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LÜHISELGITUS 

Taustteave  

 
Loomade kloonimine („geneetiline kopeerimine”) põllumajanduslikul otstarbel tõstatab 

küsimusi seoses loomade tervise ja heaolu, tarbijate valikute ja eetikaga ning kujutab endast 

pikaajalist õigusloomealast probleemi. Praegu kasutatakse kloonimist enamasti selleks, et 

luua tõuloomi ning ELis potentsiaalselt turustatavat toitu saadaks kloonide järglastest.  

 

Kloonidest toodetud toidu turustamiseks ELis on praegu vaja turustamiseelset heakskiitu, 

mille aluseks on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduspõhine toiduohutuse hinnang 

vastavalt uuendtoidu määrusele (EÜ) nr 258/1997. Selle praeguses läbivaatamises jäetakse 

kloonimise reguleerimine määruse kohaldamisalast välja ning seda käsitletakse kahes 

eraldiseisvas komisjoni 18. detsembri 2013. aasta ettepanekus. Kuni kloonloomadest ja nende 

järglastest saadud toitu käsitlevate õigusaktide jõustumiseni reguleeritakse kloonimist kehtiva 

uuendtoidu määrusega (EÜ) nr 258/1997. Siiani ei ole ükski ettevõtja esitanud loataotlust 

sellise toidu turustamiseks ELis, mille tootmiseks on kasutatud kloonimistehnoloogiat. 

 

Kuigi toidu tootmiseks loomi ELis ei kloonita, toimub kaubanduslik põllumajanduslik 

kloonimine mitmes riigis, k.a Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada ja USA ning võib alata 

Tšiilis, Hiinas, Uus-Meremaal ja Uruguays, kus tegutsevad kloonimisettevõtted. 

 

Ajal, mil kloonide järglaste ja kloonide endi liha ja piim on hakanud toiduainete tarneahelasse 

sisenema, tuleb selles valdkonnas kindlasti tagada tulevikku suunatud reguleerimine ja 

võrdsed võimalused. Oluline on märkida, et ükski kolmandatest riikidest ei ole loonud 

elujõulisi jälgitavuse ja märgistamise süsteeme ega identimis- või registreerimise süsteeme 

kloonide järglaste või nendest saadud toidu impordi jaoks. 

 

Euroopa Toiduohutusameti 2008. aasta arvamuses sisalduvates järeldustes ja soovitustes, 

mida kinnitati EFSA 2009. ja 2010. aasta avaldustes, tunnistati loomade tervise ja heaoluga 

seotud muresid, mille põhjuseks on kloonimistehnoloogiaga seonduv suremus. Kavandatavas 

loomade kloonimise paketis võetakse arvesse loomade heaolu ja eetilisi küsimusi ning 

püütakse selles valdkonnas luua suuremat õiguskindlust umbes 2016. aastaks.  

 
Vastavus WTO nõuetele 

 

Arvamuse koostaja peab äärmiselt oluliseks regulatiivse kooskõla tagamist WTO 

raamistikuga – üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT), sanitaar- ja 

fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu (SPS) ning tehniliste kaubandustõkete lepinguga 

(TBT) – ja võrdsete võimaluste kindlustamist eeskirjadepõhises süsteemis. 

 

Praegune kloonimistehnoloogia ei vasta loomade heaolu normidele ning ELi kodanike 

muresid kloonimise ja loomade heaolu pärast tuleb võtta arvesse. Rahvusvahelisi SPS 

kloonimise norme ega teaduslikult põhjendatud tõendeid, mis tõendavad toiduohutuse riske, 

ei ole olemas. Kuna kloonimistehnoloogiaga on seotud mitte otsesed mured toiduohutuse, 

vaid loomade tervise ja heaolu pärast, peavad praegused ettepanekud olema kooskõlas GATTi 

ja TBT lepinguga. 



 

PE551.983v02-00 4/12 AD\1061881ET.doc 

ET 

 
GATTi artiklites I ja III keelatakse meetmed, mille tagajärjel diskrimineeritakse nn 

samasuguseid tooteid. Kui kloonidest ja nende järglastest saadud toitu sarnastatakse 

tavatoiduga, oleks kavandatavate meetmete sidusus WTO eeskirjadega põhjendatav GATTi 

artikli XX eranditega. 

 

EL teatas TBT raames ettepanekutest kui ettevaatusabinõust, sest vastupidiselt mis tahes 

märgise nõuete kehtestamisele ei kujutaks turulelaskmise keeld endast tehnilist normi. 

 
Nagu nähtub hülgetoodete vaidlusest (DS400 ja DS401), hõlmab GATTi artikkel XX 

loomade heaolu kaitset ning selle kasutamine on õigustatud moraaliküsimustega, kui see ei 

kujuta endast „meelevaldset ja põhjendamatut diskrimineerimist”.  

 

Arvamuse koostaja on veendunud, et kloonloomade, kloonembrüode ning kloonloomadest ja 

nende järglastest saadud inimtoidu turustamise ajutine keelustamine on proportsionaalne 

meede, mis vastab põhjendatud muredele. Alternatiivsed meetmed – nt eelneva loa saamine ja 

märgistamine – ei lahendaks täielikult selle valdkonnaga seotud eetilisi ja loomade heaolu 

muresid. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutavatel keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Pealkiri  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU DIREKTIIV, 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

milles käsitletakse veiste, sigade, 

lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki 

kuuluvate põllumajandusloomade 

kloonimist 

milles käsitletakse veiste, sigade, 

lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki 

kuuluvate põllumajandusloomade 

kloonimist 

 (Käesolevat muudatusettepanekut 

kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 

vastuvõtmise korral tehakse vastavad 

muudatused kogu tekstis.) 
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Selgitus 

Määruse kasutamine õigusaktina suurendab õiguskindlust ning tagab jõustamise 

järjepidevuse ning samal ajal peetakse kinni subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtetest. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Võttes arvesse liidu 

põllumajanduspoliitika eesmärke, Euroopa 

Toiduohutusameti hiljutiste teaduspõhiste 

hindamiste tulemusi ja Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 13 sätestatud 

loomade heaolu nõudeid, on mõistlik 

ajutiselt keelata teatavatest liikidest 

põllumajandusloomade kloonimine. 

(3) Võttes arvesse liidu 

põllumajanduspoliitika eesmärke, Euroopa 

Toiduohutusameti hiljutiste teaduspõhiste 

hindamiste tulemusi ja Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 13 sätestatud 

loomade heaolu nõudeid, on mõistlik 

keelata teatavatest liikidest 

põllumajandusloomade kloonimine. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Kloonloomadest saadud toidu ja 

paljundusmaterjali jaoks kehtestatavad 

jälgitavuse süsteemid võiksid toetada 

käesolevas määruses sisalduvate 

meetmete tugevdamist, eelkõige andes 

pädevatele asutustele ja ettevõtjatele 

tarvilikku teavet. Komisjon peaks seetõttu 

püüdma saavutada seda, et liidu 

kaubanduspartnerid, kelle territooriumil 

toimub põllumajandusloomade 

kloonimine, võtaksid käimasolevate ja 

tulevaste kahe- ja mitmepoolsete 

kaubandusläbirääkimiste raames sellega 

seoses kohustusi. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Eeldatavasti suurenevad teadmised 

selle kohta, millist mõju avaldab 

kloonimine kasutatavate loomade heaolule. 

Aja jooksul kloonimistehnoloogia 

tõenäoliselt paraneb. Järelikult tuleks 

keeldu kohaldada üksnes ajutiselt. 

Seepärast tuleks käesolev direktiiv vaadata 

läbi mõistliku ajavahemiku jooksul, võttes 

arvesse liikmesriikide kogemusi selle 

rakendamisel, teaduse ja tehnika arengut 

ning rahvusvahelist arengut. 

(5) Eeldatavasti suurenevad teadmised 

selle kohta, millist mõju avaldab 

kloonimine kasutatavate loomade heaolule. 

Aja jooksul kloonimistehnoloogia 

tõenäoliselt paraneb. Järelikult tuleks keeld 

kloonimistehnoloogia märkimisväärse 

täiustumise korral läbi vaadata ja/või seda 

tuleks ajakohastada. Seepärast tuleks 

käesolev määrus vaadata läbi mõistliku 

ajavahemiku jooksul, võttes arvesse 

liikmesriikide kogemusi selle 

kohaldamisel, teaduse ja tehnika arengut, 

muutusi tarbijate hoiakutes ning 

rahvusvahelist arengut, eelkõige 

kaubavooge ja liidu kaubandussuhteid. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (5 a) Kloonembrüoid, kloonloomi, 

kloonloomadest saadud toitu, 

kloonloomade paljundusmaterjali ning 

sellest saadud toitu ei saa käsitada 

samasuguste toodetena kui embrüod, 

loomad, loomadest saadud toit, 

paljundusmaterjal ja sellest saadud toit 

GATTi artikli III lõike 4 tähenduses. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (5 b) Loomade kloonimise, kloonloomade 

ja kloonembrüote turulelaskmise ning 

kloonloomadest saadud toidu, 

paljundusmaterjali ja sellest saadud toidu 

turulelaskmise keelustamine on üldise 

moraali ja loomade tervise kaitseks vajalik 

meede GATTi artikli XX tähenduses. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kloonembrüote ja kloonloomade 

turulelaskmise kohta. 

(b) kloonembrüote, kloonloomade ja 

kloonloomade paljundusmaterjali 
turulelaskmise kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ajutine keelustamine Keelustamine 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid keelustavad ajutiselt: 1. Keelatakse järgmine tegevus: 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) kloonloomadest saadud toit. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. Loomset päritolu toidu puhul, mis on 

imporditud sellistest kolmandatest 

riikidest, kus võib seaduslikult turule lasta 

või eksportida kloonloomadest saadud 

toitu ja paljundusmaterjali ning sellest 

saadud toitu, tagavad liikmesriigid, et 

sellist toitu lastakse liidu turule ainult 

kooskõlas kõigi Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004* 

artiklite 48 ja 49 kohaselt vastu võetud 

impordi eritingimustega. Lisaks tagavad 

liikmesriigid, et nendest kolmandatest 

riikidest ei ekspordita liitu 

kloonloomadest saadud toitu, 

paljundusmaterjali või sellest saadud 

toitu.  
 ___________________________ 

 * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 

aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida 

tehakse sööda- ja toidualaste 

õigusnormide ning loomatervishoidu ja 

loomade heaolu käsitlevate eeskirjade 
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täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 

165, 30.4.2004, lk 1). 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 b. Liikmesriigid tagavad ka, et liitu ei 

impordita kloonloomi, kloonembrüoid ega 

kloonloomade paljundusmaterjali ning et 

toidu importimine kolmandatest riikidest, 

kus on lubatud põllumajandusloomade 

kloonimine, vastab liidu toidualaste 

õigusnormide asjakohastele nõuetele või 

liidu tunnustatud tingimustele, mis on 

nimetatud nõuetega vähemalt 

võrdväärsed. 
 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) teaduse ja tehnoloogia arengut, eelkõige 

loomade heaolu aspekte seoses 

kloonimisega; 

b) teaduse ja tehnoloogia arengut, eelkõige 

loomade heaolu aspekte seoses 

kloonimisega ja tarbijate hoiakuid; 

 

Muudatusettepanek 14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) rahvusvahelisi arenguid. c) rahvusvahelisi arenguid ning eelkõige 

käesoleva määruse mõju kaubavoogudele 

ja liidu kaubandussuhetele. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 6 välja jäetud 

Ülevõtmine   

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid [kuupäev – 12 kuud pärast 

käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäeva]. 

Nad edastavad kõnealuste normide teksti 

viivitamata komisjonile. 

 

Kui liikmesriigid kõnealused meetmed 

vastu võtavad, lisavad nad nendesse 

meetmetesse või nende meetmete ametliku 

avaldamise korral nende juurde viite 

käesolevale direktiivile. Sellise viitamise 

viisi näevad ette liikmesriigid. 

 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 

käesoleva direktiiviga reguleeritavas 

valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 

põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. 

 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 8 välja jäetud 

Adressaadid   

Käesolev direktiiv on adresseeritud 

liikmesriikidele. 

 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 8 a 

 Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 

vahetult kohaldatav kõikides 

liikmesriikides. 

 

 



 

PE551.983v02-00 12/12 AD\1061881ET.doc 

ET 

MENETLUS 

Pealkiri Veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate 

põllumajandusloomade kloonimine 

Viited COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD) 

Vastutavad komisjonid 

       istungil teada andmise kuupäev 

ENVI 

16.1.2014 

AGRI 

16.1.2014 
  

Arvamuse esitaja(d) 

       istungil teada andmise kuupäev 

INTA 

16.1.2014 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Jude Kirton-Darling 

3.9.2014 

Kodukorra artikkel 55 – komisjonide 

ühised koosolekud 

       istungil teada andmise kuupäev 

        

        

17.12.2014 

Arutamine parlamendikomisjonis 14.4.2015 6.5.2015   

Vastuvõtmise kuupäev 28.5.2015    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

34 

6 

1 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, 

Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude 

Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, 

Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia 

Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia 

Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim 

Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan 

Zahradil 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán 

Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław 

Wałęsa 

 
 


