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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje 

Kloniranje živali (genetsko kopiranje) za kmetijske namene zbuja pomisleke glede zdravja in 
dobrega počutja živali ter izbire potrošnikov in etična vprašanja ter pomeni dolgoročen 
regulativni izziv. Trenutno se kloniranje uporablja predvsem za vzrejne živali, hrana, ki bi se 
potencialno tržila v EU, pa bi prišla od potomcev klonov. 

Za trženje hrane iz klonov v EU je trenutno potrebna odobritev pred trženjem na podlagi 
znanstvene ocene varnosti hrane, ki jo opravi Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), kot 
je določeno v uredbi o novih živilih (ES) št. 258/1997. Revizija uredbe kloniranje izključuje 
iz njenega področja uporabe, obravnavata pa ga dva ločena predloga Komisije z dne 18. 
decembra 2013. Dokler zakonodaja o hrani iz kloniranih živali in njihovih potomcev ne začne 
veljati, kloniranje ureja obstoječa uredba o novih živilih (ES) št. 258/1997. Doslej še noben 
nosilec dejavnosti ni zaprosil za dovoljenje za trženje hrane, ki izhaja iz uporabe kloniranja v 
EU.

Čeprav živali niso klonirane za proizvodnjo hrane v EU, se komercialno kmetijsko kloniranje 
izvaja v številnih državah, med drugim v Argentini, Avstraliji, Braziliji, Kanadi in v ZDA, 
lahko pa tudi v Čilu, na Kitajskem, na Novi Zelandiji in v Urugvaju, kjer obratujejo podjetja 
za kloniranje. 

Ker meso in mleko od potomcev klonov in samih klonov začenjata vstopati v verigo preskrbe 
s hrano, je nujno treba zagotoviti v prihodnost usmerjeno ureditev in enake konkurenčne 
pogoje na tem področju. Poudariti je treba, da nobena od tretjih držav ni vzpostavila ustrezne 
sledljivosti in sistema označevanja ali sistemov za identifikacijo in registracijo pri uvozu 
potomcev klonov ali hrane, pridobljene iz njih.

V sklepih in priporočilih, ki so bili zapisani v mnenju Evropske agencije za varnost hrane iz 
leta 2008 ter ponovno potrjeni v njenih izjavah iz leta 2009 in 2010, so bili izpostavljeni 
pomisleki glede zdravja in dobrega počutja živali zaradi stopnje umrljivosti, povezane s 
tehnologijo kloniranja. Predlagani sveženj o kloniranju živali upošteva dobro počutje živali in 
etična vprašanja ter si prizadeva za zagotovitev večje pravne varnosti na tem področju do leta 
2016. 

Skladnost z STO

Pripravljavka mnenja meni, da je nujno treba zagotoviti regulativno skladnost z okvirom 
STO, torej s Splošnim sporazumom o tarifah in trgovini (GATT), Sporazumom o uporabi 
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (SPS) in Sporazumom o tehničnih ovirah v trgovini 
(TBT), in enake konkurenčne pogoje v sistemu, ki temelji na pravilih.

Tehnika kloniranja trenutno ne ustreza standardom glede dobrega počutja živali, upoštevati pa 
je treba pomisleke državljanov EU glede kloniranja in dobrega počutja živali. Zaenkrat ne 
obstajajo mednarodni sanitarni in fitosanitarni standardi za kloniranje, prav tako ni 
znanstvenih dokazov o tveganjih za varnost hrane. Ker obstajajo pomisleki glede zdravja in 
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dobrega počutja živali, ni pa neposrednih dvomov glede varnosti hrane, povezanih s 
tehnologijo kloniranja, morajo sedanji predlogi opraviti test iz sporazumov GATT in TBT.

Člena I in III sporazuma GATT prepovedujeta ukrepe, ki povzročajo diskriminacijo med 
podobnimi proizvodi. Če je hrana, ki izhaja iz klonov ali njihovih potomcev, podobna 
konvencionalni hrani, bi bila skladnost predlaganih ukrepov s pravili STO upravičena glede 
na izjeme iz člena XX sporazuma GATT.

EU je predloge priglasila v okviru Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini le kot 
previdnostni ukrep, saj prepoved dajanja na trg ne bi bila tehnični predpis, v nasprotju z 
zahtevami o označevanju.

Kot se je izkazalo pri sporu glede izdelkov iz tjulnjev (DS400 in DS401), člen XX sporazuma 
GATT ureja zaščito dobrega počutja živali, ki je upravičena na podlagi moralnih zadržkov, če 
ne pomeni samovoljne in neutemeljene diskriminacije. 

Pripravljavka mnenja je prepričana, da je začasna prepoved trženja živalskih in zarodkovnih 
klonov ter hrane za prehrano ljudi, pridobljene iz živalskih klonov in njihovih potomcev, 
sorazmeren ukrep, ki obravnava upravičene pomisleke. Alternativni ukrepi, kot sta predhodna 
izdaja dovoljenja in označevanje, ne bi v celoti odpravili etičnih pomislekov in skrbi glede 
dobrega počutja živali v tem primeru.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge 
sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pričakuje se, da se bo znanje o vplivih 
tehnike kloniranja na dobrobit uporabljenih 
živali še izboljšalo. Tehnika kloniranja se
bo sčasoma verjetno izboljšala. Zato bi bilo 
treba prepovedi uporabljati le začasno. To 
direktivo bi zato bilo treba pregledati v 
razumnem roku ob upoštevanju izkušenj 
držav članic pri njenem izvajanju, 
znanstvenega in tehničnega napredka ter 
razvoja dogodkov na mednarodni ravni.

(5) Pričakuje se, da se bo znanje o vplivih 
tehnike kloniranja na dobrobit uporabljenih 
živali še izboljšalo. Tehnika kloniranja se 
bo sčasoma verjetno izboljšala. Zato bi bilo 
treba prepovedi uporabljati le začasno. To 
direktivo bi zato bilo treba pregledati v 
razumnem roku ob upoštevanju izkušenj 
držav članic pri njenem izvajanju, 
znanstvenega in tehničnega napredka ter 
razvoja dogodkov na mednarodni ravni, 
predvsem trgovinskih tokov in trgovinskih 
odnosov Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Zarodkovnih in živalskih klonov, 
hrane iz živalskih kolonov, njihovih 
potomcev in reproduktivnega materiala 
ter hrane iz teh potomcev in 
reproduktivnega materiala ni mogoče 
enačiti  z zarodki, živalmi, hrano iz živali, 
njihovimi potomci in reproduktivnim 
materialom ter hrano iz teh potomcev in 
reproduktivnega materiala v smislu člena 
III sporazuma GATT.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Začasna prepoved kloniranja živali, 
dajanja na trg živalskih in zarodkovnih 
klonov ter dajanja na trg hrane iz 
živalskih klonov, njihovih potomcev in 
reproduktivnega materiala in hrane iz teh 
potomcev in reproduktivnega materiala je 
ukrep, ki je potreben za zaščito javne 
morale in zdravja živali v smislu člena XX 
sporazuma GATT.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da se hrana 
živalskega izvora, uvožena iz tretjih držav, 
kjer je mogoče hrano iz klonov, njihove 
potomce in reproduktivni material ter 
hrano iz teh potomcev in reproduktivnega 
materiala zakonito dati na trg ali izvoziti, 
da na trg Unije le v skladu s posebnimi 
uvoznimi pogoji iz členov 48 in 49 Uredbe 
(ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta*, pri čemer je treba zagotoviti, da 
v Unijo iz tretjih držav ne bo izvožena 
hrana iz živalskih klonov, njihovi potomci 
in reproduktivni material ter hrana iz teh 
potomcev in reproduktivnega materiala.

__________________________________

* Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 
o izvajanju uradnega nadzora, da se 
zagotovi preverjanje skladnosti z 
zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o 
zdravstvenem varstvu živali in zaščiti 
živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razvoj dogodkov na mednarodni ravni. (c) razvoj dogodkov na mednarodni ravni
in predvsem učinek te direktive na 
trgovinske tokove in trgovinske odnose 
Unije.

Or. en
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