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Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek toidutootmise eesmärgil loomade 
kloonimise kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 120,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
toiduainete tootmise eesmärgil loomade kloonimise kohta (COM(2010)585)1,

– võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/58/EÜ, mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset2,

– võttes arvesse oma 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni loomade toiduks kloonimise 
kohta3,

– võttes arvesse oma 25. jaanuari 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb uuendtoitu ja 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr XXX/XXXX4,

– võttes arvesse oma 7. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni nõukogu 
seisukoha kohta esimesel lugemisel eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus uuendtoidu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/20015,

– võttes arvesse oma 6. märtsi 2011. aasta resolutsiooni komisjoni 2012. aasta 
tööprogrammi kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 15. juuli 2008. aasta7 teaduslikku arvamust ning 
23. juunil 2009. aastal7, 14. septembril 2010. aastal8 ja 25. juunil 2012. aastal9 vastu 
võetud avaldusi,

– võttes arvesse teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 16. jaanuari 2008. 
aasta arvamust nr 23 toidutootmise eesmärgil loomade kloonimise eetiliste aspektide 
kohta, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 120,
                                               
1 ELT C …
2 EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23.
3 P6_TA (2008)0400.
4 P6_TA (2009)0171.
5 P7_TA(2010)0266
6 P7_TA(2011)0327
7 EFSA Teataja (2008)767
8 EFSA Teataja (2009)319r
9 EFSA Teataja (2010)1784
10EFSA Teataja (2012)2794
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– võttes arvesse suuliselt vastatavat küsimust, mille keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjon esitas vastavalt kodukorra artiklile 115, ning võttes arvesse 
Euroopa Komisjoni avaldust,

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 on sätestatud, et poliitika 
kavandamisel ja rakendamisel pööravad ühendus ja liikmesriigid täit tähelepanu loomade 
kui aistimisvõimeliste olendite heaolu nõuetele;

B. arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti teaduskomitee järeldas oma 15. juuli 2008. aasta 
arvamuses, et „märgatava osa kloonide tervis ja heaolu olid kahjustatud, sageli tõsiselt ja 
surmavalt”;

C. arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet kinnitas 23. juuni 2009. aasta, 14. septembri 
2010. aasta ja 25. juuni 2012. aasta avaldustes oma 2008. aasta juuli arvamuses esitatud 
järeldusi ja soovitusi ning juhtis tähelepanu asjaolule, et kui veised ja sead kõrvale jätta, 
siis riskihindamise läbiviimiseks ei ole endiselt piisavalt andmeid;

D. arvestades, et teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm märkis oma 16. 
jaanuari 2008. aasta arvamuses nr 23, et „puuduvad veenvad argumendid kloonidest ja 
nende järglastest toidu tootmiseks”;

E. arvestades, et nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivis 98/58/EÜ (mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset) sätestatakse, et „sellist looduslikku või kunstlikku 
aretamist või aretusmeetodeid, mis põhjustavad või tõenäoliselt põhjustavad loomadele 
kannatusi või vigastusi, ei tohi kasutada” (lisa punkt 20);

F. arvestades, et vastutav volinik Tonio Borg lubas 13. novembril 2012. aastal toimunud 
kuulamisel Euroopa Parlamendis, et ta esitab seadusandliku ettepaneku toidutootmise 
eesmärgil loomade kloonimise kohta, ning kinnitas oma 17. novembri 2012. aasta kirjas 
Euroopa Parlamendi liikmetele, et kavatseb 2013. aasta keskpaigaks esitada kaks 
ettepanekut uuendtoidu ja kloonimise kohta. 

G. arvestades, et Euroopa Komisjon on 2012. ja 2013. aasta tööprogrammis korduvalt 
teatanud, et võtab vastu seadusandliku ettepaneku toidutootmise eesmärgil loomade 
kloonimise kohta;

H. arvestades, et volinike kolleegium pidas 27. novembril 2013. aastal poliitilise 
mõttevahetuse võimaliku tulevase ettepaneku mõjuhinnangu teemal;

1. kordab oma kauaaegset üleskutset komisjonile esitada eraldiseisev seadusandlik ettepanek 
loomade kloonimise kõigi aspektide kohta toidutootmise eesmärgil;

2. rõhutab, et see muudab kauaoodatud ettepaneku väga oluliseks, ja nõuab tungivalt, et 
komisjon avaldaks ettepaneku aluseks oleva mõjuhinnangu niipea kui võimalik; 

3. kordab oma seisukohta, et ettepanek peab sisaldama vähemalt uuendtoidu teemal 
toimunud lepituskohtumisel 29. märtsil 2011. aastal Euroopa Parlamendi poolt tehtud 
viimases pakkumises sisaldunud sätteid. Nimetatud sätted on järgmised: 
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i) loomade kloonimise keeld ELis toiduainete tootmise ja toiduainete tootmiseks vajaliku 
paljundusmaterjali tootmise eesmärgil, 

ii) ükskõik mis päritolu kloonitud loomadest toodetud toiduainete keeld, 

iii) kloonimise keeld ELis toidutootmise eesmärgil, 

iv) jälgitavuse meetmete rakendamine kloonitud loomade sperma ja embrüote ning 
kloonitud loomade järglaste suhtes, ning 

v) kuus kuud pärast tulevase määruse jõustumist kehtestada kloonitud kariloomade 
järglaste värskele loomalihale märgistamisnõuded, ning kaks aastat pärast määruse 
jõustumist, ja ilma et see piiraks komisjoni teostatavusaruande kohaldamist, 
kehtestada märgistamisnõuded kõigile muudele kloonitud loomade järglastest 
toodetud toiduainetele,

4. kutsub komisjoni üles töötama välja kloonitud loomadest toodetud liha jälgitavuse ja 
tuvastamise meetodi, näiteks võiks sel eesmärgil luua rahvusvahelise andebaasi, mis 
sisaldab geneetilist teavet kloonitud loomade kohta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, 
liikmesriikidele ja Euroopa Toiduohutusametile.


