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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti 

Klonování zvířat (neboli „genetické kopírování“) pro hospodářské účely vyvolává otázky, 
pokud jde o zdraví a dobré životní podmínky zvířat, výběr spotřebitelů a etická hlediska, a je 
dlouhodobým problémem z hlediska regulace. V současnosti se klonování většinou používá k 
produkci chovných zvířat a potraviny, které by mohly být uváděny na trh v EU, by byly 
získány z potomků klonů. 

Podle podmínek nyní platných v EU je pro uvedení potravin z klonů na trh nutné povolení 
před uvedením na trh na základě vědeckého posouzení rizik v oblasti bezpečnosti potravin, 
které provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), a celý postup se řídí tzv. 
„nařízením o nových potravinách“ (ES) č. 258/1997. Jeho nynější přezkum vyjímá úpravu 
klonování z působnosti tohoto nařízení a ta je nadále předmětem svou samostatných návrhů 
Komise ze dne 18. prosince 2013. Do doby, než tyto právní předpisy o potravinách získaných 
z klonovaných zvířat a jejich potomků vstoupí v platnost, setrvává problematika klonování v 
působnosti stávajícího nařízení o nových potravinách (ES) č. 258/1997. Žádný hospodářský 
subjekt dosud nepožádal o povolení používání techniky klonování v EU.

I když v EU zatím nejsou zvířata klonována pro účely produkce potravin, komerční 
zemědělské klonování probíhá v několika zemích, např. v Argentině, v Austrálii, v Brazílii, v 
Kanadě a v USA, a může se také používat v Chile, v Číně, na Novém Zélandu a v Uruguayi, 
kde působí společnosti provádějící klonování.

Protože se do potravinářského řetězce začíná dostávat maso a mléko z potomků klonů i z 
klonů samotných, je nezbytně nutné zajistit v této oblasti výhledově orientovanou regulaci a 
rovné podmínky. Je důležité podotknout, že ani jedna ze třetích zemí zatím nevytvořila 
životaschopné systémy vysledovatelnosti nebo označování nebo systémy identifikace a 
registrace dovozů potomků klonů nebo potravin získaných z nich.

Závěry a doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin obsažené v jeho stanovisku z 
roku 2008 a znovu potvrzené v jeho prohlášeních z let 2009 a 2010 hovořily o obavách 
souvisejících se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat vzhledem k míře úmrtnosti 
spjaté s technologií klonování. Navrhovaný soubor předpisů týkajících se klonování zvířat 
bere v potaz obavy související s dobrými životními podmínkami zvířat a s etickými hledisky a 
má za cíl zajistit větší právní jistotu v této oblasti zhruba do roku 2016. 

Soulad s pravidly WTO

Navrhovatelka výboru podkládá za zásadní zajistit soulad právní úpravy s rámcem WTO – s 
Všeobecnou dohodou o clech a obchodu (GATT), s Dohodou o uplatňování sanitárních a 
fytosanitárních opatření (SPS) a s Dohodou o technických překážkách obchodu (TBT) – a 
rovné podmínky v rámci systému založeného na pravidlech.

Technika klonování v současnosti nesplňuje normy dobrých životních podmínek zvířat a 
obavy občanů EU v souvislosti s klonováním a dobrými životními podmínkami zvířat musí 
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být vzaty v úvahu. Neexistují žádné mezinárodní normy SPS pro klonování ani vědecky 
podložené důkazy o rizicích pro bezpečnost potravin. Jelikož nejsou žádné bezprostřední 
obavy z technologie klonování z hlediska bezpečnosti potravin a jsou pouze obavy týkající se 
zdraví a dobrých životních podmínek, musí být u předložených návrhů ověřeno, zda jsou v 
souladu s dohodami GATT a TBT.

Články I a III dohody GATT zakazují opatření, v jejichž důsledku dochází k různému 
zacházení s „podobnými výrobky“. Pokud budou potraviny získané z klonů a jejich potomků 
„připodobněny“ konvenčním potravinám, bude soulad navrhovaných opatření s pravidly 
WTO možno odůvodnit na základě výjimek podle článku XX dohody GATT.

Návrhy oznámila EU v rámci své oznamovací povinnosti podle Dohody o technických 
překážkách obchodu pouze jako opatření předběžné opatrnosti, protože zákazy uvádění na trh 
by nebyly „technickou regulací“, na rozdíl od stanovení požadavků na označování.

Jak se ukázalo při sporu o produkty z tuleňů (DS400 a DS401), týká se článek XX dohody 
GATT ochrany dobrých životních podmínek zvířat a je odůvodněn etickými důvody, pokud 
se nejedná o „svévolnou a neopodstatněnou diskriminaci“. 

Navrhovatelka výboru je přesvědčena, že prozatímně zakázat uvádět na trh zvířecí klony, 
embrya klonů a potraviny pro lidskou spotřebu získané ze zvířecích klonů a jejich potomků je 
přiměřeným opatřením v reakci na opodstatněné obavy. Alternativní řešení, jako jsou 
předběžné povolení a označování, by v tomto případě úplně nevyřešila obavy týkající se 
etického hlediska a dobrých životních podmínek zvířat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Očekává se, že množství poznatků o 
dopadu techniky klonování na dobré 
životní podmínky zvířat se zvýší. Technika 
klonování se pravděpodobně časem 
zdokonalí. Proto by se tyto zákazy měly 
použít jen prozatímně. Tato směrnice by 
proto měla být po uplynutí přiměřené doby 

(5) Očekává se, že množství poznatků o 
dopadu techniky klonování na dobré 
životní podmínky zvířat se zvýší. Technika 
klonování se pravděpodobně časem 
zdokonalí. Proto by se tyto zákazy měly 
použít jen prozatímně. Tato směrnice by 
proto měla být po uplynutí přiměřené doby 
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podrobena přezkumu s přihlédnutím ke 
zkušenostem, které získají členské státy při 
jejím provádění, k vědeckému a 
technickému pokroku a mezinárodnímu 
vývoji.

podrobena přezkumu s přihlédnutím ke 
zkušenostem, které získají členské státy při 
jejím provádění, k vědeckému a 
technickému pokroku a mezinárodnímu 
vývoji, zejména k obchodním tokům a k 
obchodním vztahům Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Embrya klonů, zvířecí klony, 
potraviny ze zvířecích klonů, jejich 
potomci a reprodukční materiál a 
potraviny získané z nich nesmějí být 
připodobňovány embryím, zvířatům, 
potravinám ze zvířat, jejich potomkům a 
reprodukčnímu materiálu a potravinám 
získaných z nich ve smyslu článku III 
dohody GATT.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Prozatímní zákaz klonování zvířat, 
uvádění zvířecích klonů a klonů embryí 
na trh a uvádění potravin ze zvířecích 
klonů, jejich potomků a reprodukčního 
materiálu a potravin získaných z nich na 
trh je opatřením, které je nutné v zájmu 
ochrany veřejných mravů a zdraví zvířat 
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ve smyslu článku XX dohody GATT.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby potraviny 
živočišného původu dovážené ze třetích 
zemí, v nichž mohou být zákonně uváděny 
na trh nebo vyváženy potraviny z klonů, 
jejich potomků a reprodukčního 
materiálu a potraviny získané z nich, byly 
uváděny na trh Unie, pouze pokud splňují 
specifické dovozní podmínky přijaté podle 
článků 48 a 49 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004*, 
přičemž bude zajištěno, aby z těchto 
třetích zemí nebyly do Unie dováženy 
žádné potraviny ze zvířecích klonů, jejich 
potomků a reprodukčního materiálu a 
potraviny získané z nich.

__________________________________

* Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za 
účelem ověření dodržování právních 
předpisů týkajících se krmiv a potravin 
a pravidel o zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 
165, 30.4.2004, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mezinárodnímu vývoji. c) mezinárodnímu vývoji, a zejména 
dopadu této směrnice na obchodní toky a 
na obchodní vztahy Unie.

Or. en


