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Stevenson, Kartika Tamara Liotard

Om: Manglende forslag om kloning af dyr til fødevareforsyning

I de seneste år har Parlamentet gentagne gange opfordret Kommissionen til at forelægge et 
forslag til retsakt om kloning af dyr til fødevareforsyning. Trods flere tilsagn (i 
Kommissionens arbejdsprogram for 2012 og 2013 samt fra kommissær Borg i forbindelse 
med hans høring i Europa-Parlamentet den 13. november 2012 og i hans efterfølgende 
skrivelse af 17. november 2012 til Europa-Parlamentets medlemmer) har Kommissionen 
endnu ikke fulgt op på denne sag.

De interinstitutionelle forhandlinger om en ændring af den eksisterende forordning om nye
levnedsmidler (forordning (EF) nr. 258/97) brød sammen den 28. marts 2011 på grund af 
uoverensstemmelser mellem Europa-Parlamentet og Rådet, navnlig hvad angår håndteringen 
af fødevarer hidrørende fra klonede dyrs afkom. Europa-Parlamentet, der primært går ind for 
et forbud, krævede som minimum, at alle fødevarer hidrørende fra sådant afkom skulle være 
underlagt en obligatorisk mærkningsordning, men accepterede imidlertid en gradvis 
indførelse af et sådant krav (indledningsvis med omgående mærkning af oksekød fra afkom, 
med en automatisk udvidelse af en sådan mærkningsordning til andre fødevarer og andre arter 
(svin, får...)). Rådet var parat til at acceptere et mærkningskrav for fersk kød fra afkom af 
klonet kvæg, men krævede samtidig, at et fremtidigt forslag til retsakt om indførelse af 
mærkningskrav for andet end oksekød skulle underkastes en forudgående 
feasibilityundersøgelse og konsekvensanalyse.

Kommissærkollegiet gennemførte den 27. november 2013 en orienterende drøftelse om et 
muligt fremtidigt forslag. Drøftelserne var baseret på et oplæg, som henviste til nogle 
konklusioner fra en konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen er endnu ikke blevet 
offentliggjort.

- Kan Kommissionen redegøre for indholdet af det forslag, som GD SANCO har forelagt, og 
navnlig for de konkrete bestemmelser om obligatorisk mærkning af fødevarer hidrørende fra 
afkom fra klonede dyr?

- Kan Kommissionen oplyse, hvordan kommissærkollegiets drøftelser er forløbet, og redegøre 
for status?

- Et meget stort flertal i Europa-Parlamentet kræver et forbud mod, eller som minimum en 
obligatorisk mærkning af alle fødevarer hidrørende fra klonede dyr, deres afkom og 
efterkommere (samt fersk kød fra afkom af klonet kvæg). Kan Kommissionen præcisere, 
hvornår den agter at vedtage et forslag til retsakt om klonede dyr samt deres afkom og 
efterkommere i fødevareforsyningen, hvori der tages hensyn til disse krav fra Europa-
Parlamentets side? 

- Kan Kommissionen give Europa-Parlamentet adgang til den konsekvensanalyse, der ligger 
til grund for forslaget?
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- [Kan Kommissionen oplyse, om (a) et forbud eller (b) en obligatorisk 
mærkningsordning for alt kød og alle fødevarer hidrørende fra afkom af klonede dyr og 
deres efterkommere er foreneligt med WTO-reglerne?]
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