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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie klonowania zwierząt do celów 
zaopatrzenia w żywność

Parlament Europejski,

– uwzględniając art.120 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
klonowania zwierząt do celów produkcji żywności (COM(2010)0585)1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącą ochrony 
zwierząt hodowlanych2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2008 r. w sprawie klonowania zwierząt 
w celu produkcji żywności3,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności 
i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr xxx/xxxx4,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stanowiska 
Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
1331/2008 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 i rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1852/20015,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie programu prac Komisji na 
rok 20126,

– uwzględniając opinię naukową z dnia 15 lipca 2008 r.7 oraz oświadczenia z dni 23 
czerwca 2009 r.8, 14 września 2010 r.9 i 25 czerwca 2012 r.10 przyjęte przez Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA),

– uwzględniając opinię (nr 23) Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach z dnia 16 stycznia 2008 r. na temat etycznych aspektów klonowania 
zwierząt do celów zaopatrzenia w żywność, 

                                               
1 Dz.U. C …
2 Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 23.
3 P6_TA(2008)0400
4 P6_TA(2009)0171
5 P7_TA(2010)0266
6 P7_TA(2011)0327
7 Dziennik EFSA (2008)767
8 Dziennik EFSA (2009)319r
9 Dziennik EFSA (2010)1784
10 Dziennik EFSA (2012)2794
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– uwzględniając art. 120 Regulaminu,

– uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej złożone przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 
115 Regulaminu oraz uwzględniając oświadczenie Komisji Europejskiej,

A. mając na uwadze, że art. 13 TFUE stanowi, iż przy formułowaniu i wykonywaniu strategii 
politycznych Unia i państwa członkowskie mają w pełni uwzględniać wymagania w 
zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania;

B. mając na uwadze, że w opinii z dnia 15 lipca 2008 r. Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, iż „stwierdzono negatywny, często 
poważny i prowadzący do śmierci wpływ klonowania na zdrowie i dobrostan znacznej 
liczby poddanych mu zwierząt”;

C. mając na uwadze, że z w oświadczeniach z dni 23 czerwca 2009 r., 14 września 2010 r. i 
25 czerwca 2012 r. EFSA potwierdził wnioski i zalecenia zawarte w jego opinii z lipca 
2008 r. i zauważył, że nadal brak jest wystarczających danych dotyczących gatunków 
innych niż bydło i świnie, aby przeprowadzić ocenę ryzyka;

D. mając na uwadze, że w opinii (nr 23) z dnia 16 stycznia 2008 r. Europejska Grupa do 
spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach stwierdziła, iż „nie znajduje 
przekonujących argumentów, które uzasadniałyby produkcję żywności z klonowanych 
zwierząt i ich potomstwa”;

E. mając na uwadze, że zgodnie z dyrektywą Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. 
dotyczącą ochrony zwierząt hodowlanych „naturalna i sztuczna hodowla lub procedury 
dotyczące hodowli, które powodują lub mogą spowodować cierpienie lub zranienie 
danych zwierząt, nie mogą być praktykowane” (załącznik, pkt 20);

F. mając na uwadze, że w czasie przesłuchania w Parlamencie Europejskim w dniu 13 
listopada 2012 r. komisarz Tonio Borg zobowiązał się do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie klonowania zwierząt do celów zaopatrzenia w żywność, co 
następnie powtórzył w piśmie z dnia 17 listopada 2012 r. skierowanym do posłów do 
Parlamentu Europejskiego, w którym potwierdził „zamiar opracowania dwóch wniosków 
dotyczących nowej żywności i klonowania do połowy 2013 r.”; 

G. mając na uwadze, że programie prac na lata 2012 i 2013 Komisja Europejska kilkakrotnie 
zapowiedziała przyjęcie wniosku ustawodawczego w sprawie klonowania zwierząt do 
celów zaopatrzenia w żywność;

H. mając na uwadze, że w dniu 27 listopada 2013 r. kolegium komisarzy przeprowadziło 
debatę orientacyjną na podstawie oceny wpływu ewentualnego przyszłego wniosku;

1. ponawia swój niezmienny apel do Komisji o przedłożenie odrębnego wniosku 
ustawodawczego dotyczącego wszystkich aspektów klonowania zwierząt do celów 
związanych z żywnością;

2. podkreśla, że przykłada dużą wagę do oczekiwanego wniosku, a ponadto wzywa Komisję 
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do jak najszybszego opublikowania oceny wpływu stanowiącej podstawę tego wniosku; 

3. potwierdza swoje stanowisko, zgodnie z którym ww. wniosek musi zawierać co najmniej 
przepisy zawarte w ostatniej propozycji Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2011 
r. przedstawionej na posiedzeniu pojednawczym poświęconym nowej żywności; przepisy 
te obejmują: 

(i) zakaz klonowania zwierząt w UE do celów produkcji żywności oraz produkcji 
materiału rozmnożeniowego służącego do produkcji żywności, 

(ii) zakaz dotyczący żywności z klonowanych zwierząt niezależnie od ich pochodzenia, 

(iii) zakaz dostarczania klonów w UE do celów produkcji żywności, 

(iv) środki służące identyfikowaniu nasienia i zarodków sklonowanych zwierząt oraz 
żyjącego potomstwa sklonowanych zwierząt, a także 

(v) po 6 miesiącach od wejścia w życie przyszłego rozporządzenia wprowadzenie 
wymogów etykietowania świeżego mięsa z potomstwa sklonowanego bydła, a po 2 
latach od wejścia w życie tego rozporządzenia i bez uszczerbku dla sprawozdania 
Komisji z wykonalności wymogi te powinny mieć zastosowanie do wszelkiej innej 
żywności pochodzącej od potomstwa sklonowanych zwierząt;

4. wzywa Komisję do opracowania metody śledzenia i identyfikowania mięsa ze 
sklonowanych zwierząt, na przykład poprzez stworzenie międzynarodowej genetycznej 
bazy danych zawierającej informacje na temat sklonowanych zwierząt;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji 
Europejskiej, Radzie, państwom członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi ds. 
Bezpieczeństwa Żywności.


