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LYHYET PERUSTELUT

Taustatietoa 

Eläinten kloonaaminen ("geneettinen kopiointi") maataloustuotantotarkoituksiin tuo esiin 
eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kuluttajien valintoihin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä 
ongelmia sekä pitkän aikavälin sääntelyä koskevia haasteita. Tällä hetkellä kloonausta 
käytetään pääasiassa jalostuseläinten tuottamiseen ja EU:n markkinoille mahdollisesti tulevat 
elintarvikkeet olisivat peräisin kloonien jälkeläisistä. 

Tällä hetkellä klooneista peräisin olevien elintarvikkeiden markkinointiin EU:ssa vaaditaan 
markkinoille saattamista edeltävä hyväksyntä, joka perustuu Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tekemään tieteelliseen 
elintarviketurvallisuusarviointiin, "uuselintarvikeasetuksen" (EY) N:o 258/1997 mukaisesti. 
Sen meneillään olevassa tarkistamisessa soveltamisalan ulkopuolelle jätetään kloonauksen 
sääntely, jota käsitellään kahdessa erillisessä 18. joulukuuta 2013 annetussa komission 
ehdotuksessa. Kloonaus sisältyy olemassa olevan "uuselintarvikeasetuksen" 
(EY) N:o 258/1997 soveltamisalaan siihen asti, kunnes kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä peräisin olevia elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö tulee voimaan. Tähän 
mennessä yksikään alan toimija ei ole hakenut lupaa markkinoida kloonaustekniikalla 
tuotettuja elintarvikkeita EU:ssa.

Vaikka eläimiä ei EU:ssa kloonata elintarviketuotantoa varten, kaupallista 
maataloustuotantokloonausta tapahtuu useissa maissa, muun muassa Argentiinassa, 
Australiassa, Brasiliassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa, ja sitä voidaan harjoittaa myös 
Chilessä, Kiinassa, Uudessa Seelannissa ja Uruguayssa, missä kloonausyritykset toimivat.

Kun kloonien jälkeläisistä ja klooneista itsestään peräisin oleva liha ja maito alkavat tulla 
elintarviketuotantoketjuun, on ehdottoman tärkeää varmistaa ennakoiva sääntely ja 
tasapuoliset toimintaedellytykset tällä alalla. On tärkeää panna merkille, että yksikään 
kolmansista maista ei ole perustanut toimivia jäljitettävyys- ja merkintäjärjestelmiä tai 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmiä kloonien jälkeläisten tai niistä peräisin olevien 
elintarvikkeiden maahantuonnille.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen vuonna 2008 antamaan lausuntoon sisältyvissä 
päätelmissä ja suosituksissa, jotka vahvistettiin sen vuoden 2009 ja 2010 lausumissa, 
tunnustetaan eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat, jotka johtuvat 
kloonaustekniikkaan liittyvästä kuolleisuudesta. Ehdotetussa eläintenkloonauspaketissa 
otetaan huomioon eläinten hyvinvointi ja eettiset seikat, ja sen tarkoituksena on tuoda alalle 
enemmän oikeusvarmuutta vuoden 2016 paikkeilla. 

Yhteensopivuus WTO:n sääntöjen kanssa

Valmistelija pitää erittäin tärkeänä varmistaa sääntelyn yhdenmukaisuus Maailman 
kauppajärjestön WTO:n tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT), terveys-
ja kasvinsuojelutoimia koskevan sopimuksen (SPS) ja kaupan esteitä koskevan sopimuksen 
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(TBT) kanssa ja taata tasapuoliset toimintaedellytykset sääntöihin perustuvassa 
järjestelmässä.

Nykyinen kloonaustekniikka ei ole eläinten hyvinvointia koskevien normien mukaista, ja 
EU:n kansalaisten huoli kloonauksesta ja eläinten hyvinvoinnista täytyy ottaa huomioon. Ei 
ole olemassa kansainvälisiä, kloonausta koskevia SPS-normeja, eikä tieteellistä näyttöä, joka 
todistaisi siitä koituvan riskejä elintarviketurvallisuudelle. Koska kloonausteknologiaan ei 
liity mitään suoraan elintarviketurvallisuutta koskevia huolenaiheita, vaan pikemminkin 
eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä huolia, on nykyisten ehdotusten oltava GATT- ja 
TBT-sopimusten vaatimusten mukaisia.

GATT-sopimuksen I ja II artikla kieltävät toimenpiteet, joista seuraa "vastaavien tuotteiden" 
välistä syrjintää. Mikäli klooneista ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden 
katsottaisiin "vastaavan" perinteisiä elintarvikkeita, ehdotettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaisuus WTO:n sääntöjen kanssa voitaisiin perustella GATT-sopimuksen 
XX artiklan poikkeuksien nojalla.

EU tiedotti ehdotuksista kaupan esteitä koskevan sopimuksen perusteella pelkästään 
varotoimenpiteenä, koska markkinoille saattamiskielto ei olisi "tekninen määräys", toisin kuin 
merkintävaatimusten käyttöönotto.

Kuten hyljetuotteita koskevasta riita-asiasta (DS400 ja DS401) ilmeni, GATT-sopimuksen 
XX artikla kattaa eläinten hyvinvoinnin suojelun ja sitä voidaan soveltaa moralisin perustein, 
ellei siitä ei aiheudu "mielivaltaista ja epäoikeutettua syrjintää". 

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että kloonieläinten, kloonialkioiden ja kloonieläimistä ja 
niiden jälkeläisistä peräisin olevien, ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
markkinoinnin tilapäinen kieltäminen on oikeasuhteinen toimenpide, joka ottaa huomioon 
oikeutetut huolenaiheet. Vaihtoehtoiset toimenpiteet, kuten ennakkolupa ja merkinnät, eivät 
täysin ratkaisisi eettisiä ja eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia tässä tapauksessa.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On odotettavissa, että 
kloonaustekniikan vaikutusta eläinten 
hyvinvointiin koskeva tietämys lisääntyy. 

(5) On odotettavissa, että 
kloonaustekniikan vaikutusta eläinten 
hyvinvointiin koskeva tietämys lisääntyy. 
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Kloonaustekniikka todennäköisesti 
parantuu ajan mittaan. Näin ollen kieltoa 
olisi sovellettava vain väliaikaisesti. Sen 
vuoksi tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen kohtuullisen ajan kuluttua ottaen 
huomioon jäsenvaltioissa saadut 
kokemukset sen täytäntöönpanosta, tieteen 
ja tekniikan edistyminen ja kansainväliset 
kehityssuuntaukset.

Kloonaustekniikka todennäköisesti 
parantuu ajan mittaan. Näin ollen kieltoa 
olisi sovellettava vain väliaikaisesti. Sen 
vuoksi tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen kohtuullisen ajan kuluttua ottaen 
huomioon jäsenvaltioissa saadut 
kokemukset sen täytäntöönpanosta, tieteen 
ja tekniikan edistyminen ja kansainväliset 
kehityssuuntaukset, erityisesti 
kauppavirrat ja unionin kauppasuhteet.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kloonialkioiden, kloonieläinten, 
kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä 
peräisin olevien elintarvikkeiden sekä 
lisäysaineiston ja siitä saatavien 
elintarvikkeiden ei voida katsoa vastaavan 
alkioita, eläimiä, eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä peräisin olevia elintarvikkeita 
sekä lisäysaineistoa ja siitä peräisin olevia 
elintarvikkeita GATT-sopimuksen III 
artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Eläinten kloonaamisen, 
kloonieläinten ja kloonialkioiden 
markkinoille saattamisen sekä 
kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä 
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peräisin olevien elintarvikkeiden sekä 
lisäysaineiston ja siitä peräisin olevien 
elintarvikkeiden markkinoille saattamisen 
tilapäinen kieltäminen on tarpeellinen 
toimenpide julkisen moraalin ja eläinten 
terveyden suojelemiseksi GATT-
sopimuksen III artiklassa tarkoitetulla 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eläinperäiset elintarvikkeet, jotka on tuotu 
sellaisista kolmansista maista, joissa 
klooneista ja niiden jälkeläisistä peräisin 
olevien elintarvikkeiden sekä 
lisäysaineiston ja siitä peräisin olevien 
elintarvikkeiden markkinoille 
saattaminen tai vienti on laissa sallittu, 
saatetaan unionin markkinoille 
ainoastaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004* 
48 ja 49 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
erityisten tuontiedellytysten mukaisesti, 
varmistaen, ettei näistä kolmansista 
maista tuoda unioniin mitään 
elintarvikkeita, jotka ovat peräisin 
kloonieläimistä, niiden jälkeläisistä, 
lisäysaineistosta tai siitä peräisin olevista 
elintarvikkeista. 

__________________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 
29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
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(EUVL L 165, 30.4.2004, s.1).

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansainvälisen kehityksen. c) kansainvälisen kehityksen ja erityisesti 
tämän direktiivin vaikutuksen 
kauppavirtoihin ja unionin 
kauppasuhteisiin.

Or. en


