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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond 

Het klonen ("genetisch kopiëren") van dieren voor landbouwdoeleinden roept niet alleen 
ethische vragen op, er zijn ook aspecten in verband met de gezondheid en het welzijn van 
dieren en de keuzevrijheid van de consument aan verbonden. Voor de regelgeving vormt dit 
een uitdaging voor de lange termijn. Momenteel wordt klonen vooral gebruikt om fokdieren 
voort te brengen. De levensmiddelen die in de EU in de handel zouden kunnen worden 
gebracht, zouden afkomstig zijn van nakomelingen van gekloonde dieren. 

Om levensmiddelen die van gekloonde dieren afkomstig zijn, in de EU in de handel te mogen 
brengen, is momenteel een voorafgaande toelating nodig op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling van de voedselveiligheid door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA), zoals geregeld in de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen 
(Verordening (EG) nr. 258/1997). Bij de huidige herziening van deze verordening is klonen 
van het toepassingsgebied uitgesloten. Dit komt aan bod in twee afzonderlijke 
Commissievoorstellen van 18 december 2013. Zolang deze wetgeving inzake levensmiddelen 
die afkomstig zijn van gekloonde dieren en hun nakomelingen, niet in werking is getreden, 
blijft klonen onder de bestaande verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen vallen. 
Tot dusver heeft nog geen enkel levensmiddelenbedrijf een vergunningsaanvraag ingediend 
om levensmiddelen die met de kloontechniek zijn geproduceerd, in de EU in de handel te 
brengen.

Hoewel in de Unie geen dieren ten behoeve van de voedselvoorziening worden gekloond, 
vindt in verscheidene landen wel commerciële klonering voor landbouwdoeleinden plaats. 
Dat is onder meer het geval in Argentinië, Australië, Brazilië, Canada en de VS en kan ook 
het geval worden in Chili, China, Nieuw-Zeeland en Uruguay, waar ondernemingen actief 
zijn die zich met het klonen van dieren bezighouden.

Naarmate vlees en melk van nakomelingen van gekloonde dieren en van gekloonde dieren 
zelf in de voedselvoorzieningsketen beginnen op te duiken, is het absoluut noodzakelijk voor 
toekomstgerichte regelgeving en een gelijk speelveld op dit vlak te zorgen. Hierbij valt op te 
merken dat geen van de bovengenoemde derde landen werkbare traceerbaarheids- en 
etiketteringssystemen heeft opgezet, noch systemen om de invoer van nakomelingen van 
gekloonde dieren of daarvan afkomstige levensmiddelen te identificeren en te registreren.

In de conclusies en aanbevelingen van haar advies uit 2008, die zij in haar verklaringen in 
2009 en 2010 herhaalde, erkende de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid dat de 
sterftecijfers die met de kloontechnologie gepaard gaan, zorgen baren in verband met de 
diergezondheid en het dierenwelzijn. In het voorgestelde pakket inzake het klonen van dieren 
wordt rekening gehouden met het dierenwelzijn en met ethische overwegingen, met als doel 
tegen ongeveer 2016 meer rechtszekerheid op dit gebied te bieden. 
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Verenigbaarheid met de WTO-regels

De rapporteur acht het van essentieel belang ervoor te zorgen dat de regelgeving strookt met 
het WTO-kader – de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT), de 
Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS) en de Overeenkomst 
inzake technische handelsbelemmeringen (TBT) –, en binnen het op regels gebaseerde 
systeem een gelijk speelveld te waarborgen.

De kloontechniek voldoet momenteel niet aan de dierenwelzijnsnormen en er moet rekening 
worden gehouden met de zorgen van EU-burgers in verband met klonen en dierenwelzijn. Er 
bestaan geen internationale sanitaire en fytosanitaire normen inzake klonen en evenmin 
wetenschappelijke bewijzen van risico's voor de voedselveiligheid. Aangezien de 
kloontechnologie niet meteen aanleiding geeft tot bezorgdheid over de voedselveiligheid maar 
wel over de diergezondheid en het dierenwelzijn, moeten onderhavige voorstellen de toetsing 
aan de GATT- en de TBT-overeenkomst doorstaan.

De artikelen I en III van de GATT verbieden maatregelen die aanleiding geven tot 
discriminatie tussen "soortgelijke producten". Indien levensmiddelen die afkomstig zijn van 
gekloonde dieren of nakomelingen van gekloonde dieren, "gelijkgesteld" worden met 
conventionele levensmiddelen, valt de overeenstemming van de voorgestelde maatregelen 
met de WTO-regels te verantwoorden op grond van de uitzonderingen in artikel XX van de 
GATT.

De EU heeft de voorstellen alleen als voorzorgsmaatregel aangemeld in het kader van de 
Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen, omdat verboden op het in de handel 
brengen geen "technisch voorschrift" vormen, in tegenstelling tot de invoering van 
etiketteringsvoorschriften.

Zoals gebleken is uit het geschil over zeehondenproducten (DS400 en DS401), valt de 
bescherming van het dierenwelzijn ook onder artikel XX van de GATT en is dit te 
rechtvaardigen op grond van morele bezwaren als dit geen "willekeurige of 
ongerechtvaardigde discriminatie" vormt. 

De rapporteur is ervan overtuigd dat het voorlopige verbod op het in de handel brengen van 
kloondieren, kloonembryo's en levensmiddelen voor menselijke consumptie die afkomstig 
zijn van kloondieren en nakomelingen ervan, een evenredige maatregel is die tegemoet komt 
aan gerechtvaardigde zorgen. Alternatieve maatregelen, zoals voorafgaande vergunning en 
etikettering, zouden geen afdoende oplossing vormen voor de ethische bezwaren en de 
dierenwelzijnsaspecten in casu.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verwacht wordt dat de kennis over het 
effect van de kloontechniek op het welzijn 
van de gebruikte dieren zal toenemen. De 
kloontechniek zal waarschijnlijk mettertijd 
verbeteren. Daarom moeten de verboden 
slechts tijdelijk gelden. Deze richtlijn moet 
daarom binnen een redelijke termijn 
worden geëvalueerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de ervaring die de 
lidstaten met de toepassing ervan hebben 
opgedaan, met de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang en met 
internationale ontwikkelingen.

(5) Verwacht wordt dat de kennis over het 
effect van de kloontechniek op het welzijn 
van de gebruikte dieren zal toenemen. De 
kloontechniek zal waarschijnlijk mettertijd 
verbeteren. Daarom moeten de verboden 
slechts tijdelijk gelden. Deze richtlijn moet 
daarom binnen een redelijke termijn 
worden geëvalueerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de ervaring die de 
lidstaten met de toepassing ervan hebben 
opgedaan, met de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang en met 
internationale ontwikkelingen, met name 
handelsstromen en de 
handelsbetrekkingen van de Unie.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Kloonembryo's, kloondieren, 
levensmiddelen die van kloondieren, hun 
nakomelingen of hun 
reproductiemateriaal afkomstig zijn, en 
daarvan verkregen levensmiddelen 
kunnen niet worden gelijkgesteld met 
respectievelijk embryo's, dieren, 
levensmiddelen die van dieren, hun 
nakomelingen of hun 
reproductiemateriaal afkomstig zijn, en 
daarvan verkregen levensmiddelen, in de 
zin van artikel III van de GATT.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Het voorlopige verbod op het 
klonen van dieren, het in de handel 
brengen van kloondieren en 
kloonembryo's, en het in de handel 
brengen van levensmiddelen die van 
kloondieren, hun nakomelingen of hun 
reproductiemateriaal afkomstig zijn, en 
daarvan verkregen levensmiddelen is een 
maatregel die noodzakelijk is ter 
bescherming van de openbare zeden en de 
diergezondheid, in de zin van artikel XX 
van de GATT.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten waarborgen dat 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
die worden ingevoerd uit derde landen 
waar van gekloonde dieren, hun 
nakomelingen of hun 
reproductiemateriaal afkomstige 
levensmiddelen en daarvan verkregen 
levensmiddelen rechtmatig in de handel 
mogen worden gebracht of mogen worden 
uitgevoerd, in de Unie uitsluitend in de 
handel worden gebracht overeenkomstig 
specifieke invoervoorwaarden die 
ingevolge de artikelen 48 en 49 van 
Verordening (EG) nr. 882/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad* zijn 
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vastgesteld en die garanderen dat er uit 
die derde landen geen van kloondieren, 
hun nakomelingen of hun 
reproductiemateriaal afkomstige 
levensmiddelen en daarvan verkregen 
levensmiddelen naar de Unie worden 
uitgevoerd.

__________________________________

* Verordening (EG) nr. 882/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 inzake officiële controles op 
de naleving van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de 
voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) internationale ontwikkelingen. c) internationale ontwikkelingen, en met 
name de gevolgen van deze richtlijn voor 
handelsstromen en voor de 
handelsbetrekkingen van de Unie.

Or. en


