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Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om kloning af dyr

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 120,

– der henviser til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om kloning af 
dyr til fødevareproduktion (COM(2010)585)1,

– der henviser til Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes 
til landbrugsformål2,

– der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om kloning af dyr til 
fødevareforsyning3,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 25. marts 2009 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning 
(EF) nr. XXX/XXXX 4,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2010 om Rådets 
førstebehandlingsholdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) 
nr. 1331/2008 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens 
forordning (EF) nr.1852/20015,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2011 om Kommissionens arbejdsprogram for 2012 
6,

– der henviser til videnskabelig udtalelse af 5. juli 20087og erklæringer af 23. juni 2009 8, 
14. september 20109 og 25. juni 201210 vedtaget af Den Europæiske Fødevaremyndighed 
(EFSA),

– der henviser til udtalelse (nr. 23) fra Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi om etiske aspekter af kloning af dyr til 
fødevareforsyning af 16. januar 2008, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 120,

                                               
1 EUT C …
2 EUT L 221 af 8.8.1998, s. 23.
3 P6_TA(2008) 0400.
4 P6_TA(2009) 0171.
5 P7_TA(2010)0266
6 P7_TA(2011)0327
7 The EFSA Journal (2008)767.
8 The EFSA Journal (2009)319r.
9 The EFSA Journal (2010)1784.
10 The EFSA Journal (2012)2794.
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– der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 115, og til Europa-Kommissionens 
redegørelse,

A. der henviser til, at Unionen og medlemsstaterne i henhold til artikel 13 i TEUF ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af politikker skal tage fuldt hensyn til velfærden for dyr 
som følende væsener;

B. der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets Videnskabelige Komité 
i sin udtalelse af 15. juli 2008 konkluderede, at sundheden og velfærden hos et betydeligt 
antal klonede dyr var negativt påvirket, ofte i alvorlig grad og med dødelig udgang;

C. der henviser til, at EFSA i sine erklæringer af 23. juni 2009, 14. september 2010 og 25. 
juni 2012 bekræftede de konklusioner og anbefalinger, der indgik i dets udtalelse fra juli 
2008, og påpegede, at der endnu ikke var tilstrækkelige data til rådighed vedrørende andre 
arter end kvæg og grise til at udføre en risikovurdering;

D. der henviser til, at Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og 
Ny Teknologi i sin udtalelse (nr. 23) af 16. januar 2008 erklærede, at den ikke så nogen 
overbevisende argumenter for produktionen af fødevarer fra kloner og deres afkom;

E. der henviser til, at der ifølge Rådets Direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af 
dyr, der holdes til landbrugsformål, ikke må anvendes naturlig eller kunstig avl eller 
avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de berørte dyr lidelse eller skade (bilag, punkt 
20);

F. der henviser til, at den ansvarlige kommissær, Tonio Borg, forpligtede sig til at fremsætte 
et lovforslag om kloning af dyr til fødevareforsyning på sin høring i Europa-Parlamentet 
den 13. november 2012, og at han i sin efterfølgende skrivelse af 17. november 2012 til 
medlemmerne af Europa-Parlamentet bekræftede, at det var hans hensigt at fremsætte de 
to forslag om nye fødevarer og kloning inden midten af 2013; 

G. der henviser til, at Europa-Kommissionen i sit arbejdsprogram for 2012 og 2013 gentagne 
gange annoncerede vedtagelsen af et lovforslag om kloning af dyr til fødevareforsyning;

H. der henviser til, at kommissærkollegiet den 27. november 2013 afholdt en orienterende 
debat baseret på en konsekvensvurdering af et eventuelt fremtidigt forslag;

1. bekræfter sin mangeårige opfordring til Kommissionen om at fremkomme med et 
enkeltstående lovforslag om alle aspekter af kloning af dyr til fødevareformål;

2. understreger, at det lægger stor vægt på det ventede forslag og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til også at offentliggøre den bagvedliggende konsekvensvurdering snarest 
muligt; 

3. gentager sin holdning om, at forslaget som absolut minimum skal indeholde de 
bestemmelser, der indgik i det sidste tilbud fra Europa-Parlamentet den 29. marts 2011 på 
forligsmødet om nye fødevarer, nemlig 
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i) et forbud mod kloning af dyr i EU til fødevareproduktion og til produktion af 
formeringsmateriale til fødevareproduktion 

ii) et forbud mod fødevarer fra klonede dyr uanset deres oprindelse 

iii) et forbud mod enhver levering af kloner i EU til fødevareproduktion 

iv) sporbarhedsforanstaltninger for sæd og embryoner fra klonede dyr og for levende 
afkom af klonede dyr, og 

v) fra 6 måneder efter den kommende forordnings ikrafttræden, indførelse af 
mærkningskrav for fersk kød fra afkom af klonet kvæg og fra 2 år efter forordningens 
ikrafttræden, og uden at det berører Kommissionens rapport om gennemførlighed, for 
alle andre fødevarer fra afkom af klonede dyr;

4. opfordrer Kommissionen til at udvikle en metode til sporing og identificering af kød fra 
klonede dyr; for eksempel ved at etablere en international database, der indeholder 
genetisk information om klonede dyr;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Europa-Kommissionen, Rådet, 
medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.


