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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

Raportöör 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.
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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 turule laskmise 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”. 

Raportöör on veendunud, et loomkloonide, embrüokloonide ning loomkloonidest 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
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 
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, eelkõige 
kaubavooge ja liidu kaubandussuhteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kloonembrüosid, kloonloomi, 
kloonloomadest, nende järglastest ja 
paljundusmaterjalist toodetud toitu ning 
sellest saadud toitu ei saa sarnastada 
embrüote, loomade, loomadest, nende 
järglastest ja paljundusmaterjalist 
toodetud toidu ja sellest saadud toiduga 
GATTi artikli III tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Loomade kloonimise, kloonloomade 
ja kloonembrüode turule laskmise ning 
kloonloomadest ja nende järglastest ja 
paljundusmaterjalist toodetud toidu või 
sellest saadud toidu turule laskmise 
ajutine keelustamine on kõlbluse ja 
loomatervise kaitseks vajalik meede 
GATTi artikli XX tähenduses.

Or. en



PE551.983v01-00 6/7 PA\1054570ET.doc

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
kolmandatest riikidest imporditud loomset 
päritolu toitu, kus võib seaduslikult turule 
lasta või eksportida kloonloomadest ja 
nende järglastest ja paljundusmaterjalist 
toodetud toitu või sellest saadud 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, tagades, et nendest 
kolmandatest riikidest ei ekspordita liitu 
toitu, mis on toodetud kloonloomadest, 
nende järglastest ja paljundusmaterjalist 
või sellest saadud.
__________________________________

* 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 
täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 
165, 30.4.2004, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) rahvusvahelisi arenguid. c) rahvusvahelisi arenguid ning eelkõige 
käesoleva direktiivi mõju kaubavoogudele 
ja liidu kaubandussuhetele.

Or. en
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