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Förslag till Europaparlamentets resolution om kloning av djur i livsmedelssyfte

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen,

– med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om 
kloning av djur i livsmedelssyfte (COM(2010)585)1,

– med beaktande av rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av 
animalieproduktionens djur2,

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2008 om kloning av djur i 
livsmedelssyfte3,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 25 mars 2009 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och om ändring av 
förordning (EG) nr xxx/xxxx4,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 7 juli 2010 om rådets ståndpunkt vid 
första behandlingen inför antagande av Europaparlamentets och rådets förordning om nya 
livsmedel, om ändring av förordning (EG) nr 1331/2008 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/20015,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 om kommissionens arbetsprogram för 
20126,

– med beaktande av Europeiska livsmedelsmyndighetens vetenskapliga yttrande av den 
15 juli 20087 och dess uttalanden av den 23 juni 20098, 14 september 20109 och 25 juni 
201210,

– med beaktande av yttrandet (nr 23) av den 16 januari 2008 från Europeiska gruppen för 
etik inom vetenskap och ny teknik om etiska aspekter av kloning av djur i livsmedelssyfte, 

– med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen,

– med beaktande av den muntliga frågan från utskottet för miljö, folkhälsa och 

                                               
1 EUT C …
2 EUT L 221, 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 EFSA Journal (2008) 767.
8 EFSA Journal (2009)319r.
9 EFSA Journal (2010) 1784.
10 EFSA Journal (2012) 2794.
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konsumentfrågor, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, och med beaktande av 
kommissionens uttalande, och av följande skäl:

A. I artikel 13 i EUF-fördraget fastställs att unionen och medlemsstaterna fullt ut ska ta 
hänsyn till djurens välfärd vid utformning och genomförande av politiken, eftersom djur 
är kännande varelser.

B. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets vetenskapliga kommitté kom i sitt 
yttrande av den 15 juli 2008 fram till att hälsan och välbefinnandet hos en betydande andel 
kloner har påverkats negativt, ofta allvarligt och med dödlig utgång.

C. EFSA bekräftade i sina uttalanden av den 23 juni 2009, 14 september 2010 och 25 juni 
2012 de slutsatser och rekommendationer som fanns med i dess yttrande från juli 2008 
och påpekade att det fortfarande inte fanns tillräckliga uppgifter om andra arter än 
nötkreatur och svin för att göra en riskbedömning.

D. Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik framhöll i sitt yttrande (nr 23) 
av den 16 januari 2008 att det inte fanns några övertygande argument som rättfärdigar 
livsmedelsproduktion från kloner och deras avkomma.

E. I rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur 
fastställs det att ”naturliga eller konstgjorda avelsförfaranden som orsakar eller kan orsaka 
lidande eller skada för något av de berörda djuren” inte får tillämpas (punkt 20 i bilagan).

F. Den ansvarige kommissionsledamoten, Tonio Borg, lovade i samband med att han hördes 
av Europaparlamentet den 13 november 2012 att lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
kloning av djur i livsmedelssyfte, och i sin efterföljande skrivelse av den 17 november 
2012 till Europaparlamentets ledamöter där han bekräftade sin avsikt att lägga fram de 
två förslagen om nya livsmedel och kloning senast i mitten av 2013. 

G. I sitt arbetsprogram för 2012 och 2013 aviserade kommissionen vid upprepade tillfällen 
antagandet av ett lagstiftningsförslag om kloning av djur i livsmedelssyfte.

H. Kommissionskollegiet höll den 27 november 2013 en riktlinjedebatt baserad på 
konsekvensbedömningen av ett möjligt framtida förslag.

1. Europaparlamentet bekräftar än en gång sitt mångåriga krav på kommissionen att lägga 
fram ett separat lagstiftningsförslag om alla aspekter av kloning av djur i livsmedelssyfte.

2. Europaparlamentet betonar att man lägger stor vikt vid det länge emotsedda förslaget och 
uppmanar kommissionen att också offentliggöra den underliggande 
konsekvensbedömningen så snart som möjligt. 

3. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att förslaget måste innehålla åtminstone de 
bestämmelser som ingick i parlamentets senaste bud, som presenterades den 29 mars 2011 
vid förlikningsmötet om nya livsmedel. Dessa bestämmelser var 

i) ett förbud i EU mot kloning av djur i livsmedelssyfte och för produktion av 
odlingsmaterial i livsmedelssyfte, 
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ii) ett förbud mot livsmedel från klonade djur oavsett deras ursprung, 

iii) ett förbud mot tillhandahållande av kloner i EU i livsmedelssyfte, 

iv) spårbarhetsåtgärder för sperma och embryon från klonade djur och för levande 
avkomma från klonade djur, 

v) sex månader efter den kommande förordningens ikraftträdande ska märkningskrav 
införas för färskt kött av avkomma från klonade nötkreatur, och två år efter 
förordningens ikraftträdande, med förbehåll för en genomförbarhetsrapport från 
kommissionen, för alla andra livsmedel av avkomma från klonade djur.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma en metod för spårbarhet och 
identifiering av kött från klonade djur, till exempel genom inrättande av en internationell 
databas med genetisk information om klonade djur.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen, rådet, medlemsstaterna samt Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.


