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Θέμα: Εκκρεμούσα πρόταση σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς 
σκοπούς

Κατά τα τελευταία χρόνια, το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει νομοθετική πρόταση σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς 
σκοπούς. Παρά τις διάφορες ανακοινώσεις (στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 
2012 και το 2013, αλλά και από τον Επίτροπο Borg κατά την ακρόασή του στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 13 Νοεμβρίου 2012 και στην επακόλουθη επιστολή του προς τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Νοεμβρίου 2012), η Επιτροπή δεν έχει διατυπώσει γνώμη 
μέχρι στιγμής. 
Στις 28 Μαρτίου 2011, οι διοργανικές διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση του ισχύοντος 
κανονισμού σχετικά με τα νέα τρόφιμα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97) απέτυχαν λόγω 
διαφοράς απόψεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ιδίως όσον 
αφορά στον χειρισμό τροφίμων που παράγονται από γόνους κλωνοποιημένων ζώων. Στην 
ουσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας κατ' αρχήν την απαγόρευσή τους, 
επέμεινε ότι θα πρέπει τουλάχιστον να θεσπιστεί η υποχρεωτική σήμανση όλων των 
τροφίμων που παράγονται από γόνους, δεχόμενο ωστόσο τη σταδιακή εισαγωγή μιας τέτοιας 
υποχρέωσης (ξεκινώντας αμέσως με τη σήμανση βοδινού κρέατος από γόνους, με αυτόματη 
επέκταση της εν λόγω υποχρέωσης και για άλλα τρόφιμα και είδη (χοίρους, πρόβατα, ...)). 
Παρόλο που το Συμβούλιο ήταν έτοιμο να αποδεχθεί την υποχρεωτική σήμανση για νωπά 
κρέατα από γόνους κλωνοποιημένων βοοειδών, επέμεινε ότι οποιαδήποτε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση για την εισαγωγή υποχρεωτικής σήμανσης σε είδη εκτός του κρέατος 
βοοειδών, θα έπρεπε να υπόκειται σε πρότερη μελέτη σκοπιμότητας και αξιολόγηση 
επιπτώσεων. 

Στις 27 Νοεμβρίου 2013, το σώμα των Επιτρόπων πραγματοποίησε συζήτηση 
προσανατολισμού σχετικά με την ενδεχόμενη μελλοντική πρόταση. Η συζήτηση βασίστηκε 
σε έγγραφο εργασίας, το οποίο ανέφερε ορισμένα από τα συμπεράσματα της αξιολόγησης 
επιπτώσεων. Η αξιολόγηση επιπτώσεων δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.

- Μπορεί η Επιτροπή να σχολιάσει το περιεχόμενο της πρότασης που τέθηκε από τη ΓΔ 
SANCO και, συγκεκριμένα, τις ειδικές διατάξεις σχετικά με την υποχρεωτική σήμανση 
τροφίμων από γόνους κλωνοποιημένων ζώων;

- Μπορεί η Επιτροπή να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την πορεία των συζητήσεων στο 
σώμα των Επιτρόπων και να ενημερώσει για την εξέλιξη της κατάστασης;

- Η συντριπτική πλειοψηφία στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτεί την 
απαγόρευση ή τουλάχιστον την υποχρεωτική σήμανση όλων των τροφίμων που παράγονται 
από κλωνοποιημένα ζώα, γόνους και απογόνους τους (επιπλέον των νωπών κρεάτων από 
γόνους κλωνοποιημένων βοοειδών). Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει πότε σκοπεύει να 
εγκρίνει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρησιμοποίηση κλωνοποιημένων ζώων και των 
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γόνων και απογόνων τους για επισιτιστικούς σκοπούς, ανταποκρινόμενη στις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 

- Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προβλεπόμενη 
αξιολόγηση επιπτώσεων της πρότασης;

- [Μπορεί η Επιτροπή να σχολιάσει τη συμβατότητα, πρώτον, της απαγόρευσης και, 
δεύτερον, της υποχρεωτικής σήμανσης όλων των κρεάτων και τροφίμων που 
παράγονται από τους γόνους και τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων, με τον ΠΟΕ;]
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