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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλωνοποίηση 
ζώων για την παραγωγή τροφίμων 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την κλωνοποίηση ζώων για την παραγωγή τροφίμων COM(2010)585)1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με 
την προστασία των ζώων στα εκτροφεία2·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με την κλωνοποίηση 
ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς3

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα, της 25ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα νέα 
τρόφιμα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXX/XXXX4,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της, 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τη θέση 
του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/20015 της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με το Πρόγραμμα 
Εργασίας της Επιτροπής για το 20126,

– έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση, της 15ης Ιουλίου 20087 , και τις 
δηλώσεις της 23ης Ιουνίου 20098, 14ης Σεπτεμβρίου 20109 και 25ης Ιουνίου 201210 , που 
εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση (αριθ. 23) της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία 
της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών σχετικά με τις δεοντολογικές πτυχές της 
κλωνοποίησης ζώων για παραγωγή τροφίμων, της 16ης Ιανουαρίου 2008, 

                                               
1 ΕΕ C …
2 ΕΕ L 221, 8.8.1998, σ. 23
3 P6_TA(2008)0400
4 P6_TA(2009)0171
5 P7_TA(2010)0266
6 P7_TA(2011)0327
7 The EFSA Journal (2008)767

8 The EFSA Journal (2009)319r
9 The EFSA Journal (2010)1784
10 The EFSA Journal (2012)2794
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού του και 
έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Α. Στο άρθρο 13 της ΣΛΕΕ διευκρινίζεται ότι, κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των 
πολιτικών τους, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις 
καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων·

Β. εκτιμώντας ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (ΕΑΑΤ) κατέληξε στη γνωμοδότησή της, της 15ης Ιουλίου 2008, στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει δυσμενής επίδραση στην υγεία και την ευεξία σημαντικού 
ποσοστού κλώνων, συχνά με συνέπειες σοβαρές που φθάνουν μέχρι και τον θάνατο του 
κλώνου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δηλώσεις της στις 23 Ιουνίου, 14 Σεπτεμβρίου και 25 
Ιουνίου 2012, η ΕΑΑΤ επιβεβαίωσε ότι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στη γνωμοδότησή της, του Ιουλίου 2008, και επισήμανε ότι 
εξακολουθούσαν να μην υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα δεδομένα για είδη άλλα από 
βοοειδή και χοίρους ώστε να συνταχθεί εκτίμηση κινδύνου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των 
Νέων Τεχνολογιών δήλωσε στη γνωμοδότησή της (αριθ. 23), της 16ης Ιανουαρίου 2008, 
ότι δεν διαπιστώνει να υπάρχουν πειστικά επιχειρήματα υπέρ της παραγωγής τροφίμων 
από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20 Ιουλίου 1998, 
σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία ορίζει ότι «Δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται φυσικές ή τεχνητές μέθοδοι εκτροφής οι οποίες προκαλούν ή ενδέχεται να 
προκαλέσουν ταλαιπωρία ή βλάβη σε οποιοδήποτε ζώο» (Παράρτημα, παράγραφος 20)·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρμόδιος Επίτροπος, κ. Tonio Borg, δεσμεύθηκε να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για την παραγωγή τροφίμων 
κατά την ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 13 Νοεμβρίου 2012, και στην 
κατοπινή επιστολή του, στις 17 Νοεμβρίου 2012, προς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στην οποία επιβεβαίωσε ότι πρόθεσή του είναι να καταθέσει τις δύο 
προτάσεις σχετικά με τα νέα τρόφιμα και την κλωνοποίηση έως τα μέσα του 2013·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει επανειλημμένως μέσω 
του προγράμματος εργασίας του 2012 και του 2013 την έγκριση νομοθετικής πρότασης 
για την κλωνοποίηση ζώων για την παραγωγή τροφίμων·  

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σώμα των Επιτρόπων διεξήγαγε στις 27 Νοεμβρίου 2013 μία 
συζήτηση που βασίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων πιθανής μελλοντικής πρότασης·

1. επαναλαμβάνει το χρόνιο αίτημά του προς την Επιτροπή να διατυπώσει αυτόνομη 
νομοθετική πρόταση σχετικά με όλες τις παραμέτρους της κλωνοποίησης ζώων για την 
παραγωγή τροφίμων·



PE524.806v01-00 4/4 RE\1012467EL.doc

EL

2. υπογραμμίζει ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην προσδοκώμενη πρόταση και προτρέπει 
την Επιτροπή να δημοσιεύσει και τη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων το συντομότερο 
δυνατόν·

3. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
διατάξεις που περιλαμβάνονταν στην τελευταία προσφορά που έκανε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 29 Μαρτίου 2011 κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης για τα νέα 
τρόφιμα. Οι διατάξεις αυτές προέβλεπαν:

(i) την απαγόρευση της κλωνοποίησης ζώων στην ΕΕ για την παραγωγή τροφίμων και για 
την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού για την παραγωγή τροφίμων,

(ii) την απαγόρευση τροφίμων προερχόμενων από κλωνοποιημένα ζώα οποιασδήποτε 
προέλευσης,

(iii) την απαγόρευση οποιασδήποτε προμήθειας κλώνων εντός της ΕΕ για την παραγωγή 
τροφίμων,

(iv) μέτρα ιχνηλασιμότητας για σπέρμα και έμβρυα από κλωνοποιημένα ζώα και για τους 
ζωντανούς απογόνους κλωνοποιημένων ζώων· και

(v) έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του μελλοντικού κανονισμού, τη θέσπιση 
απαιτήσεων επισήμανσης για το νωπό κρέας των απογόνων από κλωνοποιημένα 
βοοειδή και, δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού και με την 
επιφύλαξη της εκθέσεως της Επιτροπής περί του εφικτού, για όλα τα άλλα τρόφιμα 
από τους απογόνους των κλωνοποιημένων ζώων.

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια μέθοδο ιχνηλασιμότητας και εντοπισμού του 
κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας 
διεθνούς βάσης γενετικών δεδομένων για τα κλωνοποιημένα ζώα·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων.


