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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Klonovanie zvierat („genetické kopírovanie“) na hospodárske účely vyvoláva otázky týkajúce 
sa zdravia, dobrých životných podmienok zvierat a spotrebiteľského výberu, ako aj etické 
otázky a predstavuje dlhodobú výzvu z hľadiska právnej regulácie. V súčasnosti sa 
klonovanie využíva väčšinou na produkciu plemenných zvierat, pričom potraviny, ktoré by sa 
prípadne uviedli na trh v EÚ, by sa získali z potomstva klonov.

Uvádzanie potravín z klonov na trh si dnes v EÚ vyžaduje schválenie pred uvedením na trh 
založené na vedeckom posúdení bezpečnosti potravín vystavenom Európskym úradom pre 
bezpečnosť potravín (EFSA), ako je ustanovené v nariadení o nových potravinách (ES) 
č. 258/1997. Jeho súčasné preskúmanie vylučuje právnu reguláciu klonovania z jeho rozsahu 
pôsobnosti a je predmetom dvoch samostatných návrhov Komisie z 18. Decembra 2013. Kým 
tieto právne predpisy o potravinách získaných z klonovaných zvierat a ich potomkov 
nadobudnú účinnosť, klonovanie bude i naďalej predmetom platného nariadenia o nových 
potravinách (ES) č. 258/1997. Žiadny prevádzkovateľ podniku v EÚ doposiaľ nepožiadal o 
povolenie uvádzať na trh potraviny vyrobené pomocou techniky klonovania.

Hoci v EÚ sa zvieratá na účely produkcie potravín neklonujú, komerčné poľnohospodárske 
klonovanie prebieha vo viacerých krajinách vrátane Argentíny, Austrálie, Brazílie, Kanady 
a USA a možno aj v Číne, Chile, na Novom Zélande a v Uruguaji, kde pôsobia klonovacie 
spoločnosti.

Keďže mäso a mlieko z potomstva klonov a samotných klonov začína vstupovať do 
potravinového dodávateľského reťazca, je nevyhnutné zabezpečiť do budúcnosti právnu 
reguláciu a rovnaké možnosti v tejto oblasti. Treba poznamenať, že žiadna z tretích krajín 
nevypracovala pre dovoz potomstva klonov alebo potravín získaných z nich funkčné systémy 
vysledovateľnosti a označovania ani systémy identifikácie a registrácie.

V záveroch a odporúčaniach Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktoré boli 
obsiahnuté v jeho stanovisku z roku 2008 a opätovne potvrdené v jeho vyhláseniach z roku 
2009 a 2010, boli uznané problémy týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat v dôsledku úmrtnosti súvisiacej s technológiou klonovania. Navrhovaný balík 
o klonovaní zvierat zohľadňuje otázky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat 
a etické otázky, pričom jeho účelom je zaviesť do tejto oblasti približne do roku 2016 viac 
právnej istoty. 

Súlad s pravidlami WTO

Spravodajkyňa sa domnieva, že je nevyhnutné zabezpečiť súlad právnych predpisov 
s rámcom WTO – so Všeobecnou dohodou o clách a obchode (GATT), s Dohodou o 
uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS) a Dohodou o technických 
prekážkach obchodu (TBT) – a rovnaké možnosti v rámci systému založeného na pravidlách.
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Technika klonovania v súčasnosti nespĺňa normy v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat, pričom takisto treba zohľadniť obavy občanov EÚ, pokiaľ ide o klonovanie a dobré 
životné podmienky zvierat. Neexistujú žiadne medzinárodné normy týkajúce sa dohody SPS 
v oblasti klonovania a žiadne vedecky podložené dôkazy o rizikách v oblasti bezpečnosti 
potravín. Keďže v súvislosti s technológiou klonovania neexistujú žiadne bezprostredné 
obavy z hľadiska bezpečnosti potravín, ale skôr obavy týkajúce sa zdravia a dobrých 
životných podmienok zvierat, súčasné návrhy musia byť v súlade s dohodami GATT a TBT.

V článkoch I a III dohody GATT sa zakazujú opatrenia, v dôsledku ktorých dochádza 
k rozlišovaniu medzi „podobnými výrobkami“. Ak by boli potraviny získané z klonov a ich 
potomstva prirovnané ku konvenčným potravinám, súlad navrhovaných opatrení s pravidlami 
WTO by bol odôvodnený na základe výnimiek podľa článku XX dohody GATT.

Návrhy oznámila EÚ v rámci dohody o technických prekážkach obchodu len ako preventívne 
opatrenie, keďže zákazy uvedenia na trh by na rozdiel od zavedenia požiadaviek týkajúcich sa 
označovania nepredstavovali „technickú reguláciu“.

Ako sa ukázalo pri spore o výrobkoch z tuleňov (DS400 and DS401), článok XX dohody 
GATT sa týka ochrany dobrých životných podmienok zvierat a je opodstatnený z morálnych 
dôvodov, ak nepredstavuje „svojvoľnú a neoprávnenú diskrimináciu“.

Spravodajkyňa je presvedčená, že dočasný zákaz uvádzania na trh klonov zvierat, embryí 
klonov a potravín na ľudskú spotrebu získaných z klonov zvierat a ich potomstva je 
primeraným opatrením v reakcii na oprávnené obavy. Alternatívne opatrenia, ako je 
predchádzajúce povolenie a označovanie, by v tomto prípade celkom nevyriešili etické 
problémy a obavy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín a Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorské 
výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Očakáva sa, že poznatky o vplyve 
techniky klonovania na dobré životné 
podmienky používaných zvierat sa zvýšia. 
Technika klonovania sa pravdepodobne 
časom zlepší. V dôsledku toho by sa tieto 
zákazy mali uplatňovať iba dočasne. Táto 
smernica by sa preto mala v primeranom 

(5) Očakáva sa, že poznatky o vplyve 
techniky klonovania na dobré životné 
podmienky používaných zvierat sa zvýšia. 
Technika klonovania sa pravdepodobne 
časom zlepší. V dôsledku toho by sa tieto 
zákazy mali uplatňovať iba dočasne. Táto 
smernica by sa preto mala v primeranom 
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čase prehodnotiť s prihliadnutím na 
skúsenosti, ktoré členské štáty získali pri 
jej vykonávaní, vedecký a technický 
pokrok a medzinárodný vývoj.

čase prehodnotiť s prihliadnutím na 
skúsenosti, ktoré členské štáty získali pri 
jej vykonávaní, vedecký a technický 
pokrok a medzinárodný vývoj, najmä 
obchodné toky a obchodné vzťahy Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Embryá klonov, klony zvierat, 
potraviny z klonov zvierat, ich potomstvo 
a reprodukčný materiál a potraviny 
získané z nich nemožno prirovnávať 
k embryám, zvieratám, potravinám zo 
zvierat, ich potomstvu a reprodukčnému 
materiálu a potravinám získaným z nich 
v zmysle článku III Všeobecnej dohody o 
clách a obchode (GATT).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Dočasný zákaz klonovania zvierat, 
uvádzania klonov zvierat a embryí klonov 
na trh a uvádzania potravín z klonov 
zvierat, ich potomstva a reprodukčného 
materiálu a potravín získaných z nich na 
trh je opatrením, ktoré je potrebné na 
ochranu verejnej morálky a zdravia 
zvierat v zmysle článku XX dohody GATT.

Or. en



PE551.983v01-00 6/7 PA\1054570SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
potraviny živočíšneho pôvodu dovezené 
z tretích krajín, v ktorých možno legálne 
uvádzať alebo vyvážať na trh potraviny 
z klonov, ich potomstvo a reprodukčný 
materiál a potraviny získané z nich, 
uvádzali na trh Únie iba v súlade 
s konkrétnymi podmienkami dovozu 
prijatými podľa článkov 48 a 49 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 882/2004*, pričom sa 
zabezpečí, aby sa z týchto tretích krajín do 
Únie nevyvážali žiadne potraviny z klonov 
zvierat, ich potomstvo ani reprodukčný 
materiál a potraviny získané z nich.

__________________________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 882 z 29. apríla 2004 o 
úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva 
a predpisov o zdraví zvierat 
a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 
165, 30.4.2004, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vývoj na medzinárodnej úrovni. c) vývoj na medzinárodnej úrovni a najmä 
vplyv tejto smernice na obchodné toky 
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a obchodné vzťahy Únie.

Or. en


