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Angående: Förslag om kloning av djur i livsmedelssyfte

De senaste åren har parlamentet upprepade gånger uppmanat kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om kloning av djur i livsmedelssyfte. Trots att flera tillkännagivanden har 
gjorts (i kommissionens arbetsprogram 2012 och 2013 och av kommissionär Borg vid hans 
utfrågning i Europaparlamentet den 13 november 2012 och i hans senare skrivelse till 
ledamöterna av Europaparlamentet av den 17 november 2012) offentliggjorde kommissionen 
sina två förslag (COM(2013)0892 och COM(2013)0893) först den 18 december 2013. 

Den 28 mars 2011 gick de interinstitutionella förhandlingarna om att ändra den befintliga 
förordningen om nya livsmedel (förordning (EG) nr 258/97) i stöpet på grund av 
åsiktsskillnader mellan Europaparlamentet och rådet gällande i synnerhet hanteringen av 
livsmedel från avkommorna till klonade djur. I huvudsak insisterade Europaparlamentet, som 
i första hand verkat för ett förbud, på att åtminstone föreskriva ett obligatoriskt märkningskrav 
för alla livsmedel från avkommorna. Parlamentet accepterade dock ett gradvis införande av ett 
sådant krav (inledningsvis med märkning av kött från avkommorna till klonad nötboskap och 
med en automatisk utsträckning av märkningskravet till andra livsmedel och andra arter (svin, 
får...)). Även om rådet var berett att acceptera märkningskravet för färskt kött från 
avkommorna till klonad boskap insisterade det på att ett framtida lagstiftningsförslag om att 
införa märkningskrav för livsmedel utöver nötkött först måste bli föremål för en 
genomförbarhetsstudie och konsekvensbedömning. 

Mot bakgrund av detta inbegriper kommissionens förslag, som lagts fram av GD SANCO, 
inte några särskilda bestämmelser om livsmedel från avkommorna till klonade djur.

- En stor majoritet i Europaparlamentet kräver ett förbud mot eller åtminstone ett obligatoriskt 
märkningskrav för alla livsmedel som framställts från klonade djur, deras avkommor och 
avkommornas avkommor (utöver färskt kött från avkommor till klonad boskap).  Hur 
motiverar kommissionen att förslagen inte innehåller några bestämmelser alls som gäller 
avkommorna till klonade djur och inte heller några bestämmelser för att säkerställa den 
obligatoriska spårbarheten och märkningen av livsmedel från avkommorna till klonade djur, 
eller deras odlingsmaterials spårbarhet?

- Kan kommissionen förklara sitt val av rättslig grund för förslaget till direktiv om 
utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden, som bara innebär ett 
godkännandeförfarande? 
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