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Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys eläinten kloonauksesta 
elintarviketuotantoa varten

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle eläinten 
kloonauksesta elintarviketuotantoa varten (COM(2010)0585)1,

– ottaa huomioon tuotantoeläinten suojelusta 20. heinäkuuta 1998 annetun neuvoston 
direktiivin 98/58/EY2,

– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman eläinten kloonauksesta 
elintarviketuotantoa varten3,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeiden ja asetuksen 
(EY) N:o XXX/XXXX muuttamisesta4,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2010 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman neuvoston 
ensimmäisen käsittelyn kannasta, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista, asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta 
sekä asetuksen (EY) N:o 258/1997 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 
kumoamisesta sekä sen hyväksymistä5,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman komission työohjelmasta 
20126,

– ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2008 annetun Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisen lausunnon3 ja 23. kesäkuuta 20094, 
14. syyskuuta 20105 ja 25. kesäkuuta 20126 annetut Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnot,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2008 annetun luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunnon eläinten kloonausta 
elintarviketuotantoa varten koskevista eettisistä näkökohdista, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
                                               
1 EUVL C...
2 EUVL L 221, 8.8.1998, s. 23.
3 The EFSA Journal (2008), 767.
4 The EFSA Journal (2009), 319r.
5 The EFSA Journal (2010), 1784.
6 The EFSA Journal (2012), 2794.
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valiokunnan työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti esittämän suullisen kysymyksen… ja 
ottaa huomioon komission lausuman,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa 
määrätään, että unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, 
hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon laatiessaan ja pannessaan täytäntöön 
politiikkaa;

B. ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tiedekomitea 
totesi 15. heinäkuuta 2008 antamassaan lausunnossa, että merkittävällä osalla klooneja 
terveys ja hyvinvointi on kärsinyt ja niillä on usein vakavia ja kuolemaan johtavia 
vaurioita;

C. ottaa huomioon, että elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti 23. kesäkuuta 2009, 
14. syyskuuta 2010 ja 25. kesäkuuta 2012 antamissaan lausunnoissa sen heinäkuussa 
2008 antamaan lausuntoon sisältyneet johtopäätökset ja suositukset ja totesi, ettei ole 
edelleenkään olemassa riittävästi tietoa muista lajeista kuin karjasta ja sioista, jotta 
voitaisiin toteuttaa riskinarviointi;

D. ottaa huomioon, että luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä 
eurooppalainen työryhmä totesi 16. tammikuuta 2008 antamassaan lausunnossa (nro 23), 
ettei se näe vakuuttavia perusteita elintarvikkeiden tuottamiselle klooneista ja niiden 
jälkeläisistä;

E. ottaa huomioon, että tuotantoeläinten suojelusta 20. heinäkuuta 1998 annetun neuvoston 
direktiivin 98/58/EY mukaan ”sellaisia luonnonmukaisia tai keinotekoisia 
kasvatusmenetelmiä, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa kärsimystä tai vammoja 
kyseisille eläimille, ei saa käyttää” (liitteen 20 kohta);

F. ottaa huomioon, että asiasta vastaava komission jäsen Tonio Borg sitoutui esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten Euroopan 
parlamentissa 13. marraskuuta 2012 järjestetyssä kuulemisessa ja sen jälkeen Euroopan 
parlamentin jäsenille 17. marraskuuta 2012 lähettämässään kirjeessä, jossa hän vahvisti 
aikovansa tehdä kaksi ehdotusta uuselintarvikkeista ja kloonauksesta vuoden 2013 
puoliväliin mennessä; 

G. ottaa huomioon, että komissio ilmoitti vuoden 2012 työohjelmassaan ja toistuvasti vuoden 
2013 työohjelmassaan, että se hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen eläinten kloonauksesta 
elintarviketuotantoa varten;

H. ottaa huomioon, että komissio järjesti 27. marraskuuta 2013 suuntaa-antavan keskustelun, 
jossa käsiteltiin mahdollisen tulevan ehdotuksen vaikutustenarviointia;

1. toistaa jo kauan sitten esittämänsä kehotuksen komissiolle siitä, että se laatisi itsenäisen 
lainsäädäntöehdotuksen kaikista eläinten kloonausta elintarviketuotantoa varten 
koskevista näkökohdista;

2. korostaa pitävänsä odotettua ehdotusta erittäin tärkeänä ja kehottaa komissiota 
julkaisemaan mahdollisimman pian myös perustana olevan vaikutustenarvioinnin;
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3. toistaa kantansa, jonka mukaan ehdotuksen on sisällettävä vähintäänkin säännökset, jotka 
sisältyivät Euroopan parlamentin 29. maaliskuuta 2011 pidetyssä uuselintarvikkeita 
käsitelleessä neuvottelukokouksessa tekemään viimeisimpään tarjoukseen, ja että kyseiset 
säännökset olivat seuraavat: 

(i) eläinten kloonauksen elintarviketuotantoa varten ja lisäysaineiston tuottamisen 
elintarviketuotantoa varten kieltäminen, 

(ii) kloonatuista eläimistä saatujen elintarvikkeiden kieltäminen niiden alkuperästä 
riippumatta, 

(iii) elintarviketuotantoon tarkoitettujen kloonien tuotannon kieltäminen EU:ssa, 

(iv) kloonatuista eläimistä saatavan siemennesteen ja alkioiden sekä niiden elävien 
jälkeläisten jäljitettävyyttä koskevat toimet ja 

(v) kuusi kuukautta tulevan asetuksen voimaantulon jälkeen kloonatusta karjasta lähtöisin 
olevan tuoreen lihan merkintävaatimusten käyttöönotto ja kaksi vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen ja vaikuttamatta toteuttamiskelpoisuutta koskevaan komission 
raporttiin, kaikkien kloonattujen eläinten jälkeläisistä peräisin olevien muiden 
elintarvikkeiden merkintävaatimusten käyttöönotto;

4. kehottaa komissiota kehittämään kloonatuista eläimistä peräisin olevan lihan 
jäljitettävyyteen ja tunnistamiseen liittyvän menetelmän, esimerkiksi siten, että otetaan 
käyttöön kloonattujen eläinten kansainvälinen geneettinen tietokanta;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, 
jäsenvaltioille ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.


