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Θέμα: Προτάσεις 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 δημοσίευσε τις δύο 
προτάσεις της (COM(2013)0892 και COM(2013)0893) μόλις στις 18 Δεκεμβρίου 2013. 

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. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις της Επιτροπής που τέθηκαν από τη ΓΔ Υγείας και 
Προστασίας των Καταναλωτών δεν περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τρόφιμα 
από τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων.

- 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). Πώς δικαιολογεί η Επιτροπή το γεγονός ότι οι προτάσεις 
δεν περιλαμβάνουν καμία διάταξη σε σχέση με τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων, και 
ούτε περιλαμβάνουν διατάξεις για τη διασφάλιση της υποχρέωσης ιχνηλασιμότητας και 
σήμανσης των τροφίμων που παράγονται από τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων ή 
ιχνηλασιμότητας του αναπαραγωγικού υλικού τους;

- Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει την επιλογή της όσον αφορά στη νομική βάση για 
την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη διάθεση τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά, 
η οποία συνεπάγεται μόνο διαδικασία έγκρισης;
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