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Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa az állatok klónozásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkére,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az állatok 
élelmiszer-ipari klónozásáról szóló jelentésére (COM(2010)0585)1,

– tekintettel a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 
98/58/EK tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról szóló, 2008. szeptember 3-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2009. március 25-i 
jogalkotási állásfoglalására4,

– tekintettel az új élelmiszerekről, az 1331/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 
258/97/EK rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló első olvasatbeli tanácsi 
álláspontról szóló, 2010. július 7-i jogalkotási állásfoglalására5,

– tekintettel a Bizottság 2012. évi munkaprogramjáról szóló, 2011. július 6-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2008. július 15-i tudományos 
szakvéleményére7, valamint az általa elfogadott 2009. június 23-i8, 2010. szeptember 14-i9
és 2012. június 25-i10 nyilatkozatokra,

– tekintettel a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport 23. 
számú, az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásával kapcsolatos etikai szempontokról 
szóló, 2008. január 16-i véleményére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkére,

                                               
1 HL C …
2 HL L 221., 1998.8.8., 23. o.
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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– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által 
az eljárási szabályzat 115. cikke alapján feltett, szóbeli választ igénylő kérdésre, és 
tekintettel az Európai Bizottság nyilatkozatára,

A. mivel az EUMSZ 13. cikke kimondja, hogy a szakpolitikák kialakításakor és 
végrehajtásakor az Uniónak és a tagállamoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük 
az állatok jólétére vonatkozó követelményeket, mivel az állatok érző lények;

B. mivel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) tudományos bizottsága 2008. 
július 15-i véleményében arra a következtetésre jutott, hogy „a klónok jelentős 
százalékának egészségi állapotát és jólétét kedvezőtlen, gyakran komoly és halálos 
kimenetelű hatás éri”;

C. mivel az EFSA 2009. június 23-i, 2010. szeptember 14-i és 2012. június 25-i 
nyilatkozatában megerősítette a 2008. júniusi véleményében foglalt következtetéseket és 
ajánlásokat, és hangsúlyozta, hogy a szarvasmarhákon és a sertéseken kívüli egyéb fajok 
tekintetében nem áll rendelkezésre elegendő adat a kockázatelemzés elvégzéséhez;

D. mivel a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport 2008. 
január 16-i, 23. számú véleményében kifejtette, hogy „nem lát meggyőző érveket a 
klónokból és az utódaikból történő élelmiszertermelés indokolására”;

E. mivel a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK 
tanácsi irányelv úgy rendelkezik, hogy „tilos olyan természetes vagy mesterséges 
tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését 
okozzák vagy okozhatják” (melléklet, 20. pont);

F. mivel az illetékes biztos, Tonio Borg az Európai Parlament 2012. november 13-i 
meghallgatásán és ezt követően az Európai Parlament képviselőihez intézett, 2012. 
november 17-i levelében – amelyben megerősítette azon szándékát, hogy „2013 közepéig 
előterjesszem az új élelmiszerekről és a klónozásról szóló két javaslatot” – kötelezettséget 
vállalt arra, hogy az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő; 

G. mivel az Európai Bizottság 2012. és 2013. évi munkaprogramjában is szerepeltette az 
állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról szóló jogalkotási javaslat elfogadását;

H. mivel a biztosok testülete 2013. november 27-én a hatásvizsgálat alapján irányadó vitát 
tartott egy lehetséges jövőbeli javaslatról;

1. megerősíti a Bizottsághoz már számos alkalommal intézett felhívását, hogy az állatok 
élelmiszer-ipari célú klónozásának valamennyi szempontjára kiterjedő, különálló 
jogalkotási javaslatot terjesszen elő;

2. hangsúlyozza, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a régen várt javaslatnak, és 
nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy a javaslat alapjául szolgáló hatásvizsgálatot is 
mielőbb tegye közzé; 

3. megismétli azon álláspontját, hogy a javaslatnak legalább azokat a rendelkezéseket 
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magában kell foglalnia, amelyek az Európai Parlament által a 2011. március 29-én, az új 
élelmiszerekről szóló egyeztető ülésen tett utolsó ajánlatban szerepeltek. E rendelkezések 
a következők: 

i. az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásának, valamint a szaporítóanyagok élelmiszer-
ipari célú előállításának betiltása az Unióban; 

ii. a klónozott állatokból előállított élelmiszerek betiltása, eredetüktől függetlenül; 

iii. a klónok bármely élelmiszer-ipari célú rendelkezésre bocsátásának tilalma az Unióban; 

iv. nyomonkövethetőségi intézkedések a klónozott állatok spermájára és embrióira, 
valamint a klónozott állatok élő utódaira vonatkozóan; és 

v. a jövőbeli rendelet hatálybalépése után 6 hónappal a klónozott szarvasmarhák utódaiból 
származó friss húsra, illetve a rendelet hatálybalépése után 2 évvel és a 
megvalósíthatóságra vonatkozó bizottsági jelentés sérelme nélkül a klónozott állatok 
utódaiból készült valamennyi egyéb élelmiszerre vonatkozó címkézési követelmények 
bevezetése;

4. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki módszert a klónozott állatokból származó hús 
nyomon követésére és azonosítására, például a klónozott állatokra vonatkozó genetikai 
információkat tartalmazó nemzetközi adatbázis létrehozása által;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak, 
a tagállamoknak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak.


