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Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzīvnieku klonēšanu pārtikas vajadzībām

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 120. pantu,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par dzīvnieku 
klonēšanu pārtikas ražošanai (COM(2010)0585)1,

– ņemot vērā Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvu 98/58/EK par lauksaimniecībā 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību2;

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūciju par dzīvnieku klonēšanu 
pārtikas vajadzībām3,

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 25. marta normatīvo rezolūciju par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauniem pārtikas produktiem un par Regulas 
(EK) Nr. XXX/XXXX grozīšanu4,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 7. jūlija normatīvo rezolūciju par Padomes nostāju 
pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par jauniem 
pārtikas produktiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1331/2008 un atceļ Regulu (EK) Nr. 
258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/20015, 

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 6. jūlija rezolūciju par Komisijas darba programmu 
2012. gadam6,

– ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) 2008. gada 15. jūlija zinātnisko 
atzinumu7 un 2009. gada 23. jūnija8, 2010. gada 14. septembra9 un 2012. gada 25. jūnija10

paziņojumus,

– ņemot vērā Eiropas grupas par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām 2008. gada 
16. janvāra atzinumu Nr. 23 par ētikas apsvērumiem attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu 
pārtikas nolūkā, 

– ņemot vērā Reglamenta 120. pantu,

                                               
1 OV C ...
2 OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp.
3 P6_TA(2008)0400
4 P6_TA(2009)0171
5 P7_TA(2010)0266.
6 P7_TA(2011)0327
7 EPNI Vēstnesis (2008)767
8 EPNI Vēstnesis (2009)319r
9 EPNI Vēstnesis (2010)1784
10 EPNI Vēstnesis (2012)2794
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– ņemot vērā mutisko jautājumu, ko Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komiteja iesniedza saskaņā ar Reglamenta 115. pantu, un ņemot vērā Komisijas 
paziņojumu,

A. tā kā LESD 13. pantā ir noteikts, ka, izstrādājot un īstenojot ES politikas virzienus, 
Savienībai un dalībvalstīm ir pilnībā jāņem vērā dzīvnieku labturības prasības, jo 
dzīvnieki ir jutīgas būtnes;

B. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) Zinātniskā komiteja 2008. gada 15. jūlija 
atzinumā secināja, ka "ievērojamai daļai klonēto dzīvnieku ir konstatēta nelabvēlīga 
ietekme uz veselību un labturību, bieži vien ar smagām sekām un letālu iznākumu"; 

C. tā kā EPNI 2009. gada 23. jūnija, 2010. gada 14. septembra un 2012. gada 25. jūnija 
paziņojumos apstiprināja 2008. gada jūlija atzinumā paustos secinājumus un ieteikumus 
un norādīja, ka, lai veiktu riska novērtējumu, pietiekami dati ir pieejami tikai attiecībā uz 
liellopiem un cūkām, bet attiecībā uz citām sugām šādu datu trūkst;

D. tā kā Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām 2008. gada 16. janvāra 
atzinumā Nr. 23 apliecināja, ka "nav pārliecinošu argumentu, kas attaisnotu klonu un to 
pirmās paaudzes pēcnācēju izmantošanu pārtikas ražošanā”; 

E. tā kā Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvā 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo 
dzīvnieku aizsardzību ir noteikts, ka „nedrīkst praktizēt tādu dabisku vai mākslīgu 
vairošanu vai dzīvnieku vaislošanas paņēmienus, kas izraisa vai var izraisīt ciešanas un 
savainojumus jebkuram no attiecīgajiem dzīvniekiem” (Pielikums, 20. punkts);

F. tā kā atbildīgais komisārs Tonio Borg uzklausīšanā Eiropas Parlamentā 2012. gada 
13. novembrī pauda apņēmību iesniegt likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz dzīvnieku 
klonēšanu pārtikas vajadzībām, kā arī šī apņēmība tika pausta viņa 2012. gada 
17. novembra vēstulē Eiropas Parlamenta deputātiem, kurā viņš apstiprina, ka "plānoju 
iesniegt divus priekšlikumus attiecībā uz jauniem pārtikas produktiem un klonēšanu līdz 
2013. gada vidum"; 

G. tā kā savās darba programmās 2012. un 2013. gadam Eiropas Komisija atkārtoti ir 
paziņojusi par likumdošanas priekšlikuma pieņemšanu attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu 
pārtikas vajadzībām;

H. tā kā 2013. gada 27. novembrī komisāru kolēģijā notika politikas debates, pamatojoties uz 
iespējamā turpmākā priekšlikuma ietekmes novērtējumu, 

1. atkārtoti apliecina savu jau sen pausto aicinājumu Komisijai iesniegt vienotu 
likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti ar dzīvnieku 
klonēšanu pārtikas vajadzībām; 

2. uzsver, ka šis gaidītais priekšlikums Parlamentam ir ārkārtīgi svarīgs un mudina Komisiju, 
cik drīz vien iespējams publicēt arī attiecīgo ietekmes novērtējumu; 

3. atkārtoti pauž savu nostāju, ka priekšlikumā ir jāparedz vismaz tie noteikumi, kas noteikti 
Eiropas Parlamenta pēdējā priekšlikumā 2011. gada 29. marta saskaņošanas sanāksmē ar 
Parlamentu attiecībā uz jaunajiem pārtikas produktiem; noteikumi ir šādi: 
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(i) aizliegums Eiropas Savienībā klonēt dzīvniekus pārtikas ražošanai vai reproduktīva 
materiāla ražošanai pārtikas vajadzībām, 

(ii) aizliegums jebkādai pārtikai, kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem, neatkarīgi no 
izcelsmes vietas,  

(iii) aizliegums ievest ES klonētus dzīvniekus pārtikas ražošanas nolūkā, 

(iv) noteikumi par izsekojamības pasākumiem attiecībā uz klonētu dzīvnieku spermu un 
embrijiem, kā arī klonētu dzīvnieku dzīviem pēcnācējiem, kā arī 

(v) noteikumi par to, ka 6 mēnešus pēc gaidāmās regulas stāšanās spēkā, jāievieš 
marķēšanas prasības svaigai gaļai, kas iegūta no klonētu dzīvnieku pēcnācējiem, un 
par to, ka 2 gadus pēc attiecīgās regulas stāšanās spēkā, un, neskarot Komisijas 
īstenojamības ziņojumu, attiecībā uz visiem pārtikas produktiem, kas iegūti no klonētu 
dzīvnieku pēcnācējiem;

4. aicina Komisiju izstrādāt metodi, lai izsekotu un identificētu gaļu, kas iegūta no klonētiem 
dzīvniekiem, piemēram, izveidojot starptautisku datu bāzi, kura apkopotu ģenētisko 
informāciju par klonētiem dzīvniekiem,

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijai, Padomei, dalībvalstīm un 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei.


