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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het klonen van dieren

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 120 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het 
klonen van dieren ten behoeve van de voedselvoorziening (COM(2010)585) 1,

– gezien Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor 
landbouwdoeleinden gehouden dieren2,

– gezien zijn resolutie van 3 september 2008 over het klonen van dieren ten behoeve van de 
voedselvoorziening3,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 25 maart 2009 over het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. XXX/XXXX4,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 7 juli 2010 betreffende het standpunt van de Raad in 
eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1331/2008 en houdende intrekking van Verordening (EG) 
nr. 258/97 en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie5,

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over het werkprogramma van de Commissie voor 
20126,

– gezien het wetenschappelijk advies van 15 juli 20087 en de verklaringen van 23 juni 
20098, 14 september 20109 en 25 juni 201210 van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid,

– gezien Advies nr. 23 van de European Group on Ethics in Science and New Technologies 
over de ethische aspecten van het klonen van dieren ten behoeve van de 
voedselvoorziening van 16 januari 2008, 

– gezien artikel 120 van zijn Reglement,

                                               
1 PB C …
2 PB L 221 van 8.8.1998, blz. 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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– gezien de vraag voor mondelinge beantwoording van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, die overeenkomstig artikel 115 van zijn Reglement 
is ingediend, alsmede de verklaring van de Commissie,

A. overwegende dat in artikel 13 van het VWEU wordt bepaald dat de Unie en de lidstaten 
bij het formuleren en uitvoeren van het beleid ten volle rekening houden met hetgeen 
vereist is voor het welzijn van dieren, als wezens met gevoel;

B. overwegende dat het wetenschappelijk comité van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid in zijn advies van 15 juli 2008 tot de slotsom is gekomen dat "de 
gezondheid en het welzijn van een beduidend aantal klonen in ongunstige zin, en soms 
ernstig en met dodelijke afloop, worden beïnvloed";

C. overwegende dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid in haar verklaringen van 
23 juni 2009, 14 september 2010 en 25 juni 2012 de conclusies en aanbevelingen in het 
advies van haar wetenschappelijk comité van juli 2008 heeft bevestigd en heeft 
aangegeven dat er voor diersoorten andere dan runderen nog altijd onvoldoende gegevens 
beschikbaar waren om een risicobeoordeling uit te voeren;

D. overwegende dat de European Group on Ethics in Science and New Technologies in haar 
Advies van 16 januari 2008 (nr. 23) heeft verklaard dat zij "geen overtuigende argumenten 
ziet die de productie van voedingsmiddelen uit klonen en hun nakomelingen 
rechtvaardigen";

E. overwegende dat in Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de 
bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren wordt bepaald dat er "geen 
natuurlijke of kunstmatige fokmethoden mogen worden toegepast die de betrokken dieren 
pijn of letsel toebrengen of kunnen toebrengen" (bijlage, punt 20);

F. overwegende dat de verantwoordelijke commissaris, de heer Tonio Borg, tijdens zijn 
bezoek aan het Europees Parlement op 13 november 2012 heeft beloofd een 
wetgevingsvoorstel betreffende het klonen van dieren ten behoeve van de 
voedselvoorziening te zullen voorleggen, en dat hij deze belofte heeft bekrachtigd in zijn 
daaropvolgende brief aan de leden van het Europees Parlement van 17 november 2012, 
waarin hij spreekt van "mijn voornemen om ten laatste medio 2013 twee voorstellen voor 
te leggen betreffende nieuwe voedingsmiddelen en klonen";

G. overwegende dat de Commissie zowel in haar werkprogramma voor 2012, als in haar 
werkprogramma voor 2013 een aantal keren de goedkeuring aankondigt van een 
wetgevingsvoorstel betreffende het klonen van dieren ten behoeve van de 
voedselvoorziening;

H. overwegende dat het college van commissarissen op 27 november 2013 een oriënterend 
debat heeft gehouden op basis van de effectbeoordeling van een mogelijk toekomstig 
voorstel;

1. herhaalt nog eens zijn verzoek aan de Commissie om voorlegging van een 
wetgevingsvoorstel betreffende alle aspecten van het klonen van dieren ten behoeve van 
de voedselvoorziening;
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2. onderstreept dat het groot belang toekent aan het hierboven bedoelde voorstel en spoort de 
Commissie aan ook de onderliggende effectbeoordeling zo snel mogelijk openbaar te 
maken; 

3. herhaalt zijn standpunt dat het voorstel in ieder geval de bepalingen moet bevatten die 
onderdeel uitmaakten van het laatste aanbod van het Europees Parlement van 29 maart 
2011, zoals gedaan tijdens de bemiddeling over nieuwe voedingsmiddelen. Deze 
betreffen: 

i) een verbod op het klonen van dieren in de EU ten behoeve van de voedselproductie en 
ten behoeve van de productie van reproductief materiaal voor de voedselproductie, 

ii) een verbod op voedingsmiddelen van gekloonde dieren, ongeacht hun oorsprong, 

iii) een verbod op de aanlevering van klonen in de EU ten behoeve van de 
voedselproductie, 

iv) traceerbaarheidsmaatregelen voor zaad en embryo’s van gekloonde dieren en voor 
levende nakomelingen van gekloonde dieren, en 

v) de introductie, vanaf zes maanden na de inwerkingtreding van de toekomstige 
verordening, van etiketteringsvoorschriften voor vers vlees van nakomelingen van 
gekloonde runderen en, vanaf twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening en 
onverminderd een verslag van de Commissie over de haalbaarheid, voor alle andere 
voedingsmiddelen van de nakomelingen van gekloonde dieren;

4. vraagt de Commissie een methode te ontwikkelen om vlees van gekloonde dieren te 
traceren en te identificeren, bijvoorbeeld door een internationale databank met genetische 
informatie over gekloonde dieren op te zetten;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.


