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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst 

Klonowanie zwierząt („kopiowanie genetyczne”) do celów chowu budzi zastrzeżenia 
związane ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz wyborem konsumenta, jak również 
zastrzeżenia etyczne, a także stanowi długoterminowe wyzwanie regulacyjne. Klonowanie 
jest obecnie wykorzystywane głównie do produkcji zwierząt hodowlanych, a żywność 
potencjalnie sprzedawana w UE pochodziłaby od potomstwa klonów. 

Obecnie w UE wprowadzanie do obrotu żywności pochodzącej od klonów wymaga 
zatwierdzenia przed wprowadzeniem do obrotu na podstawie naukowej oceny ryzyka w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, którą przeprowadza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nowej żywności (WE) nr 258/1997. 
W trakcie aktualnego przeglądu rozporządzenia, który jest przedmiotem dwóch oddzielnych 
wniosków Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r., wykluczono z jego zakresu regulowanie 
klonowania. Do czasu wejścia w życie tych przepisów dotyczących żywności pochodzącej od 
klonowanych zwierząt i ich potomstwa klonowanie regulowane jest dotychczasowym 
rozporządzeniem w sprawie nowej żywności (WE) nr 258/1997. Jak na razie żaden podmiot 
gospodarczy w UE nie złożył wniosku o zezwolenie na wprowadzanie do obrotu żywności 
wyprodukowanej z zastosowaniem techniki klonowania.

Chociaż w UE nie klonuje się zwierząt dla produkcji żywności, w wielu krajach, w tym 
w Argentynie, Australii, Brazylii, Kanadzie i USA, dokonuje się klonowania w rolnictwie w 
celach handlowych i działania takie mogą być podejmowane również w Chile, Chinach, 
Nowej Zelandii i Urugwaju, gdzie funkcjonują przedsiębiorstwa zajmujące się klonowaniem.

Ponieważ mięso i mleko pochodzące od potomstwa klonów i od samych klonów zaczynają 
wchodzić do łańcucha dostaw żywności, konieczne jest zapewnienie perspektywicznej 
regulacji i równych warunków działania w tej dziedzinie. Należy zauważyć, że żadne państwo 
trzecie nie stworzyło realnych systemów identyfikacji pochodzenia i etykietowania czy 
systemów identyfikacji i rejestracji dla przywozu potomstwa klonów czy pochodzącej od nich 
żywności.

W konkluzjach i zaleceniach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, zawartych 
w opinii Urzędu z 2008 r. i potwierdzonych w oświadczeniach Urzędu w latach 2009 i 2010, 
uznano obawy dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt wynikające ze współczynnika 
umieralności związanego z techniką klonowania. Proponowany pakiet dotyczący klonowania 
zwierząt uwzględnia obawy związane z dobrostanem zwierząt oraz obawy etyczne i ma na 
celu zapewnienie większej pewności prawa w tej dziedzinie mniej więcej do 2016 r. 

Zgodność z zasadami WTO

Sprawozdawczyni uważa za konieczne zapewnienie spójności regulacyjnej z ramami WTO –
Układem ogólnym w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), Porozumieniem w sprawie 
stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) oraz Porozumieniem w sprawie 
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barier technicznych w handlu (TBT) – a także równych warunków działania w ramach 
systemu opierającego się na zasadach.

Technika klonowania nie spełnia obecnie norm dotyczących dobrostanu zwierząt i należy 
uwzględnić obawy obywateli UE dotyczące klonowania i dobrostanu zwierząt. Nie istnieją 
międzynarodowe normy SPS dotyczące klonowania ani naukowe dowody dotyczące 
zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Ponieważ obawy związane z techniką klonowania 
nie dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa żywności, ale raczej zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
obecne wnioski muszą dowieść zgodności z porozumieniami GATT i TBT.

Artykuły I i III GATT zakazują środków prowadzących do dyskryminacji produktów 
podobnych. Jeśli żywność pochodząca z klonów i ich potomstwa byłaby „przyrównana” do 
tradycyjnej żywności, spójność proponowanych środków z zasadami WTO byłaby 
uzasadniona na mocy art. XX GATT dotyczącego odstępstw.

Wnioski zostały zgłoszone przez UE na mocy Porozumienia w sprawie barier technicznych w 
handlu tylko jako środek zabezpieczający, ponieważ zakazy wprowadzania na rynek nie 
stanowiłyby „regulacji technicznej” w przeciwieństwie do wprowadzenia jakichkolwiek 
wymogów dotyczących etykietowania.

Jak pokazał spór dotyczący produktów z fok (DS400 i DS401), art. XX GATT obejmuje 
ochronę dobrostanu zwierząt i jest uzasadniony z uwagi na obawy moralne, jeśli nie stanowi 
„arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji”. 

Sprawozdawczyni jest przekonana, że tymczasowy zakaz wprowadzania do obrotu klonów 
zwierząt, zarodków klonalnych i żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
pochodzącej od klonów zwierząt i ich potomstwa, to proporcjonalny środek w odpowiedzi na 
uzasadnione obawy. Środki alternatywne, jak uprzednie zezwolenie i etykietowanie, nie 
rozwiałyby w tym przypadku w pełni obaw etycznych i obaw związanych z dobrostanem 
zwierząt.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oczekuje się, że wzrośnie stan wiedzy (5) Oczekuje się, że wzrośnie stan wiedzy 
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na temat skutków techniki klonowania dla 
dobrostanu wykorzystywanych zwierząt.
Technika klonowania prawdopodobnie 
ulegnie poprawie z biegiem czasu. W 
związku z tym zakaz powinien być 
stosowany jedynie tymczasowo. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem zostać poddana 
przeglądowi w rozsądnym terminie, biorąc 
pod uwagę doświadczenie zdobyte przez 
państwa członkowskie w ramach jej 
wdrożenia, postęp naukowy i techniczny 
oraz zmiany na arenie międzynarodowej.

na temat skutków techniki klonowania dla 
dobrostanu wykorzystywanych zwierząt.
Technika klonowania prawdopodobnie 
ulegnie poprawie z biegiem czasu. W 
związku z tym zakaz powinien być 
stosowany jedynie tymczasowo. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem zostać poddana 
przeglądowi w rozsądnym terminie, biorąc 
pod uwagę doświadczenie zdobyte przez 
państwa członkowskie w ramach jej 
wdrożenia, postęp naukowy i techniczny 
oraz zmiany na arenie międzynarodowej, 
zwłaszcza przepływy handlowe i stosunki 
handlowe Unii.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zarodki klonalne, klony zwierząt, 
żywność z klonów zwierząt i ich 
potomstwa oraz materiał reprodukcyjny 
i żywność z niego wytwarzana nie mogą 
być utożsamiane odpowiednio z 
zarodkami, zwierzętami, żywnością 
pochodzącą od zwierząt i ich potomstwa 
czy materiałem reprodukcyjnym i 
żywnością z niego wytwarzaną 
w rozumieniu art. III GATT.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Tymczasowy zakaz klonowania 
zwierząt, wprowadzania na rynek klonów 
zwierząt i zarodków klonalnych oraz 
żywności z klonów zwierząt i ich 
potomstwa oraz materiału 
reprodukcyjnego i żywności z niego 
wytwarzanej to konieczny środek służący 
ochronie moralności publicznej i zdrowia 
zwierząt w rozumieniu art. XX GATT.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by żywność pochodzenia zwierzęcego 
przywożona z państw trzecich, w których 
żywność z klonów zwierząt i ich 
potomstwa oraz materiał reprodukcyjny i 
żywność z niego wytwarzana mogą być 
legalnie wprowadzane na rynek lub 
wywożone, jest wprowadzana na rynek 
UE wyłącznie po spełnieniu wszelkich 
szczegółowych warunków przywozu 
przyjętych na mocy art. 48 i 49 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady*, dzięki 
czemu żadna żywność z klonów zwierząt i 
ich potomstwa ani materiał reprodukcyjny 
czy żywność z niego wytwarzana nie będą 
przywożone do Unii z tych państw 
trzecich.

__________________________________
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* Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt 
i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 
z 30.4.2004, s. 1).

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zmiany na arenie międzynarodowej. c) zmiany na arenie międzynarodowej, a 
zwłaszcza wpływ niniejszej dyrektywy na 
przepływy handlowe i stosunki handlowe 
Unii.

Or. en


