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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό του φακέλου 

Η κλωνοποίηση ζώων («γενετική αντιγραφή») για σκοπούς εκτροφής εγείρει ζητήματα που 
σχετίζονται με την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και με τις επιλογές των 
καταναλωτών καθώς και ηθικά ζητήματα και μακροπρόθεσμες κανονιστικές προκλήσεις. Επί 
του παρόντος η κλωνοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ζώων εκτροφής, τα 
δε τρόφιμα που θα μπορούσαν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα προέρχονται από 
απογόνους κλώνων. 

Σήμερα στην ΕΕ η διάθεση στην αγορά τροφίμων που προέρχονται από κλώνους απαιτεί την 
έκδοση άδειας πριν από τη διάθεση στην αγορά, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης της 
ασφάλειας, η οποία διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(EFSA), σύμφωνα με τον Κανονισμό σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΚ) αριθ. 258/1997. Η 
τρέχουσα αναθεώρηση του Κανονισμού αυτού αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του τη 
ρύθμιση της κλωνοποίησης, η οποία αποτελεί το θέμα δύο ξεχωριστών προτάσεων της 
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013.  Έως ότου τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία αυτή σχετικά με 
τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους, η 
κλωνοποίηση εξακολουθεί να υπόκειται στον ισχύοντα Κανονισμό σχετικά με τα νέα 
τρόφιμα (ΕΚ) αριθ. 258/1997. Έως σήμερα καμία εμπορική επιχείρηση δεν έχει υποβάλει 
αίτηση για άδεια σχετικά με τη διάθεση στην αγορά τροφίμων που παράγονται με την τεχνική 
της κλωνοποίησης στην ΕΕ.

Παρότι δεν γίνεται κλωνοποίηση ζώων για την παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ, η εμπορική 
γεωργική κλωνοποίηση πραγματοποιείται σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η 
Αργεντινή, η Αυστραλία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, ενώ ενδέχεται να γίνεται και 
στη Χιλή, την Κίνα, τη Νέα Ζηλανδία και την Ουρουγουάη, όπου λειτουργούν επιχειρήσεις 
κλωνοποίησης.

Λαμβανομένου υπόψη ότι κρέας και γάλα από απογόνους κλώνων καθώς και από τους ίδιους 
τους κλώνους αρχίζουν να εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
διασφαλιστούν κανόνες για το μέλλον καθώς και ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. 
Σημειωτέον ότι καμία από τις τρίτες χώρες δεν έχει καθιερώσει εφαρμόσιμα συστήματα 
ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης ούτε συστήματα ταυτοποίησης και καταχώρησης των 
εισαγωγών απογόνων κλώνων ή τροφίμων προέλευσης από αυτούς.

Στα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων, που συμπεριλαμβάνονταν στην γνωμοδότησή της του 2008 και επιβεβαιώθηκαν 
στις δηλώσεις της του 2009 και του 2010, αναγνωρίζονται ως ανησυχητικά τα ζητήματα που 
αφορούν την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων υπό το φως των ποσοστών θνησιμότητας 
που συνδέονται με την τεχνολογία της κλωνοποίησης. Η προτεινόμενη δέσμη σχετικά με την 
κλωνοποίηση ζώων λαμβάνει υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων και τα θέματα ηθικής, με 
σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης νομικής βεβαιότητας στον τομέα αυτό έως το 2016 περίπου. 

Συμβατότητα με τον ΠΟΕ
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Η συντάκτρια θεωρεί ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διασφαλιστεί η κανονιστική συνοχή 
με το πλαίσιο του ΠΟΕ – την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), τη Συμφωνία 
για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) και τη 
Συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (TBT))  - καθώς και ίσοι όροι ανταγωνισμού 
εντός του βασιζόμενου σε κανόνες συστήματος.

Η τεχνική της κλωνοποίησης δεν ανταποκρίνεται επί του παρόντος στα πρότυπα της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, και οι ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την κλωνοποίηση 
και την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δεν υφίστανται διεθνή 
πρότυπα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) σχετικά με την 
κλωνοποίηση ούτε επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν κινδύνους για την ασφάλεια 
των τροφίμων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άμεσοι φόβοι ως προς την ασφάλεια των 
τροφίμων σε συνάρτηση με την τεχνολογία της κλωνοποίησης, αλλά μάλλον ανησυχίες που 
σχετίζονται με την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, οι σημερινές προτάσεις θα 
πρέπει να εξεταστούν υπό το φως της ΓΣΔΕ και των Συμφωνιών TBT.

Τα άρθρα Ι και ΙΙΙ της ΓΣΔΕ απαγορεύουν μέτρα που οδηγούν σε διάκριση μεταξύ 
«ομοειδών προίόντων». Εάν τρόφιμα που προέρχονται από κλώνους και τους απογόνους τους 
«εξομοιωθούν» με συμβατά τρόφιμα, η συμβατότητα των προταθέντων μέτρων με τους 
κανόνες του ΠΟΕ θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κατ’ εφαρμογή των εξαιρέσεων του άρθρου  
XX της ΓΣΔΕ.

Οι προτάσεις έχουν κοινοποιηθεί από την ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για τα 
Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο, μόνο ως ασφαλιστικό μέτρο, επειδή απαγορεύσεις της 
διάθεσης στην αγορά δεν αποτελούν «τεχνικό κανόνα», σε αντίθεση προς την εισαγωγή 
απαιτήσεων περί επισήμανσης.

Όπως προέκυψε από τη διαφορά σχετικά με τα προϊόντα φώκιας (DS400 και DS401), το 
άρθρο XX της ΓΣΔΕ καλύπτει την προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων και μπορεί να 
εφαρμόζεται όταν δικαιολογείται από ηθικούς λόγους, υπό τον όρο ότι δεν συνιστά 
«αυθαίρετη και αδικαιολόγητη διάκριση». 

Η συντάκτρια είναι πεπεισμένη ότι η προσωρινή απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά 
κλωνοποιημένων ζώων, κλωνοποιημένων εμβρύων και τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση 
που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους συνιστά αναλογικό μέτρο  
που ανταποκρίνεται σε δικαιολογημένες ανησυχίες. Εναλλακτικά μέτρα όπως η εκ των 
προτέρων έκδοση αδειών και η επισήμανση δεν προσφέρουν πλήρη λύση για τους φόβους 
που σχετίζονται με θέματα ηθικής και καλής μεταχείρισης των ζώων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου που 
είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες: 
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Αναμένεται ότι θα αυξηθούν οι γνώσεις 
σχετικά με τις επιπτώσεις της 
κλωνοποίησης στην καλή μεταχείριση των 
ζώων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
αυτής της τεχνικής. Η τεχνική της 
κλωνοποίησης είναι πιθανόν να βελτιωθεί 
με την πάροδο του χρόνου. Κατά συνέπεια, 
η απαγόρευση έχει μόνο προσωρινή ισχύ. 
Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να επανεξεταστεί εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, με βάση την πείρα που θα
έχει αποκτηθεί από τα κράτη μέλη κατά 
την εφαρμογή της, την πρόοδο που θα έχει 
συντελεστεί σε επιστημονικό και τεχνικό 
επίπεδο, καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις.

(5) Αναμένεται ότι θα αυξηθούν οι γνώσεις 
των επιπτώσεων της κλωνοποίησης στην 
καλή μεταχείριση των ζώων που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της 
τεχνικής. Η τεχνική της κλωνοποίησης 
είναι πιθανόν να βελτιωθεί με την πάροδο 
του χρόνου. Κατά συνέπεια, η απαγόρευση 
έχει μόνο προσωρινή ισχύ. Ως εκ τούτου, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
επανεξεταστεί εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, με βάση την πείρα που θα 
έχει αποκτηθεί από τα κράτη μέλη κατά 
την εφαρμογή της, την πρόοδο που θα έχει 
συντελεστεί σε επιστημονικό και τεχνικό 
επίπεδο, καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις, 
ειδικότερα τα εμπορικά ρεύματα και τις 
εμπορικές σχέσεις της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) κλωνοποιημένα έμβρυα, 
κλωνοποιημένα ζώα, τρόφιμα από 
κλωνοποιημένα ζώα, οι απόγονοί τους και 
το αναπαραγωγικό τους υλικό και 
τρόφιμα που προέρχονται από αυτό δεν 
μπορούν να προσομοιωθούν με έμβρυα, 
ζώα, τρόφιμα από ζώα, τους απογόνους 
τους και το αναπαραγωγικό τους υλικό 
που προέρχεται από αυτούς, κατά την 
έννοια του άρθρου ΙΙΙ της ΓΣΔΕ.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5b) Η προσωρινή απαγόρευση της 
κλωνοποίησης ζώων, της διάθεσης στην 
αγορά κλωνοποιημένων ζώων και 
κλωνοποιημένων εμβρύων και της 
διάθεσης στην αγορά τροφίμων που 
προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, 
των απογόνων τους και του 
αναπαραγωγικού τους υλικού και των 
τροφίμων που προέρχονται από αυτό 
συνιστά μέτρο που είναι αναγκαίο για την 
προστασία της δημόσιας ηθικής και της 
υγείας των ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 
XX της ΓΣΔΕ.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τρόφιμα ζωικής προέλευσης που 
εισάγονται από τρίτες χώρες, όπου 
τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα, οι 
απόγονοί τους και το αναπαραγωγικό 
τους υλικό καθώς και τρόφιμα που 
προέρχονται από αυτό μπορούν νομίμως 
να διατίθενται στην αγορά ή να 
εξάγονται, δεν μπορούν να διατίθενται 
στην αγορά της Ένωσης παρά μόνο 
σύμφωνα με ειδικούς όρους εισαγωγής 
που εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 48 
και 49 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου* τα οποία 
διασφαλίζουν ότι τρόφιμα από 
κλωνοποιημένα ζώα, τους απογόνους 
τους και το αναπαραγωγικό τους υλικό 
καθώς και τρόφιμα που προέρχονται από 
αυτό δεν εξάγονται προς την Ένωση από 
τις χώρες αυτές.

__________________________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων (Ε.Ε. L 165, 
30.4.2004, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις διεθνείς εξελίξεις. (γ) τις διεθνείς εξελίξεις, και ειδικότερα 
τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στα 
εμπορικά ρεύματα και στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης.

Or. en


