorom Európskeho parlamentu a Rady týkajúcim sa predovšetkým 
zaobchádzania s potravinami vyrábanými z potomstva klonovaných zvierat. V podstate 
Európsky parlament, ktorý bol pôvodne zástancom zákazu, trval aspoň na zavedení 
povinného označovania všetkých potravín vyrábaných z potomstva, súhlasil však 
s postupným zavádzaním tejto povinnosti (okamžite začať s označovaním hovädzieho mäsa 
a ďalej túto povinnosť označovania automaticky rozšíriť na iné potraviny a iné druhy mäsa 
(bravčové, baranie, atď.)). Hoci Rada bola ochotná prijať povinnosť označovania pre čerstvé 
mäso vyrábané z potomstva klonovaného dobytka, trvala na tom, že akýkoľvek budúci 
legislatívny návrh zavádzajúci povinnosť označovania iných druhov, ako je hovädzie mäso, 
by bolo treba najprv podrobiť štúdii realizovateľnosti a posúdenia vplyvu. 

Za týchto okolností návrhy Komisie predložené GR SANCO nezahŕňajú žiadne konkrétne 
ustanovenia o potravinách vyrábaných z potomstva klonovaných zvierat.

- Veľká väčšina v Európskom parlamente žiada zákaz alebo aspoň povinné označovanie 
všetkých potravín pochádzajúcich z klonovaných zvierat a ich potomstva (na dôvažok k 
čerstvému mäsu z potomstva klonovaného dobytka). Ako Komisia odôvodní, že návrhy 
neobsahujú vôbec žiadne ustanovenia týkajúce sa potomstva klonovaných zvierat ani žiadne 
ustanovenia na zabezpečenie povinnej vysledovateľnosti a označovania potravín z nich 
vyrobených, či vysledovateľnosti ich reprodukčného materiálu?

- Mohla by Komisia vysvetliť svoj výber právneho základu pre návrh smernice o uvádzaní 
potravín z klonov zvierat na trh, ktorý znamená len postup súhlasu?
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