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Návrh usnesení Evropského parlamentu o klonování zvířat za účelem výroby potravin

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o klonování zvířat 
pro účely produkce potravin (COM(2010)585)1,

– s ohledem na směrnici Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat 
chovaných pro hospodářské účely2,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. září 2008 o klonování zvířat 
za účelem výroby potravin3,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 25. března 2009 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách a o změně nařízení (ES) 
č. XXX/XXXX4,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 7. července 2010 o postoji Rady v prvním 
čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, o změně 
nařízení (ES) č. 1331/2008 a o zrušení nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) 
č. 1852/20015,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2011 o pracovním programu Komise 
na rok 20126,

– s ohledem na vědecké stanovisko ze dne 15. července 20087 a na prohlášení ze dne 
23. června 20098, 14. září 20109 a 25. června 201210 přijatá Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin (EFSA), 

– s ohledem na stanovisko (č. 23) Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových 
technologiích k etickým aspektům klonování zvířat za účelem získávání potravin 
ze dne 16. ledna 2008,   

– s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

                                               
1 Úř. věst. C …
2 Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23
3 Dokument P6_TA(2008)0400
4 Dokument P6_TA(2009)0171
5 Dokument P7_TA(2010) 0266
6 Dokument P7_TA(2011) 0327
7 Věstník EFSA (2008)767
8 Věstník EFSA (2009)319r
9 Věstník EFSA (2010)1784
10 Věstník EFSA (2012)2794
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– s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení, kterou podle článku 115 jednacího řádu 
předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, a s ohledem 
na prohlášení Evropské komise,

A. vzhledem k tomu, že článek 13 SFEU uvádí, že při stanovování a provádění politik má 
Unie i členské státy plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako 
vnímajících bytostí;

B. vzhledem k tomu, že Vědecký výbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin došel 
ve svém stanovisku ze dne 15. července 2008 k závěru, že „bylo zjištěno, že zdraví 
a dobré životní podmínky významné části naklonovaných zvířat … byly nepříznivě 
ovlivněny a často byly provázeny těžkými a smrtelnými následky pro zvířata“;

C. vzhledem k tomu, že v prohlášeních ze dne 23. června 2009, 14. září 2010 a 25. června 
2012 úřad EFSA potvrdil závěry a doporučení obsažené ve svém stanovisku z července 
2008 a upozornil na skutečnost, že dosud nejsou k dispozici údaje o jiných druzích než 
hovězím dobytku a prasatech pro účely vypracování hodnocení rizik; 

D. vzhledem k tomu, že Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích ve svém 
stanovisku (č. 23) ze dne 16. ledna 2008 uvedla, že „nenachází přesvědčivé argumenty, 
které by výrobu potravin z klonů a jejich potomstva ospravedlnily“;

E. vzhledem k tomu, že směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat 
chovaných pro hospodářské účely stanoví: „Nesmí se používat způsoby přirozeného nebo 
umělého chovu, které způsobují nebo mohou způsobit utrpení nebo poškození dotčeným 
zvířatům“ (Příloha, bod 20);

F. vzhledem k tomu, že se příslušný komisař pan Tonio Borg na slyšení v Evropském 
parlamentu dne 13. listopadu 2012 zavázal předložit legislativní návrh týkající 
se klonování zvířat za účelem výroby potravin, jakož i ve svém následném dopise ze dne 
17. listopadu 2012 určeném poslancům EP, v němž potvrdil „svůj záměr předložit oba 
návrhy týkající se nových potravin a klonování do poloviny roku 2013“;  

G. vzhledem k tomu, že se Evropská komise ve svém pracovním programu na rok 2012 
a 2013 opakovaně zavázala přijmout legislativní návrh ke klonování zvířat za účelem 
výroby potravin;

H. vzhledem k tomu, že sbor komisařů vedl dne 27. listopadu 2013 orientační diskusi 
založenou na hodnocení dopadů případného budoucího návrhu; 

1. potvrzuje svou dlouhotrvající výzvu Komisi, aby předložila samostatný legislativní návrh 
ke všem aspektům klonování zvířat za účelem výroby potravin;

2. zdůrazňuje, že očekávanému návrhu přikládá velký význam a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby rovněž co nejdříve zveřejnila příslušné hodnocení dopadů; 

3. opakuje svůj postoj, že zmíněný návrh musí obsahovat alespoň ustanovení, jež byla 
součástí návrhu Evropského parlamentu dne 29. března 2011 na dohodovacím jednání 
o nových potravinách; tato ustanovení zahrnují: 
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i) zákaz klonování zvířat v EU za účelem výroby potravin a za účelem produkce 
rozmnožovacího materiálu pro výrobu potravin, 

ii) zákaz potravin pocházejících z klonovaných zvířat nezávisle na původu zvířat, 

iii) zákaz veškerých dodávek klonů do EU za účelem výroby potravin, 

iv) opatření vysledovatelnosti semene a embryí z klonovaných zvířat a jejich živého 
potomstva a 

v) po 6 měsících od vstupu budoucího nařízení v platnost zavedení požadavků 
na označování čerstvého masa z potomků klonovaného dobytka a po 2 letech 
od vstupu nařízení v platnost, aniž by tím byla dotčena zpráva Komise 
o proveditelnosti, zavedení požadavků na označování veškerých ostatních potravin 
z potomků klonovaného dobytka.

4. vyzývá Komisi, aby vypracovala metodu sledování a identifikace masa z klonovaných 
zvířat, například zřízením mezinárodní databáze obsahující genetické informace 
o klonovaných zvířatech;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské komisi, Radě, členským 
státům a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin.


