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Prijedlog Rezolucije Europskog parlamenta o kloniranju životinja za proizvodnju hrane

Europski parlament,

– uzimajući u obzir članak 120. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o kloniranju životinja 
za proizvodnju hrane (COM(2010)585)1,

– uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se 
drže radi uzgoja2;

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. rujna 2008. o kloniranju životinja za proizvodnju 
hrane3,

– uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 25. ožujka 2009. o prijedlogu uredbe 
Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani i izmjeni Uredbe (EZ) br. XXX/XXXX4,

– uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od 7. srpnja 2010. o stajalištu Vijeća u 
prvom čitanju u pogledu usvajanja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani, o 
izmjeni Uredbe (EZ) br. 1331/2008 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 i 
Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/20015,

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2010. o Programu rada Komisije 2012.6,

– uzimajući u obzir znanstveno mišljenje od 15. srpnja 2008.7 i izjave od 23. lipnja 2009.8, 
14. rujna 2010.9 i 25. lipnja 2012.10 koje je usvojila Europska agencija za sigurnost hrane 
(EFSA),

– uzimajući u obzir mišljenje (br. 23) Europske skupine za etiku u znanosti i novim 
tehnologijama o etičkim aspektima kloniranja životinja za proizvodnju hrane od 16. 
siječnja 2008., 

– uzimajući u obzir članak 120. Poslovnika,

– uzimajući u obzir pitanje za usmeni odgovor Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost 
hrane u skladu s člankom 115. Poslovnika te uzimajući u obzir izjave Europske Komisije,

                                               
1 SL C …
2 SL L 221, 8.8.1998., str. 23.
3 P6_TA(2008)0400
4 P6_TA(2009)0171
5 P7_TA(2010)0266
6 P7_TA(2011)0327
7 EFSA Journal (2008)767
8 EFSA Journal (2009)319
9 EFSA Journal (2010)1784
10 EFSA Journal (2012)2794 
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A. budući da članak 13. UFEU-a određuje da Unija i države članice posvećuju potpunu 
pažnju zahtjevima za dobrobit životinja prilikom oblikovanja i provedbe politika, budući 
da su životinje čuvstvena bića;

B. budući da je Znanstveni odbor Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) zaključio u 
svom mišljenju od 15. srpnja 2008. da je „zdravlje i dobrobit značajnog dijela klonova 
često ozbiljno ugroženo i ima smrtni ishod”;

C. budući da je u svojim izjavama od 23. lipnja 2009., 14. rujna 2010. i 25. lipnja 2012. 
EFSA potvrdila zaključke i preporuke iz svog mišljenja od lipnja 2008. i naglasila da još 
nema dovoljno dostupnih podataka o vrstama osim goveda i svinja na kojima se može 
provesti procjena rizika;

D. budući da je Europska skupina za etiku u znanosti i novim tehnologijama u svom 
mišljenju (br. 23) od 16. siječnja 2008. navela da „nema uvjerljivih argumenata koji bi 
opravdali proizvodnju hrane od klonova i njihovih potomaka”;

E. budući da Direktiva Vijeća 95/58/EZ od 20. lipnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže 
radi uzgoja predviđa da „ se ne smiju se koristiti prirodno li umjetno razmnožavanje ili 
postupci razmnožavanja koji uzrokuju ili bi mogli uzrokovati patnju ili ozljedu bilo kojoj 
od dotičnih životinja”(Prilog, točka 20.);

F. budući da se povjerenik Tonio Borg obvezao na predstavljanje zakonodavnog prijedloga o 
kloniranju životinja za proizvodnju hrane prigodom njegova saslušanja u Europskom 
parlamentu 13. studenog 2012. i u njegovu naknadnom pismu zastupnicima u Europskom 
parlamentu od 17. studenog 2012., u kojem je potvrdio „svoju namjeru da iznese dva 
prijedloga o novoj hrani i kloniranju do sredine 2013.”, 

G. budući da je Europska komisija u svom Programu rada 2012. i 2013. uzastopno najavila 
usvajanje zakonodavnog prijedloga o kloniranju životinja za proizvodnju hrane;

H. budući da je Kolegij povjerenika 27. studenog 2013. održao orijentacijsku raspravu na 
temelju procjene utjecaja mogućeg budućeg prijedloga;

1. ponovno potvrđuje dugotrajni poziv Komisiji da donese samostalni zakonodavni prijedlog 
o svim aspektima kloniranja životinja za proizvodnju hrane;

2. naglašava da to pridaje veliku važnost očekivanom prijedlogu te potiče Komisiju da što je 
prije moguće također objavi pripadajuću procjenu utjecaja; 

3. ponavlja svoje stajalište da prijedlog mora sadržavati barem odredbe uključene u 
posljednju ponudu koju je Europski parlament iznio 29. ožujka 2011. na sastanku mirenja 
o novoj hrani. Te odredbe sadrže: 

(i) zabranu kloniranja životinja u EU-u za proizvodnju hrane i proizvodnju 
reprodukcijskog materijala za proizvodnju hrane, 

(ii) zabranu hrane dobivene od kloniranih životinja bez obzira na njihovo podrijetlo, 

(iii) zabranu bilo kakve opskrbe klonovima u EU-u za proizvodnju hrane, 
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(iv) mjere sljedivosti za sjeme i zametke kloniranih životinja i za žive potomke kloniranih 
životinja, i 

(v) od 6 mjeseci nakon stupanja na snagu buduće Uredbe, uvođenje zahtjeva označavanja 
za svježe meso dobiveno od potomaka kloniranih goveda, te od 2 godine nakon 
stupanja na snagu Uredbe i ne dovodeći u pitanje izvješće Komisije o izvedivosti, za 
ostalu hranu dobivenu od potomaka kloniranih životinja.

4. poziva Komisiju da razvije metodu sljedivosti i identificiranja mesa kloniranih životinja, 
na primjer uspostavom međunarodne baze genetičkih podataka o kloniranim životinjama;

5. nalaže predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj komisiji, Vijeću, državama 
članicama i Europskoj agenciji za sigurnost hrane;


