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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρώπινη κλωνοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει την 
κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να εξουσιοδοτήσει τη χρήση 
εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς,

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 1989 σχετικά με τους γενετικούς 
χειρισμούς1 και την τεχνητή γονιμοποίηση, σωματική και εξωσωματική2, και της 12ης 
Μαρτίου 1997 σχετικά με την κλωνοποίηση3

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρωπίνου όντος έναντι των 
εφαρμογών της βιολογίας και της ιατρικής4 και το ψήφισμά του της 20ής Σεπτεμβρίου 
1996 επί του σχεδίου σύμβασης5,

- έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2000 για την κλωνοποίηση 
ανθρωπίνων όντων,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαρτίου 2000 για την ευρεσιτεχνία αριθ. ΕΒ 
6953516,

- έχοντας υπόψη την έκκληση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης της 29ης Ιουνίου 2000 με την οποία ζητείται η αναθεώρηση της οδηγίας 98/44 
που προβλέπει ότι ένα γονίδιο μπορεί να γίνει αντικείμενο ευρεσιτεχνίας εάν απομονωθεί 
από το ανθρώπινο σώμα,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλωνοποίηση και η ευρεσιτεχνία είναι και πρέπει να 
παραμείνουν απαγορευμένες για οτιδήποτε άπτεται του ανθρωπίνου όντος,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια χαλάρωση όσον αφορά την απαγόρευση της ανθρώπινης 
κλωνοποίησης είναι αντίθετη με τον σεβασμό της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ουδεμία διαφορά υφίσταται μεταξύ της κλωνοποίησης για 
θεραπευτικούς σκοπούς και εκείνης που έχει ως στόχο την αναπαραγωγή,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα σημασιολογική στρατηγική τείνει να εξασθενίσει την 

1 ΕΕ C 96 της 17.04.1989, σελ. 165
2 ΕΕ C 96 υξε 17.04.1989, σελ. 171
3 Πρακτικά της ημερομηνίας αυτής Μέρος II, Σημείο 9.
4 Έγγραφο DIR/JUR (96)14 της Νομικής Διεύθυνσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
5 ΕΕ C 320 της 28.10.1996, σελ. 298.
6 "Εγκριθέν κείμενο" της ημερομηνίας αυτής, σημείο 9.
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ηθική σημασία της ανθρώπινης κλωνοποίησης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της απαγόρευσης αιτιολογείται γενικά από θεραπευτικά 
οφέλη, τα τελευταία αυτά όμως δεν μπορούν να αιτιολογήσουν τη χρήση ανθρωπίνων 
εμβρύων για την παρασκευή οργάνων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες για την παραγωγή κυττάρων από ανθρώπινα 
κλωνοποιημένα έμβρυα είναι παράνομες από πλευράς φυσικού νόμου όσο και από 
πλευράς δικαιωμάτων του ανθρώπου,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το εγχείρημα δεν είναι ηθικά συνεπές στον βαθμό που ο 
χειρισμός επί ενός ανθρωπίνου όντος στα πρώτα στάδια της ζωής του, προκειμένου να 
ληφθεί το βιολογικό υλικό που απαιτείται για τον πειραματισμό σε νέες θεραπείες, 
προκαλώντας έτσι τον θάνατο του ιδίου αυτού ανθρωπίνου όντος, έρχεται σε καταφανή 
αντίθεση με την αξία που εμπεριέχεται στον εκπεφρασμένο στόχο της διάσωσης άλλων 
ανθρωπίνων όντων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο των σχετικών ανθρωπίνων  διακυβευμάτων, τη 
σημασία της ένταξης και του ελέγχου των ερευνών στον τομέα της γενετικής,

1. τονίζει εκ νέου ότι ουδεμία αντίληψη της έρευνας και ακόμη λιγότερο του κέρδους δεν 
πρέπει να έχει το πρωτείο έναντι της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ζωής και ζητεί να 
εγγραφεί η αρχή αυτή στη μελλοντική Συνθήκη της Ένωσης·

2. ζητεί την άμεση εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης·

3. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν το νομικό κενό, δεδομένου 
ότι η κλωνοποίηση των εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς από ουδεμία κοινοτική 
ρύθμιση καλύπτεται·

4. τονίζει εκ νέου την πεποίθησή του ότι είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός ηθικών 
κανόνων βασιζομένων στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ηθικής να λάβει υπόψη τις νέες αυτές εξελίξεις στη 
γνωμοδότηση που πρόκειται να εκπονήσει·

6. ζητεί από τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές να φροντίσουν ώστε να τονιστεί εκ 
νέου ο αποκλεισμός της χορήγησης ευρεσιτεχνίας και της κλωνοποίησης από τομείς που 
άπτονται του ανθρωπίνου όντος και να λάβουν τα σχετικά κανονιστικά μέσα·

7. ζητεί από το Συμβούλιο να αναλάβει την πρωτοβουλία μιας διεθνούς σύμβασης σχετικά 
με τη χρησιμοποίηση του ζώντος οργανισμού·

8. καλεί την επιστημονική κοινότητα να εξεύρει τα μέσα για τη μείωση του αριθμού των 
υπεραρίθμων εμβρύων και να εμβαθύνει τις έρευνές της για τις δυνατότητες απόκτησης 
διαφοροποιήσιμων εμβρυϊκών ιστών για θεραπευτικούς σκοπούς, ιδίως από όργανα 
ενηλίκων·

9. καλεί τη Διάσκεψη που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Χάρτη των Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων να επικυρώσει την απαγόρευση αυτή χρησιμοποιώντας τους ακριβείς όρους 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ στην οδηγία σχετικά με την κάλυψη των 
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

10. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών και την Επιτροπή.


