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Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl gyvūnų klonavimo maistui

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl gyvūnų 
klonavimo maisto gamybai (COM(2010) 585)1,

– atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 98/58/EB dėl ūkinės paskirties 
gyvūnų apsaugos2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl gyvūnų klonavimo maistui3,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 25 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. XXX/XXXX4,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 7 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos bendrosios 
pozicijos pirmuoju svarstymu siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008 ir 
panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/20015,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Komisijos 2012 m. darbo programos 
rengimo6,

– atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) priimtus 2008 m. liepos 15 d. 
mokslinę nuomonę7 ir 2009 m. birželio 23 d.8, 2010 m. rugsėjo 14 d.9 ir 2012 m. birželio 
25 d.10 pareiškimus,

– atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 16 d. Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos 
grupės nuomonę (Nr. 23) dėl gyvūnų klonavimo maistui etinių aspektų, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį,

– atsižvelgdamas į klausimą žodžiu, kurį pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsniu, taip pat 

                                               
1 OL C …
2 OL L 221, 1998 8 8, p. 23.
3 P6_TA(2008)0400
4 P6_TA(2009)0171
5 P7_TA(2010)0266
6 P7_TA(2011)0327
7 EFSA leidinys (2008)767
8 EFSA leidinys (2009)319r
9 EFSA leidinys (2010)1784
10 EFSA leidinys (2012)2794
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atsižvelgdamas į Europos Komisijos pareiškimą,

A. kadangi SESV 13 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga ir valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos politikos priemones, turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių 
gyvių, gerovės reikalavimus;

B. kadangi Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) mokslinis komitetas savo 2008 m. liepos 
15 d. nuomonėje padarė išvadą, kad nustatyta, jog daugelio klonuotų gyvūnų sveikatai ir 
gerovei buvo padarytas neigiamas poveikis, kuris dažnai buvo rimtas ir turėjo lemtingų 
padarinių;

C. kadangi savo 2009 m. birželio 23 d., 2010 m. rugsėjo 14 d. ir 2012 m. birželio 25 d. 
pareiškimuose EFSA patvirtino išvadas ir rekomendacijas, pateiktas 2008m. liepos mėn. 
nuomonėje, ir atkreipė dėmesį į tai, kad dar nebuvo pakankamų duomenų dėl kitų gyvūnų 
rūšių nei galvijai ir kiaulės, kad būtų galima atlikti rizikos įvertinimą;

D. kadangi Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupė savo 2008 m. sausio 16 d. 
nuomonėje (Nr. 23) pareiškė, kad ji neranda įtikinamų argumentų, kuriais galima būtų 
pateisinti maisto gamybą iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių;

E. kadangi 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvoje 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
apsaugos nurodoma, kad „natūralus ar dirbtinis veisimas arba veisimo tvarka, dėl kurių 
bet kuris iš atitinkamų gyvūnų yra kankinamas ar sužeidžiamas arba gali būti kankinamas 
ar sužeidžiamas, neturi būti praktikuojami“ (priedo 20 punktas);

F. kadangi atsakingasis Komisijos narys Tonio Borg per jo klausymą Europos Parlamente 
2012 m. lapkričio 13 d. ir savo paskesniame 2012 m. lapkričio 17 d. laiške Europos 
Parlamento nariams, kuriame patvirtino ketinimą iki 2013 m. vidurio pateikti du 
pasiūlymus dėl naujų maisto produktų ir klonavimo, įsipareigojo pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl gyvūnų klonavimo maistui; 

G. kadangi Europos Komisija savo 2012 ir 2013 m. darbo programose pakartotinai pareiškė, 
jog parengs pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl gyvūnų klonavimo 
maistui;

H. kadangi Komisijos narių kolegija 2013 m. lapkričio 27 d. surengė politinius debatus 
remdamiesi galimo būsimo pasiūlymo poveikio įvertinimu;

1. pakartoja savo seną raginimą Komisijai pateikti atskirą pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl visų gyvūnų klonavimo maistui aspektų;

2. pabrėžia, kad laukiamam pasiūlymui teikia didelę svarbą, ir ragina Komisiją taip pat kiek
galima greičiau paskelbti pagrindinį pasiūlymo poveikio vertinimą; 

3. dar kartą tvirtina, kad į pasiūlymą mažų mažiausiai turi būti įtrauktos nuostatos, kurios 
buvo įtrauktos į paskutinį pasiūlymą, kurį Europos Parlamentas pateikė 2011 m. kovo 
29 d. taikinimo posėdyje naujų maisto produktų klausimu. Tomis nuostatomis buvo 
nustatyta: 
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i) gyvūnų klonavimo maistui ir maistui gaminti skirtos dauginamosios medžiagos 
gamybai uždraudimas ES, 

ii) maisto iš bet kokios kilmės klonuotų gyvūnų uždraudimas, 

iii) bet kokio klonuotų gyvūnų tiekimo maistui gaminti ES uždraudimas, 

iv) klonuotų gyvūnų sėklos ir embrionų ir klonuotų gyvūnų gyvų palikuonių atsekamumo 
priemonės, ir 

v) klonuotų galvijų palikuonių šviežios mėsos ženklinimo reikalavimų taikymas po 6 
mėnesių nuo būsimo reglamento įsigaliojimo dienos ir šių reikalavimų taikymas visam 
kitam maistui iš klonuotų gyvūnų palikuonių po dvejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos nepažeidžiant Komisijos galimybių ataskaitos;

4. ragina Komisiją išplėtoti klonuotų gyvulių mėsos atsekamumo ir identifikavimo metodą, 
pvz., sukurti tarptautinę klonuotų gyvulių duomenų bazę;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Komisijai, Tarybai, valstybėms 
narėms ir Europos maisto saugos tarnybai.


