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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context 

Clonarea animalelor („copierea genetică”) în scopuri agricole ridică întrebări cu privire la 
sănătatea și bunăstarea animalelor, alegerile consumatorului și etică și reprezintă o provocare 
pe termen lung în materie de reglementare. În prezent clonarea este folosită, în special, pentru 
a produce animale de reproducție, iar alimentele care ar putea fi comercializate în UE ar 
proveni din descendenții clonelor. 

În prezent, comercializarea alimentelor provenite din clone necesită o autorizație înainte de 
introducerea pe piață bazată pe o evaluare științifică a siguranței alimentare realizată de 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 258/97 privind alimentele și ingredientele alimentare noi. Revizuirea în curs a acestui 
regulament nu cuprinde clonarea în domeniul său de aplicare, aceasta fiind abordată în două 
propuneri separate ale Comisiei din 18 decembrie 2013. Până la intrarea în vigoare a actelor 
legislative privind alimentele obținute din animale clonate sau din descendenți ai acestora, 
clonarea rămâne reglementată în actualul Regulament (CE) nr. 258/97 privind alimentele și 
ingredientele alimentare noi. Până acum, niciun agent economic nu a solicitat o autorizație 
pentru a comercializa alimente produse prin folosirea tehnicii clonării în UE.

Chiar dacă în UE animalele nu sunt clonate în scopul producerii de alimente, clonarea 
agricolă în scopuri comerciale este folosită în mai multe țări, printre care Argentina, Australia, 
Brazilia, Canada și Statele Unite ale Americii și ar putea fi realizată și în Chile, China, Noua 
Zeelandă și Uruguay, țări în care funcționează societăți care au ca obiect de activitate 
clonarea.

Pe măsură ce carnea și laptele obținute de la animale clonate sau descendenți ai acestora încep 
să intre pe piață, este absolut necesară asigurarea unei reglementări orientate spre viitor și a 
unor condiții de concurență echitabile în acest sector. Este important să subliniem că nicio 
țară terță nu a stabilit un sistem viabil de trasabilitate și etichetare pentru identificarea și 
înregistrarea importurilor de descendenți ai clonelor și a alimentelor obținute din acestea.

Concluziile și recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cuprinse în 
avizul său din 2008 și reconfirmate în declarațiile sale din 2009 și 2010, au recunoscut 
preocupările în materie de sănătate și de bunăstare a animalelor din cauza ratelor mortalității 
care decurg din folosirea tehnologiei clonării. Pachetul legislativ propus privind clonarea 
animalelor ține seama de bunăstarea animalelor și preocupările etice, urmărind să amelioreze 
securitatea juridică în domeniu până în anul 2016 sau în jurul acestui an. 

Compatibilitatea cu normele OMC

Raportoarea consideră că este esențial să se asigure coerența în materie de reglementare cu 
cadrul OMC - Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), Acordul privind aplicarea 
măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS) și Acordul privind barierele tehnice în calea 
comerțului (BTC) - și condiții de concurență echitabile în cadrul sistemului bazat pe reguli.
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În prezent, tehnica clonării nu respectă standardele de bunăstare a animalelor, iar preocupările 
cetățenilor din UE cu privire la clonare și la bunăstarea animalelor trebuie avute în vedere. Nu 
există standarde internaționale SPS referitoare la clonare, nici dovezi științifice care să 
demonstreze riscurile pentru siguranța alimentară. Întrucât nu există preocupări directe 
privind siguranța alimentară legate de tehnologia clonării, ci mai degrabă privind sănătatea și 
bunăstarea animalelor, actualele propuneri trebuie să treacă testul acordurilor GATT și BTC.

Articolele I și III din GATT interzic măsurile care produc discriminare între produse similare. 
Dacă alimentele obținute din clone și descendenții acestora ar fi considerate „similare” 
alimentelor convenționale, coerența măsurilor propuse cu normele OMC ar fi justificabilă în 
temeiul articolului XX privind derogările GATT.

Propunerile au fost notificate de UE, în temeiul Acordului privind barierele tehnice în calea 
comerțului, numai ca măsuri de precauție, având în vedere că interdicțiile de introducere pe 
piață nu vor constitui „o reglementare tehnică”, spre deosebire introducerea cerințelor privind 
etichetarea.

Așa cum a demonstrat litigiul privind produsele obținute din foci (DS400 și DS401), articolul 
XX din GATT reglementează protecția bunăstării animalelor, care este justificată de 
preocupările morale, în cazul în care nu constituie o discriminare arbitrară sau nejustificabilă. 

Raportoarea își exprimă convingerea că interdicția provizorie a comercializării animalelor și a 
embrionilor rezultați din clonare, precum și a alimentelor obținute din animale clonate și 
descendenții acestora este o măsură proporțională care abordează preocupări justificate. 
Măsuri alternative, cum ar fi autorizarea prealabilă și etichetarea nu ar rezolva pe deplin 
preocupările etice și cele privind bunăstarea animalelor în acest caz.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competente în fond, să 
ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se estimează că volumul de cunoștințe 
cu privire la impactul tehnicii de clonare 
asupra bunăstării animalelor utilizate va 
crește. Este probabil că tehnica de clonare 
se va ameliora în timp. În consecință, 
interdicțiile ar trebui să se aplice doar 

(5) Se estimează că volumul de cunoștințe 
cu privire la impactul tehnicii de clonare 
asupra bunăstării animalelor utilizate va 
crește. Este probabil că tehnica de clonare 
se va ameliora în timp. În consecință, 
interdicțiile ar trebui să se aplice doar 
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provizoriu. Prin urmare, prezenta directivă 
ar trebui să fie revizuită după trecerea unei 
perioade de timp rezonabile, ținând seama 
de experiența dobândită de statele membre 
în punerea sa în aplicare, de progresele 
tehnice și științifice, precum și de evoluțiile 
de la nivel internațional.

provizoriu. Prin urmare, prezenta directivă 
ar trebui să fie revizuită după trecerea unei 
perioade de timp rezonabile, ținând seama 
de experiența dobândită de statele membre 
în punerea sa în aplicare, de progresele 
tehnice și științifice, precum și de evoluțiile 
de la nivel internațional, în special de 
fluxurile comerciale și relațiile comerciale 
ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Embrionii rezultați din clonare, 
animalele rezultate din clonare, 
alimentele obținute din animale clonate, 
descendenții acestora și materialul de 
reproducere și alimentele provenite de la 
acestea nu pot fi asimilate embrionilor, 
animalelor, alimentelor obținute din 
animale, descendenții acestora și 
materialul de reproducere și respectiv 
alimentelor provenite de la acestea, în 
sensul articolului III din GATT.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Interdicția provizorie a clonării 
animalelor, a introducerii pe piață a 
animalelor rezultate din clonare și a 
embrionilor rezultați din clonare, a 
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introducerii pe piață a alimentelor 
obținute din animale clonate, descendenții 
acestora și materialul de reproducere și a 
alimentelor provenite de la acestea este o 
măsură necesară pentru a proteja 
moralitatea publică și sănătatea 
animalelor în sensul articolului XX din 
GATT.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că alimentele 
provenite din animale importate din țări 
terțe în care alimentele obținute din 
animale clonate, descendenții acestora și 
materialul de reproducere și alimentele 
provenite de la acestea pot fi introduse pe 
piață sau exportate în mod legal sunt 
introduse pe piața Uniunii numai în 
conformitate cu condițiile specifice de 
import de la articolele 48 și 49 din 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului*, garantând că nu vor fi 
exportate în Uniune din aceste țări terțe 
niciun fel de alimente obținute din 
animale clonate, descendenții acestora și 
materialul de reproducere și alimentele 
provenite de la acestea.

__________________________________

* Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformității cu legislația 
privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate 
animală și de bunăstare a animalelor (JO 
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L 165, 30.4.2004, p. 1).

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evoluțiile de pe plan internațional. (c) evoluțiile de pe plan internațional, în 
special impactul prezentei directive 
asupra fluxurilor comerciale și relațiilor 
comerciale ale Uniunii.

Or. en


