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Zadeva: Predlogi o kloniranju živali za preskrbo s hrano

V zadnjih letih je Evropski parlament večkrat pozval Komisijo, naj pripravi zakonodajni 
predlog o kloniranju živali za preskrbo s hrano. Kljub več najavam (v delovnih programih 
Komisije za leti 2012 in 2013, v predstavitvi komisarja Tonia Borga v Evropskem parlamentu 
13. novembra 2012 in naknadnem pismu poslancem Evropskega parlamenta z dne 17. 
novembra 2012) je Komisija doslej objavila le dva predloga (COM(2013)0892 in 
COM(2013)0893) z dne 18. decembra 2013. 

Medinstitucionalna pogajanja, da bi spremenili obstoječo Uredbo o novih živilih (Uredba 
(ES) št. 258/97), so propadla 28. marca 2011 zaradi različnih mnenj Evropskega parlamenta 
in Sveta predvsem glede ravnanja s hrano iz zaroda kloniranih živali. Evropski parlament, ki 
je prvotno zagovarjal popolno prepoved, je namreč vztrajal, da se vsa živila iz zaroda 
kloniranih živali vsaj obvezno označujejo, pri čemer pa bi se strinjal s postopno vpeljavo te 
obveznosti (najprej s takojšnjim označevanjem mesa zaroda klonirane govedi, ki bi se kasneje 
avtomatsko razširilo tudi na druga živila in druge živalske vrste, npr. svinje in ovce...). Svet je 
bil sicer pripravljen sprejeti obvezno označevanje svežega mesa zaroda kloniranega goveda, 
vendar je vztrajal, da bi bilo treba vsak nadaljnji zakonodajni predlog o obveznem 
označevanju drugega mesa poleg govejega predhodno ovrednotiti s študijo izvedljivosti in 
oceno učinka. 

Glede na povedano pa predloga Komisije, ki ju je predložil Generalni direktorat za zdravje in 
varstvo potrošnikov, ne vsebujeta posebnih določb o živilih iz potomcev kloniranih živali.

– Velika večina v Evropskem parlamentu zahteva prepoved ali vsaj obvezno označevanje vse 
hrane, ki izhaja iz kloniranih živalih, njihovega zaroda ali potomcev (poleg označevanja 
svežega mesa zaroda kloniranega goveda).  Kako Komisija utemeljuje, da predloga ne 
vsebujeta nobenih določb o potomcih kloniranih živali niti določb, ki bi zagotavljale obvezno 
sledljivost in označevanje hrane iz potomcev kloniranih živali ter sledljivost njihovega 
razmnoževalnega materiala?

– Ali lahko Komisija pojasni svojo odločitev o pravni podlagi za predlog direktive o dajanju 
hrane iz živalskih klonov na trg, kjer je predviden le postopek odobritve? 
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