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Resolucija Evropskega parlamenta o kloniranju živali za preskrbo s hrano

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 120 Poslovnika,

– ob upoštevanju Poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o kloniranju živali za 
proizvodnjo hrane (COM(2010)585)1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti živali, ki se gojijo 
v kmetijske namene2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o kloniranju živali za preskrbo s 
hrano3,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 25. marca 2009 o predlogu Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih in spremembi Uredbe (ES) št. 
XXX/XXXX4,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 7. julija 2010 o stališču Sveta v prvi 
obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih, 
spremembi Uredbe (ES) št. 1331/2008 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 in Uredbe
Komisije (ES) št. 1852/20015,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2011 o delovnem programu Komisije za 
leto 20126,

– ob upoštevanju znanstvenega mnenja z dne 15. julija 20087 in izjav z dne 23. junija 20098, 
14. septembra 20109 in 25. junija 201210, ki jih je sprejela Evropska agencija za varnost 
hrane (EFSA),

– ob upoštevanju mnenja (št. 23) Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah 
o etičnih vidikih kloniranja živali za preskrbo s hrano z dne 16. januarja 2008, 

– ob upoštevanju člena 120 Poslovnika,

– ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 

                                               
1 UL C ...
2 UL L 221, 8.8.1998, str. 23
3 P6_TA(2008)0400
4 P6_TA(2009)0171
5 P7_TA(2010)0266.
6 P7_TA(2011)0327.
7 Glasilo Evropske agencije za varnost hrane (2008) 767.
8 Glasilo Evropske agencije za varnost hrane (2009) 319r.
9 Glasilo Evropske agencije za varnost hrane (2010) 1784.
10 Glasilo Evropske agencije za varnost hrane (2012) 2794.
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hrane v skladu s členom 115 Poslovnika in izjave Evropske komisije,

A. ker člen 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Unija in države članice pri 
oblikovanju in izvajanju politik v celoti upoštevajo zahteve po dobrem počutju živali, saj 
so živali čuteča bitja;

B. ker znanstveni odbor Evropske agencije za varnost hrane v svojem mnenju z dne 15. julija 
2008 o kloniranju živali ugotavlja, da sta „zdravje in dobro počutje precejšnjega dela 
klonov zelo in pogosto življenjsko ogrožena“;

C. ker je Evropska agencija za varnost hrane v svojih izjavah z dne 23. junija 2009, 14. 
septembra 2010 in 25. junija 2012 potrdila zaključke in priporočila iz svojega mnenja iz 
julija 2008 ter poudarila, da za izvedbo ocene tveganja še vedno ni na voljo dovolj 
podatkov o vrstah, razen o govedu in prašičih;

D. ker je Evropska skupina za etikov znanosti in novih tehnologijah v svojem mnenju (št. 23) 
z dne 16. januarja 2008 zapisala, da „ni prepričljivih dokazov, ki bi upravičili proizvodnjo 
hrane iz klonov in njihovih potomcev“;

E. ker Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti živali, ki se gojijo v kmetijske 
namene, določa, da „metode ekstenzivne ali intenzivne reje, ki povzročajo ali lahko 
povzročijo trpljenje ali poškodbo katere koli zadevne živali, niso dovoljene“ (Priloga, 
točka 20);

F. ker se je pristojni komisar Tonio Borgo na predstavitvi v Evropskem parlamentu 13. 
novembra 2012 zavezal pripraviti zakonodajni predlog o kloniranju živali za preskrbo s 
hrano, v naknadnem pismu poslancem Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2012 
pa je potrdil, da „nameravam predložiti oba predloga o novih živilih in kloniranju do 
sredine leta 2013“; 

G. ker je Evropska komisija v svojem delovnem programu za leti 2012 in 2013 večkrat 
napovedala sprejetje zakonodajnega predloga o kloniranju živali za preskrbo s hrano;

H. ker je kolegij komisarjev 27. novembra 2013 organiziral orientacijsko razpravo, ki je 
temeljila na oceni učinka morebitnega prihodnjega predloga;

1. ponovno potrjuje svoj dolgoleten poziv Komisiji, naj pripravi samostojen zakonodajni 
predlog o vseh vidikih kloniranja živali za preskrbo s hrano;

2. poudarja, da pričakovanemu predlogu pripisuje velik pomen in odločno poziva Komisijo, 
naj čim prej objavi tudi spremljajočo oceno učinka; 

3. ponavlja svoje stališče, da mora predlog vsebovati vsaj določila, ki so bila vključena v 
zadnjem predlogu Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2011 na spravnem sestanku o 
novih živilih. Ta določila vključujejo: 

(i) prepoved kloniranja živali v EU za proizvodnjo hrane in proizvodnjo reproduktivnega 
materiala za proizvodnjo hrane, 

(ii) prepoved živil iz kloniranih živali ne glede na njihov izvor, 
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(iii) prepoved vsakršne preskrbe s kloni v EU za proizvodnjo hrane, 

(iv) ukrepi za sledljivost sperme in zarodkov kloniranih živali ter živih potomcev 
kloniranih živali, in 

(v) v roku šestih mesecev po uveljavitvi uredbe vpeljati obvezno označevanje svežega 
mesa potomcev klonirane govedi ter v roku dveh let po uveljavitvi uredbe in ne glede 
na poročilo Komisije o izvedljivosti označevanje vse ostale hrane iz potomcev 
kloniranih živali.

4. poziva Komisijo, naj razvije metodo za sledenje in prepoznavo mesa iz kloniranih živali, 
na primer s postavitvijo mednarodne podatkovne baze z genetskimi podatki o kloniranih 
živalih;

5. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski komisiji, Svetu, državam 
članicam in Evropski agenciji za varnost hrane.


