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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatinformācija 

Dzīvnieku klonēšana ("ģenētiska kopēšana") lauksaimniecības vajadzībām liek uzdot 
jautājumus attiecībā uz dzīvnieku veselību un labturību, patērētāju izvēli un ētiskiem 
apsvērumiem un rada ilgtermiņa regulējuma problēmu. Šobrīd klonēšana lielākoties tiek 
izmantota, lai audzētu vaislas dzīvniekus, un ES tirgū laistā pārtika varētu būt iegūta no klonu 
pirmās paaudzes pēcnācējiem. 

Lai šobrīd Eiropas Savienība varētu tirgot no kloniem iegūtu pārtiku, ir jāsaņem 
pirmstirdzniecības atļauja, kas tiek piešķirta, balstoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes (EFSA) zinātnisku pārtikas nekaitīguma novērtējumu, kuru reglamentē "Jauno 
pārtikas produktu regula" (EK) Nr 258/1997. Veicot pašreizējo pārskatīšanu, klonēšana tiek 
izslēgta no tās darbības jomas un tiek skatīta divos atsevišķos Komisijas 2013. gada 18. 
decembra priekšlikumos. Līdz brīdim, kad stāsies spēkā šie tiesību akti par pārtiku, kas iegūta 
no klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem, klonēšanu joprojām reglamentē "Jauno pārtikas 
produktu regula" (EK) Nr. 258/1997. Līdz šim neviens uzņēmējs nav prasījis atļauju tirgot ES 
pārtiku, kas iegūta, izmantojot klonēšanas metodi.

Lai gan Eiropas Savienībā dzīvnieki netiek klonēti pārtikas ražošanai, komerciāla 
lauksaimnieciska klonēšana notiek vairākās valstīs, tostarp Argentīnā, Austrālijā, Brazīlijā, 
Kanādā un ASV, un var tikt veikta arī Čīlē, Ķīnā, Jaunzēlandē un Urugvajā, kur darbojas 
klonēšanas uzņēmumi.

Tā kā gaļa un piens no klonu pēcnācējiem un pašiem kloniem sāk nonākt pārtikas apgādes 
ķēdē, ir īpaši būtiski nodrošināt uz nākotni vērstu regulējumu un vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus šajā jomā. Ir svarīgi norādīt, ka neviena trešā valsts nav izveidojusi klonu pirmās 
paaudzes pēcnācēju vai no tiem iegūtas pārtikas importa dzīvotspējīgas sistēmas 
izsekojamībai un marķēšanai vai identifikācijai un reģistrācijai.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes secinājumos un ieteikumos, kas ietverti tās 2008. gada 
atzinumā un atkārtoti apstiprināti tās 2009. un 2010. gada paziņojumos, ir atzīts — ar 
klonēšanas tehnoloģiju saistīta mirstības līmeņa dēļ pastāv bažas par dzīvnieku veselību un 
labturību. Ierosinātajā paketē par dzīvnieku klonēšanu tiek ņemta vērā dzīvnieku labturība un 
ētiskie apsvērumi ar mērķi līdz aptuveni 2016. gadam panākt lielāku juridisko noteiktību. 

Atbilsme PTO noteikumiem

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir īpaši būtiski nodrošināt konsekvenci ar PTO regulējumu 
—Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT), Nolīgumu par sanitāro un 
fitosanitāro pasākumu piemērošanu (SPS) un Nolīgumu par tehniskajiem šķēršļiem 
tirdzniecībā (TBT), kā arī nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus uz noteikumiem 
balstītā sistēmā.

Klonēšanas metode pašlaik nav vienā līmenī ar dzīvnieku labturības standartiem, un ES 
pilsoņu bažas par klonēšanu un dzīvnieku labturību ir jāņem vērā. Nav starptautisku SPS
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standartu attiecībā uz klonēšanu un nav zinātnisku pierādījumu, kas apstiprinātu pārtikas 
nekaitīguma apdraudējumu. Tā kā nepastāv tiešas bažas par pārtikas nekaitīgumu saistībā ar 
klonēšanas tehnoloģiju, bet drīzāk pastāv bažas par dzīvnieku veselību un labturību, ir 
jāpārbauda, vai pašreizējie priekšlikumi atbilst GATT un TBT nolīgumiem.

GATT I un III pants aizliedz veikt pasākumus, kas noved pie diskriminācijas starp "līdzīgiem 
produktiem". Ja no kloniem un to pirmās paaudzes pēcnācējiem iegūta pārtika tiek 
pielīdzināta parastai pārtikai, ierosināto pasākumu atbilsme PTO noteikumiem būtu 
pamatojama saskaņā ar GATT XX pantā ietvertajiem izņēmumiem.

ES paziņoja par šiem priekšlikumiem saskaņā ar Nolīgumu par tehniskajiem šķēršļiem 
tirdzniecībā, tikai īstenojot piesardzības pasākumu, jo aizliegums laist tirgū atšķirībā no 
marķēšanas prasībām nav tehnisks regulējums.

Kā to apliecināja strīds par produktiem no roņiem (DS400 un DS401), GATT XX pants 
attiecas uz dzīvnieku labturības aizsardzību un ir pamatots morālu apsvērumu dēļ, ja tas 
nerada "patvaļīgu un nepamatotu diskrimināciju".  

Atzinuma sagatavotāja ir pārliecināta, ka aizliegums uz laiku tirgot dzīvnieku klonus, embriju 
klonus un pārtiku, kas iegūta no dzīvnieku kloniem un to pirmās paaudzes pēcnācējiem, ir 
samērīgs pasākums, lai reaģētu uz pamatotām bažām. Alternatīvi pasākumi, piemēram, 
iepriekšēja atļauja un marķēšana, šajā gadījumā pilnībā nenovērstu ētiska rakstura un ar 
dzīvnieku labturību saistītās bažas.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Paredzams, ka zināšanas par klonēšanas 
metodes ietekmi uz dzīvnieku labturību 
tiks pilnveidotas. Klonēšanas metode laika 
gaitā visticamāk uzlabosies. Tāpēc 
aizliegumi būtu jāpiemēro tikai uz laiku. 
Tādēļ šī direktīva samērīgā laikposmā būtu 
jāpārskata, ņemot vērā pieredzi, ko 
dalībvalstis guvušas tās īstenošanā gaitā, 
zinātnisko un tehnisko attīstību un 
starptautiskās norises.

(5) Paredzams, ka zināšanas par klonēšanas 
metodes ietekmi uz dzīvnieku labturību 
tiks pilnveidotas. Klonēšanas metode laika 
gaitā visticamāk uzlabosies. Tāpēc 
aizliegumi būtu jāpiemēro tikai uz laiku. 
Tādēļ šī direktīva samērīgā laikposmā būtu 
jāpārskata, ņemot vērā pieredzi, ko 
dalībvalstis guvušas tās īstenošanā gaitā, 
zinātnisko un tehnisko attīstību un 
starptautiskās norises, jo īpaši tirdzniecības 



PA\1054570LV.doc 5/7 PE551.983v01-00

LV

plūsmu un Savienības tirdzniecības 
attiecības.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Embriju kloni, dzīvnieku kloni, 
pārtika no dzīvnieku kloniem, to pēcnācēji 
un reproduktīvais materiāls un no tiem 
iegūta pārtika nevar tikt pielīdzināti 
attiecīgi embrijiem, dzīvniekiem, pārtikai 
no dzīvniekiem, to pēcnācējiem un 
reproduktīvajam materiālam un no tiem 
iegūtai pārtikai GATT III panta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Pagaidu aizliegums klonēt 
dzīvniekus, laist tirgū dzīvnieku un 
embriju klonus un pārtiku no dzīvnieku 
kloniem, to pēcnācējus un reproduktīvo 
materiālu un no tiem iegūtu pārtiku ir 
pasākums, kas nepieciešams, lai 
aizsargātu sabiedrības morāli un 
dzīvnieku veselību GATT XX panta 
nozīmē.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka dzīvnieku 
izcelsmes pārtika, kas ir importēta no 
trešām valstīm, kurās pārtika no 
dzīvnieku kloniem, to pēcnācēji un 
reproduktīvais materiāls un no tiem 
iegūta pārtika var tikt likumīgi laista tirgū 
vai eksportēta, tiek laista Savienības tirgū 
vienīgi saskaņā ar noteiktiem importa 
nosacījumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 882/2004 48. un 49. pantu*, 
nodrošinot, ka pārtika no dzīvnieku 
kloniem, to pēcnācēji un reproduktīvais 
materiāls un no tiem iegūta pārtika netiks 
eksportēta uz Savienību no trešām 
valstīm.

__________________________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko 
veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi 
saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas 
aprites tiesību aktiem un dzīvnieku 
veselības un dzīvnieku labturības 
noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) starptautiskās norises. (c) starptautiskās norises un jo īpaši šīs 
direktīvas ietekme uz tirdzniecības plūsmu 
un Savienības tirdzniecības attiecībām.

Or. en


