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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно клонирането на 
животни

Европейският парламент,

– като взе предвид член 120 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
относно клонирането на животни за производство на храни (COM(2010)585)1,

– като взе предвид Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата 
на животни, отглеждани за селскостопански цели2,

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно клонирането на 
животни с цел снабдяване с храни3,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 25 март 2009 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите 
храни и за изменение на Регламент (ЕО) № XXX/XXXX4,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 7 юли 2010 г. относно 
позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент 
(ЕО) № 1852/2001 на Комисията5,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно работната програма на 
Комисията за 2012 г.6,

– като взе предвид научното становище от15 юли 2008 г.7 и изявленията от 23 юни 
2009 г.8, 14 септември 2010 г.9 и 25 юни 2012 г.10, приети от Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ),

– като взе предвид становището (№ 23) на Европейската група за етика в науката и 
новите технологии относно етичните аспекти на клонирането на животни с цел 
снабдяване с храни от 16 януари 2008 г., 

                                               
1 ОВ C ... .
2 OВ L 221, 8.8.1998 г., стp. 23.
3 P6_TA(2008)0400
4 P6_TA(2009)0171
5 P7_TA(2010)0266
6 P7_TA(2011)0327
7 Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) (2008)767
8 Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) (2009)319r
9 Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) (2010)1784
10 Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) (2012)2794
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– като взе предвид член 120 от своя правилник,

– като взе предвид въпроса с искане за устен отговор, внесен от комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 115 от 
Правилника за дейността, и като взе предвид изявлението на Европейската комисия,

A. като има предвид, че член 13 от ДФЕС гласи, че при изработването и 
осъществяването на политики Съюзът и държавите членки трябва да държат изцяло 
сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с 
усещания;

Б. като има предвид, че научният комитет на Европейския орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ) в своето становище от 15 юли 2008 г. констатира, че „здравето и 
доброто състояние на значителна част от клонираните животни са били засегнати 
сериозно, често пъти тежко и с фатални последици;

В. като има предвид, че в изявленията си от 23 юни 2009 г., 14 септември 2010 г. и 25 
юни 2012 г. ЕОБХ потвърди заключенията и препоръките, съдържащи се в 
становището на органа от юли 2008 г., и посочи, че още няма достатъчно налични 
данни за видове, различни от едър рогат добитък и свине, за извършване на оценка 
на риска;

Г. като има предвид, че в своето становище (№ 23) от 16 януари 2008 г. Европейската 
група за етика в науката и новите технологии заяви, че „не вижда убедителни 
аргументи, които да обосновават производството на храни от клонирани животни и 
тяхното потомство“,

Д. като има предвид, че Директива 98/95/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно 
защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели, предвижда, че „не 
трябва да бъдат практикувани естествено или изкуствено развъждане или 
процедури по развъждане, които предизвикат или за които съществува вероятност 
да предизвикат страдание или нараняване на което и да е от съответните животни“ 
(приложение, параграф 20);

Е. като има предвид, че членът на Комисията, г-н Тонио Борг, пое ангажимент да 
представи законодателно предложение относно клонирането на животни с цел 
снабдяването с храни, по време на изслушването му в Европейския парламент на 13 
ноември 2012 г. и в последващото му писмо от 17 ноември 2012 г. до членовете на 
Европейския парламент, в което потвърди своето „намерение да внесе две 
предложения относно новите храни и клонирането до средата на 2013 г.“; 

Ж. като има предвид, че Европейската комисия многократно обяви в своята работна 
програма за 2012 г. и 2013 г. приемането на законодателно предложение относно 
клонирането на животни с цел снабдяване с храни;

З. като има предвид, че на 27 ноември 2013 г. колегиумът на членовете на Комисията 
проведе насочваща дискусия въз основа на оценката на въздействието на възможно 
бъдещо предложение;
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1. отново отправя своя отдавнашен призив към Комисията да предложи самостоятелно 
законодателно предложение относно всички аспекти на клонирането на животни за 
производство на храни;

2. подчертава, че придава голямо значение на очакваното предложение и настоятелно 
призовава Комисията възможно най-скоро също да публикува основната оценка на 
въздействието; 

3. отново заявява позицията си, че предложението трябва да съдържа най-малко 
разпоредбите, които са били включени в последното предложение, направено от 
Европейския парламент на 29 март 2011 г. по време на заседанието по съгласуване 
относно новите храни. Тези разпоредби бяха следните: 

i) забрана на клонирането на животни в ЕС за производството на храни и за 
производството на репродуктивен материал за производството на храни; 

ii) забрана на храни, произведени от клонирани животни, независимо от произхода 
им; 

iii) забрана на всякаква доставка на клонирани животни в ЕС за производство на 
храни; 

iv) мерки за проследимост на сперма и ембриони от клонирани животни и за живото 
потомство на клонирани животни, както и 

v) считано от 6 месеца след датата на влизане в сила на бъдещия регламент, 
въвеждането на изискванията за етикетиране на прясно месо от потомството на 
клонирани говеда, а считано от 2 години след влизането в сила на регламента, и 
без да се засяга доклад на Комисията относно изпълнимостта, за всички други 
храни от потомство на клонирани животни;

4. призовава Комисията да разработи метод за проследяване и идентифициране на 
месото от клонирани животни, например чрез въвеждането на международна база 
данни с генетична информация за клонираните животни;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската 
комисия, Съвета, държавите членки и Европейския орган за безопасност на храните.


