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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kontekstas 

Gyvūnų klonavimas (vadinamasis genetinis kopijavimas) ūkiniais tikslais kelia su gyvūnų 
sveikata ir gerove, vartotojų pasirinkimu ir etika susijusių klausimų, be to, tai ilgalaikis 
reglamentavimo iššūkis. Šiuo metu klonavimas daugiausia naudojamas veisliniams gyvūnams 
veisti, o maistas, kuris bus galimai parduodamas ES, būtų gaminamas iš klonų palikuonių. 

Dabar norint ES prekiauti maisto produktais, pagamintais iš klonų, būtina gauti išankstinį 
leidimą, pagrįstą Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) moksliniu maisto saugos 
įvertinimu, kaip nustatyta Naujų maisto produktų reglamente (EB) Nr. 258/1997. Klonavimo 
reglamentavimas į šiuo metu atliekamos jo peržiūros sritį neįtrauktas ir yra nagrinėjamas 
dviejuose atskiruose 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos pasiūlymuose. Kol šie teisės aktai dėl 
maisto produktų, gaminamų iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, neįsigalioję, klonavimas 
tebereglamentuojamas galiojančiu Naujų maisto produktų reglamentu (EB) Nr. 258/1997. Iki 
šiol nė vienas ūkio subjektas nesikreipė dėl leidimo prekiauti maisto produktais, pagamintais 
taikant klonavimo technologiją ES.

Nors ES gyvūnai nėra klonuojami maistui gaminti, komercinis klonavimas žemės ūkio tikslais 
vykdomas ne vienoje šalyje, įskaitant Argentiną, Australiją, Braziliją, Kanadą ir JAV, jis taip 
pat gali būti vykdomas Čilėje, Kinijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Urugvajuje, kur veikia 
klonavimo įmonės.

Kadangi klonų palikuonių mėsos ir pieno produktai bei patys klonai ima atsirasti maisto 
tiekimo grandinėje, nepaprastai svarbu užtikrinti įžvalgų reglamentavimą ir vienodas sąlygas 
šioje srityje. Svarbu pažymėti, kad nė viena trečioji valstybė nėra nustačiusi praktiškos 
atsekamumo ir ženklinimo sistemos arba importuojamų klonų palikuonių ar iš jų gaminamų 
maisto produktų atpažinimo ir registravimo sistemos.

EFSA išvadose ir rekomendacijose, kurios pateiktos jos 2008 m. nuomonėje ir dar kartą 
patvirtintos jos 2009 m. ir 2010 m. pareiškimuose, pripažįstama, kad mirštamumo rodikliai, 
siejami su klonavimo technologija, kelia klausimų dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės. 
Siūlomame dokumentų dėl gyvūnų klonavimo rinkinyje atsižvelgiama į gyvūnų gerovės ir 
etikos problemas, siekiant, kad maždaug iki 2016 m. šioje srityje būtų užtikrintas didesnis 
teisinį tikrumas. 

PPO nuostatų laikymasis

Nuomonės referentė mano, kad nepaprastai svarbu užtikrinti nuoseklų reglamentavimą 
atsižvelgiant į PPO teisės aktus – Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), 
Sutartį dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo ir Sutartį dėl techninių prekybos 
kliūčių – bei vienodas sąlygas taikant taisyklėmis pagrįstą sistemą.

Šiuo metu klonavimo technologija neatitinka gyvūnų gerovės standartų, o į susirūpinimą ES 
piliečiams keliančius klonavimo ir gyvūnų gerovės klausimus būtina atsižvelgti. Klonavimui 
netaikomi jokie sanitariniai ir fitosanitariniai standartai ir nesama jokių mokslu pagrįstų 
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pavojaus maisto saugai įrodymų. Kadangi tiesioginių susirūpinimą dėl maisto saugos 
keliančių klausimų, susijusių su klonavimo technologija, nesama – susirūpinimą kelią gyvūnų 
sveikatos ir gerovės klausimai – dabartiniai pasiūlymai turi atitikti GATT ir Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių nuostatas.

GATT I ir III straipsniuose draudžiamos priemonės, kuriomis diskriminacinės sąlygos būtų 
taikomos panašiems produktams. Jei maisto produktai, gaminami iš klonų ir jų palikuonių, 
būtų laikomi panašiais į įprastus maisto produktus, siūlomų priemonių suderinamumas su 
PPO taisyklėmis būtų pagrįstas vadovaujantis GATT XX straipsnio išimtimis.

ES, atsižvelgdama į Sutartį dėl techninių prekybos kliūčių, pasiūlymus įvardijo tik kaip 
atsargumo priemonę, kadangi draudimas pateikti produktus rinkai, kitaip nei bet kurių 
ženklinimo reikalavimų nustatymas, nebūtų laikomas techniniu reguliavimu.

Ginčas dėl produktų, gaminamų iš ruonių (DS400 ir DS401), parodė, kad GATT 
XX straipsnis apima gyvūnų gerovės apsaugą ir jo taikymas pagrįstas susirūpinimą dėl 
moralės keliančiais atvejais, jei tai nėra savavališka ir nepateisinama diskriminacija. 

Nuomonės referentė įsitikinusi, kad laikinas draudimas prekiauti gyvūnų klonais, embrionų 
klonais ir iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių pagamintais maisto produktais, skirtais vartoti 
žmonėms, yra proporcinga priemonė pagrįstą susirūpinimą keliantiems klausimams spręsti. 
Šiuo atveju alternatyviomis priemonėmis, pvz., išankstiniais leidimais ir ženklinimu, 
susirūpinimą dėl etikos ir gyvūnų gerovės keliantys klausimai iki galo išspręsti nebūtų.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tikimasi, kad bus įgauta daugiau žinių 
apie klonavimo technologijų poveikį 
gyvūnų gerovei. Tikėtina, kad ilgainiui 
klonavimo technologijos tobulės. Todėl 
draudimas turėtų būti taikomas tik laikinai. 
Todėl ši direktyva per pagrįstą laikotarpį 
turėtų būti peržiūrėta, atsižvelgiant į ją 
įgyvendinant sukauptą valstybių narių 
patirtį, į mokslo ir technikos pažangą ir į 
tarptautinius pokyčius;

(5) tikimasi, kad bus įgauta daugiau žinių 
apie klonavimo technologijų poveikį 
gyvūnų gerovei. Tikėtina, kad ilgainiui 
klonavimo technologijos tobulės. Todėl 
draudimas turėtų būti taikomas tik laikinai. 
Todėl ši direktyva per pagrįstą laikotarpį 
turėtų būti peržiūrėta, atsižvelgiant į ją 
įgyvendinant sukauptą valstybių narių 
patirtį, į mokslo ir technikos pažangą ir į 
tarptautinius pokyčius, pirmiausia į 
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prekybos srautus ir Sąjungos prekybos 
santykius;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) vadovaujantis tuo, kas išdėstyta 
GATT III straipsnyje, embrionų klonai, 
gyvūnų klonai, iš gyvūnų klonų ir jų 
palikuonių pagamintas maistas bei iš jų 
kildinama dauginamoji medžiaga ir 
maistas negali būti laikomi panašiais į 
embrionus, gyvūnus, iš gyvūnų ir jų 
palikuonių pagamintą maistą bei 
atitinkamai iš jų kildinamą dauginamąją 
medžiagą ir maistą;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) laikinas draudimas klonuoti gyvūnus, 
teikti rinkai gyvūnų ir embrionų klonus, 
taip pat teikti rinkai iš gyvūnų klonų ir jų 
palikuonių pagamintą maistą bei iš jų 
kildinamą dauginamąją medžiagą ir 
maistą yra priemonė, būtina visuomenės 
moralei ir gyvūnų sveikatai apsaugoti, 
kaip nustatyta GATT XX straipsnyje;

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
gyvūninės kilmės maistas, importuotas iš 
trečiųjų šalių, kuriose teisėta rinkai teikti 
arba eksportuoti iš gyvūnų klonų ir jų 
palikuonių pagamintą maistą bei iš jų 
kildinamą dauginamąją medžiagą ir 
maistą, Sąjungos rinkai būtų teikiamas tik 
laikantis visų konkrečių importo sąlygų, 
nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 882/2004 48 ir 
49 straipsniuose, ir garantuoja, kad jokie 
maisto produktai, pagaminti iš gyvūnų 
klonų ir jų palikuonių, bei iš jų kildinama 
dauginamoji medžiaga ir maistas nebūtų 
eksportuojami į Sąjungą;

__________________________________

* 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 
2004 4 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tarptautinius pokyčius. c) tarptautinius pokyčius ir ypač į šios 
direktyvos poveikį prekybos srautams ir 
Sąjungos prekybos santykiams.

Or. en


