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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund 

Kloning af dyr ("genetisk kopiering") til landbrugsformål rejser spørgsmål om dyresundhed 
og dyrevelfærd, forbrugernes valgmuligheder og etiske spørgsmål og udgør en langsigtet 
lovgivningsmæssig udfordring. I øjeblikket bruges kloning mest til at producere avlsdyr, og 
de fødevarer, der potentielt skulle markedsføres i EU, ville stamme fra afkom af kloner. 

I øjeblikket kræver markedsføring af fødevarer fra kloner i EU en før-
markedsføringstilladelse, der er baseret på en fødevaresikkerhedsvurdering fra Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), jf. forordningen om nye levnedsmidler (EF) 
nr. 258/97. Den nuværende revision af forordningen udelukker regulering af kloning fra sit 
anvendelsesområde og behandles i to separate forslag fra Kommissionen fra den 18. 
december 2013. Før denne lovgivning om fødevarer fra klonede dyr og deres efterkommere 
træder i kraft, hører kloning fortsat under den eksisterende forordning om nye levnedsmidler 
(EF) nr. 258/97. Hidtil er der ingen virksomhedsledere i EU, der har søgt om tilladelse til at 
markedsføre fødevarer, der er fremstillet ved hjælp af kloning.

Selv om der ikke klones dyr til fødevareproduktion i EU, finder kommerciel kloning til 
landbrugsformål sted i adskillige lande, herunder i Argentina, Australien, Brasilien, Canada 
og USA og måske også i Chile, Kina, New Zealand og Uruguay, hvor kloningsvirksomheder 
er aktive.

Eftersom kød og mælk fra efterkommere af kloner og klonerne selv begynder at komme ind i 
fødevareforsyningskæden, er det absolut nødvendigt at sikre en fremsynet regulering og lige 
konkurrencevilkår på dette område. Det er vigtigt at bemærke, at ingen af tredjelandene har 
oprettet brugbare sporings- og mærkningssystemer eller systemer til identifikation og 
registrering for import af kloners afkom eller fødevarer fremstillet heraf.

I de konklusioner og henstillinger, der indgik i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets 
udtalelse fra 2008, og som blev bekræftet i dens erklæringer fra 2009 og 2010, blev det 
erkendt, at der var dyresundheds- og dyrevelfærdsproblemer på grund af den høje dødelighed 
i forbindelse med kloningsteknologien. Den foreslåede pakke om dyrekloning tager hensyn til 
dyrevelfærd og etiske hensyn og har til formål at skabe større retssikkerhed på dette område 
inden omkring 2016. 

Forenelighed med WTO

Ordføreren mener, at det er væsentligt at sikre lovgivningsmæssig overensstemmelse med 
WTO's rammer - den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), aftalen 
om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS-aftalen) og aftalen om 
tekniske handelshindringer (TBT-aftalen) - og lige konkurrencevilkår inden for det 
regelbaserede system. 

Kloningsteknikken lever i øjeblikket ikke op til dyrevelfærdsstandarderne, og der må tages 
hensyn til EU-borgernes betænkelighed i forbindelse med kloning og dyrevelfærd. Der findes 
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ingen internationale SPS-standarder om kloning og ikke ingen forskningsbaseret 
dokumentation for fødevaresikkerhedsrisici. Eftersom der ikke findes nogen direkte 
betænkeligheder med hensyn til fødevaresikkerhed i forbindelse med kloningsteknologien, 
men snarere i forbindelse med dyresundhed og dyrevelfærd, skal de nuværende forslag bestå 
prøven i GATT- og TBT-aftalerne.

Artikel I og III i Gatt forbyder foranstaltninger, der fører til forskelsbehandling mellem 
"lignende produkter". Hvis fødevarer fra kloner og deres afkom betragtes som "lignende 
produkter" i forhold til konventionelle fødevarer, kan de foreslåede foranstaltningers 
overensstemmelse med WTO-reglerne begrundes i henhold til undtagelserne i artikel XX i 
GATT-aftalen.

EU har i forbindelse med aftalen om tekniske handelshindringer kun indberettet forslagne 
som en sikkerhedsforanstaltning, eftersom forbud mod markedsføring ikke ville være en 
"teknisk forskrift" i modsætning til indførelse af enhver form for mærkningskrav.

Som det fremgår af tvisten om sælprodukter (DS400 and DS401), dækker artikel XX i 
GATT-aftalen beskyttelse af dyrevelfærd og kan begrundes i moralske hensyn, hvis ikke det 
udgør "vilkårlig og uberettiget forskelsbehandling".

Ordføreren er overbevist om, at et midlertidigt forbud mod markedsføring af dyrekloner, 
embryokloner og fødevarer til konsum fremstillet af dyrekloner og deres afkom er en 
forholdsmæssig foranstaltning, der tager hensyn til berettigede betænkeligheder. Alternative 
foranstaltninger såsom forhåndsgodkendelse og mærkning ville i dette tilfælde ikke helt fjerne 
etiske betænkeligheder og betænkeligheder vedrørende dyrevelfærd.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det forventes, at kendskabet til 
virkningerne af kloning på velfærden for 
de dyr, der anvendes, vil blive øget. 
Kloningsteknikken vil sandsynligvis blive 
forbedret med tiden. Derfor bør forbuddet 
kun gælde midlertidigt. Dette direktiv bør 
derfor tages op til revision inden for et 

(5) Det forventes, at kendskabet til 
virkningerne af kloning på velfærden for 
de dyr, der anvendes, vil blive øget. 
Kloningsteknikken vil sandsynligvis blive 
forbedret med tiden. Derfor bør forbuddet 
kun gælde midlertidigt. Dette direktiv bør 
derfor tages op til revision inden for et 
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rimeligt tidsrum, idet der tages hensyn til 
medlemsstaternes erfaringer med dets 
gennemførelse, den videnskabelige og 
tekniske udvikling og udviklingen på 
internationalt plan.

rimeligt tidsrum, idet der tages hensyn til 
medlemsstaternes erfaringer med dets 
gennemførelse, den videnskabelige og 
tekniske udvikling og udviklingen på 
internationalt plan, navnlig 
handelsstrømme og EU's 
handelsforbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Embryokloner, dyrekloner, fødevarer 
fra dyrekloner, deres afkom samt 
reproduktionsmateriale og fødevarer 
fremstillet heraf kan ikke i henhold til 
artikel III i GATT-aftalen sammenlignes 
med henholdsvis embryoner, dyr, 
fødevarer fra dyr, deres afkom samt 
reproduktionsmateriale og fødevarer 
fremstillet heraf.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Det midlertidige forbud mod kloning 
af dyr, markedsføring af dyrekloner og 
embryokloner samt mod markedsføring af 
fødevarer fra dyrekloner, deres afkom og 
reproduktionsmateriale og fødevarer 
fremstillet heraf er en foranstaltning, der 
er nødvendigt for at beskytte den 
offentlige moral og dyresundheden i 
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henhold til artikel XX i GATT-aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at fødevarer 
af animalsk oprindelse, der indføres fra 
tredjelande, hvor fødevarer fra kloner, 
deres efterkommere og 
reproduktionsmateriale og fødevarer 
fremstillet heraf, kan markedsføres eller 
eksporteres lovligt, kun markedsføres i 
EU i overensstemmelse med særlige 
importbetingelser, der er vedtaget i 
henhold til artikel 48 og 49 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 882/2004*, således at det sikres, at 
ingen fødevarer fra dyrekloner, deres 
efterkommer og reproduktionsmateriale 
og fødevarer, der er fremstillet heraf, vil 
blive eksporteret til EU fra disse 
tredjelande. 

__________________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets 
Forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 
2004 om offentlig kontrol med henblik på 
verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne 
overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den internationale udvikling. c) den internationale udvikling og navnlig 
det foreliggende direktivs indvirkning på 
handelsstrømme og EU's 
handelsforbindelser.

Or. en


