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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Контекст 

 
Клонирането на животни („генетично копиране“) за селскостопански цели поражда 

въпроси, свързани със здравето и благосъстоянието на животните, избора на 

потребителите и етиката и представлява дългосрочно регулаторно предизвикателство. 

Понастоящем клонирането се използва предимно за производството на разплодни 

животни, което предполага, че храните, предлагани на пазара в ЕС, биха могли да 

произхождат от потомство на клонирани животни.  

 

Към настоящия момент за пускането на пазара в ЕС на храни от клонирани животни е 

необходимо предварително одобрение, основаващо се на научна оценка на риска за 

безопасността на храните, извършвана от Европейския орган за безопасност на храните 

(ЕОБХ), както е уредено в рамките на Регламента относно новите храни (ЕО) 

№ 258/1997. Настоящото му преразглеждане изключва регламентирането на 

клонирането от приложното си поле и се третира в две отделни предложения на 

Комисията от 18 декември 2013 г. До влизането в сила на това законодателство относно 

храните, получени от клонирани животни и тяхното потомство, клонирането остава в 

обхвата на съществуващия „Регламент за новите храни“ (ЕО) № 258/1997. Досега в ЕС 

нито един стопански оператор не е подал заявление за разрешително за пускане на 

пазара на храни, произведени с помощта на техники на клониране. 

 

Въпреки че в ЕС не се клонират животни за производство на храни, търговско 

селскостопанско клониране се практикува в редица държави, включително Аржентина, 

Австралия, Бразилия, Канада и САЩ, а може също така да бъде предприето в Чили, 

Китай, Нова Зеландия и Уругвай, където извършват дейност дружества, занимаващи се 

с клониране. 

 

Тъй като месото и млякото от потомци на клонирани животни, както и от самите 

клонирани животни, започват да навлизат във веригата за предлагане на храни, 

наложително е в тази област да се осигури ориентирано към бъдещето регламентиране 

и равни условия. Важно е да се отбележи, че нито една от третите страни не е въвела 

надеждни системи за проследяемост и етикетиране, нито системи за идентифициране и 

регистриране на вноса на потомство на клонирани животни или получени от тях храни. 

 

Заключенията и препоръките на Европейския орган за безопасност на храните, 

съдържащи се в становището му от 2008 г. и отново потвърдени в изявленията му от 

2009 г. и 2010 г., признават опасенията по отношение на здравето на животните и 

хуманното отношение към тях поради равнището на смъртност, свързано с 

технологията на клониране. Предложеният пакет относно клонирането на животни 

взема предвид хуманното отношение към животните и етичните съображения с цел да 

се предостави по-голяма правна сигурност в тази област в срок приблизително до 

2016 г. 

 
Съвместимост с правилата на СТО 
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Докладчикът счита, че е от основно значение да се гарантира регулаторната 

съгласуваност с рамката на СТО – Общото споразумение за митата и търговията 

(ГАТТ), Споразумението за прилагане на санитарните и фитосанитарните мерки и 

Споразумението относно техническите пречки пред търговията (ТПТ), както и по-

равнопоставени условия на конкуренция в системата, основана на установени правила. 

 

Технологията на клониране понастоящем не удовлетворява стандартите за хуманно 

отношение към животните и трябва да се вземат предвид опасенията на гражданите на 

ЕС по отношение на клонирането на животните и хуманното отношение към тях. Не 

съществуват международни санитарни и фитосанитарни стандарти в областта на 

клонирането, нито научни доказателства относно рисковете по отношение на 

безопасността на храните. Тъй като не съществуват преки опасения за безопасността на 

храните, свързани с технологията на клониране, а по-скоро такива, свързани със 

здравето и благосъстоянието на животните, настоящите предложения трябва да 

преминат проверката на споразуменията за ГАТТ и ТПТ. 

 
Членове I и III от ГАТТ забраняват мерки, водещи до дискриминация между „подобни 

продукти“. Ако храни, получени от клонирани животни и тяхното поколение, бъдат 

определени като „подобни“ на конвенционалните храни, съответствието на 

предложените мерки с правилата на СТО би могло да бъде обосновано съгласно член 

ХХ относно изключенията от ГАТТ. 

 

Уведомление за предложенията беше направено от ЕС в рамките на Споразумението 

относно техническите пречки пред търговията само като предпазна мярка, тъй като 

забраните за пускане на пазара не биха представлявали „техническо регламентиране“, 

за разлика от въвеждането на изисквания за етикетиране. 

 
Както се вижда от спора относно тюленовите продукти (DS 400 и DS 401), член ХХ от 

ГАТТ обхваща защитата на благосъстоянието на животните и е обоснован по морални 

съображения, при условие че не представлява „произволна и необоснована 

дискриминация“. 

 

Докладчикът е убеден, че временната забрана за предлагането на пазара на клонирани 

ембриони и клонирани животни и на храни за консумация от човека, добити от 

клонирани животни и техните потомства, е пропорционална мярка, отнасяща се до 

обосновани опасения. В настоящия случай алтернативните мерки, като например 

предварителното одобрение и етикетирането, няма напълно да разрешат опасенията по 

отношение на етиката и хуманното отношение към животните. 

  

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещите комисии по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните и по земеделие и развитие на селските 

райони да вземат предвид следните изменения: 
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Изменение  1 

Предложение за директива 

Заглавие  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за Предложение за 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за клонирането на животни от рода на 

едрия рогат добитък, свинете, овцете, 

козите и еднокопитните, отглеждани и 

размножавани за селскостопански цели 

за клонирането на животни от рода на 

едрия рогат добитък, свинете, овцете, 

козите и еднокопитните, отглеждани и 

размножавани за селскостопански цели 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Обосновка 

Използването на регламента като правен инструмент води до засилване на правната 

сигурност и гарантира последователност в прилагането, като същевременно се 

зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност. 

 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Като се вземат предвид целите на 

селскостопанската политика на Съюза, 

резултатите от последните научни 

оценки на ЕОБХ и на изискването за 

хуманно отношение към животните, 

предвидени в член 13 от Договора, е 

разумно временно да се забрани 

използването на клонирането за 

производство на животни за 

селскостопански цели от някои видове. 

(3) Като се вземат предвид целите на 

селскостопанската политика на Съюза, 

резултатите от последните научни 

оценки на ЕОБХ и на изискването за 

хуманно отношение към животните, 

предвидени в член 13 от Договора, е 

разумно да се забрани използването на 

клонирането за производство на 

животни за селскостопански цели от 

някои видове. 
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Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) Системи за проследяване, 

установени за храни от клонирани 

животни и зародишни продукти, биха 

могли да подкрепят прилагането на 

мерките, съдържащи се в настоящия 

регламент, по-специално като 

предоставят на компетентните 

органи и икономическите оператори 

полезна информация. Поради това 

Комисията следва да се стреми да 

постигне ангажименти в това 

отношение от търговски партньори 

на Съюза, при които се извършва 

клониране на животни за 

селскостопански цели, в рамките на 

текущите и бъдещите търговски 

преговори, както на двустранно, така 

и на многостранно равнище; 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Очаква се познанията за 

въздействието на техниката на 

клониране върху хуманното отношение 

към използваните животни да се 

задълбочат. Техниката на клониране 

вероятно ще се усъвършенства с течение 

на времето. Следователно забраните 

следва да се прилагат само временно. 

Поради това настоящата директива 

следва да бъде преразгледана след 

(5) Очаква се познанията за 

въздействието на техниката на 

клониране върху хуманното отношение 

към използваните животни да се 

задълбочат. Техниката на клониране 

вероятно ще се усъвършенства с течение 

на времето. Следователно забраните 

могат да бъдат преразгледани и/или 

актуализирани в случай на явни 

подобрения в посочената техника на 



 

AD\1061881BG.doc 7/13 PE551.983v02-00 

 BG 

разумен срок, като се вземе предвид 

опитът, натрупан от държавите членки 

при прилагането ѝ, научно-

техническият напредък и 

международните тенденции. 

клониране. Поради това настоящият 

регламент следва да бъде преразгледан 

след разумен срок, като се вземе 

предвид опитът, натрупан от държавите 

членки при прилагането ѝ, научно-

техническият напредък и промените 

във възприятията на потребителите 

и международните тенденции, по-

специално търговските потоци и 

търговските връзки на Съюза. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (5а) Клонираните ембриони, 

клонираните животни, храните от 

клонирани животни, зародишните 

продукти от клонирани животни и 

получените от тях храни не могат да 

бъдат считани за продукти, подобни 

на ембриони, животни, храни от 

животни, зародишни продукти и 

храни, съответно получени от тях, 

по смисъла на член III.4 от ГАТТ. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 5 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (5б) Забраната за клониране на 

животни, за пускане на пазара на 

клонирани животни и клонирани 

ембриони и за пускане на пазара на 

храни от клонирани животни, на 

зародишни продукти и храни, 

получени от тях, е необходима мярка 

за защитата на обществения морал и 

здравето на животните по смисъла 
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на член XX от ГАТТ. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) пускането на пазара на клонирани 

ембриони и на клонирани животни. 

б) пускането на пазара на клонирани 

ембриони, на клонирани животни и на 

зародишни продукти от клонирани 

животни. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 3 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Временни забрани Забрани 

 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки временно 

забраняват: 

1. Забранява се следното: 

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 3 – буква б а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) храни, получени от клонирани 

животни. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  1а. В случай на храни от животински 

произход, внесени от трети държави, 

в които храни от клонирани 

животни, зародишни продукти и 

храни, получени от тях, могат 

законно да бъдат пускани на пазара 

или изнасяни, държавите членки 

гарантират, че такива храни се 

пускат на пазара на Съюза само в 

съответствие със специфични 

условия за внос, приети съгласно 

членове 48 и 49 от Регламент (ЕО) 

№ 882/2004 на Европейския парламент 

и на Съвета*. Освен това държавите 

членки гарантират, че от Съюза към 

тези трети държави не се изнасят 

храни от клонирани животни или 

зародишни продукти и храни, 

получени от тях.  

 ___________________________ 

 * Регламент (ЕО) № 882/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 29 април 2004 г. относно 

официалния контрол, провеждан с 

цел осигуряване на проверка на 

съответствието със 

законодателството в областта на 

фуражите и храните и правилата за 

опазване здравето на животните и 

хуманното отношение към 

животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., 

стр. 1). 
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Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  1б. Също така държавите членки 

гарантират, че в Съюза не се внасят 

клонирани животни или клонирани 

ембриони, нито зародишни продукти 

от клонирани животни, и че храните, 

внесени от трети държави, в които е 

разрешено клонирането на животни 

за селскостопански цели, отговарят 

на съответните изисквания на 

законодателството на Съюза в 

областта на храните или на условия, 

признати от Съюза за най-малко 

равностойни на тези изисквания. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) научно-техническия напредък, по-

специално във връзка с онези аспекти на 

клонирането, които са свързани с 

хуманното отношение към животните; 

б) научно-техническия напредък, по-

специално във връзка с онези аспекти на 

клонирането, които са свързани с 

хуманното отношение към животните и 

възприятията на потребителите; 

 

 

Изменение 14 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) международните тенденции. в) международните тенденции и по-

специално въздействието на 

настоящия регламент върху 

търговските потоци и търговските 
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връзки на Съюза. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 6 заличава се 

Транспониране  

1. Държавите членки въвеждат в 

сила законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за постигане на 

съответствие с настоящата 

директива, не по-късно от [дата = 12 

месеца след датата за транспониране 

на настоящата директива]. Те 

незабавно съобщават на Комисията 

текста на тези разпоредби. 

 

Когато държавите членки приемат 

тези разпоредби, в тях се съдържа 

позоваване на настоящата директива 

или то се извършва при официалното 

им публикуване. Условията и редът 

на позоваване се определят от 

държавите членки. 

 

2. Държавите членки съобщават на 

Комисията текста на основните 

разпоредби от националното 

законодателство, които те приемат 

в областта, уредена с настоящата 

директива. 

 

 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 8 заличава се 

Адресати   

Адресати на настоящата директива 

са държавите членки. 

 

 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 8 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8а 

 Настоящият регламент е 

задължителен в своята цялост и се 

прилага пряко във всички държави-

членки. 
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