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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund 

Kloning av djur för animalieproduktion (”genetisk kopiering”) ger upphov till frågor om djurs 
hälsa och välbefinnande, konsumentval och etik och är en långsiktig utmaning på 
lagstiftningsområdet. För närvarande används kloning mest för att producera avelsdjur, och 
livsmedel som eventuellt saluförs inom EU har framställts av klonade djurs avkomma. 

Saluföring inom EU av livsmedel som framställts av klonade djur kräver för närvarande ett 
godkännande innan de släpps ut på marknaden, vilket ska grunda sig på en vetenskaplig 
bedömning av livsmedelssäkerheten genomförd av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) enligt förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel. Den nuvarande 
översynen av förordningen omfattar inte regleringen av kloning, vilken behandlas i två 
separata kommissionsförslag av den 18 december 2013. Innan denna lagstiftning om 
livsmedel som framställts av klonade djur och deras avkomma har trätt i kraft omfattas 
kloning av gällande förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel. Hittills har inget 
livsmedelsföretag anhållit om tillstånd att inom EU saluföra livsmedel som framställs genom 
tillämpning av kloningsteknik. 

Även om djur inte klonas för livsmedelsproduktion i EU förekommer kommersiell kloning 
inom jordbrukssektorn i flera länder, däribland Argentina, Australien, Brasilien, Kanada och 
Förenta staterna, och sådan kloning kan också äga rum i Chile, Kina, Nya Zeeland och 
Uruguay där kloningsföretagen bedriver verksamhet.

När kött och mjölk från klonade djur och deras avkomma börjar införas i livsmedelskedjan är 
det synnerligen viktigt att säkerställa framåtblickande reglering och lika villkor inom detta 
område. Det är viktigt att påpeka att inget tredjeland har inrättat genomförbara system för 
spårbarhet och märkning eller system för identifiering och registrering vid import av klonade 
djurs avkomma eller livsmedel som framställts av denna avkomma. 

I de slutsatser och rekommendationer som ingick i yttrandet 2008 från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, och som på nytt bekräftades i livsmedelsmyndighetens 
uttalanden 2009 och 2010, uttrycktes oro för djurs hälsa och välbefinnande på grund av 
dödligheten i samband med kloningsteknik. I det föreslagna paketet om kloning av djur 
beaktas djurens välbefinnande och etiska aspekter, i syfte att skapa större rättslig säkerhet på 
området kring år 2016. 

Förenlighet med WTO

Föredraganden anser det vara synnerligen viktigt att garantera att lagstiftningen står i 
överensstämmelse med WTO:s ram – allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), avtal om 
tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS) samt avtalet om tekniska 
handelshinder (TBT) – och att lika villkor gäller inom det regelbaserade systemet.

För närvarande uppnår inte kloningstekniken djurskyddsnormerna, och EU-medborgarnas oro 
gällande kloning och djurs välbefinnande måste beaktas. Det finns inga internationella SPS-
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normer om kloning och inga vetenskapliga bevis för risker när det gäller livsmedelssäkerhet.    
Eftersom det inte finns några direkta betänkligheter ur livsmedelssäkerhetssynvinkel avseende 
kloningstekniken, utan snarare oro när det gäller djurs hälsa och välbefinnande, måste de 
aktuella förslagen uppfylla kriterierna i Gatt- och TBT-avtalen. 

I artiklarna I och III i Gatt-avtalet förbjuds åtgärder som leder till diskriminering mellan 
”likadana produkter”.  Om livsmedel som framställts av klonade djur och deras avkomma 
ansågs vara ”likadana produkter” som konventionella livsmedel skulle de föreslagna 
åtgärdernas överensstämmelse med WTO:s regler kunna motiveras inom ramen för artikel 
XX om undantag i Gatt-avtalet. 

EU lade fram förslagen - inom ramen för avtalet om tekniska handelshinder - endast som en 
säkerhetsåtgärd, eftersom förbud mot utsläppande på marknaden inte skulle utgöra en 
”teknisk föreskrift” i motsats till införandet av märkningskrav.

Så som tvisten om sälprodukter (DS400 och DS401) visade omfattar artikel XX i Gatt-avtalet 
skydd av djurs välbefinnande och är motiverad av moraliska skäl, förutsatt att det inte rör sig 
om ”godtycklig eller oberättigad diskriminering”.  

Föredraganden är övertygad om att ett tillfälligt förbud mot saluföring av djurkloner, 
embryokloner och livsmedel som framställts av klonade djur och deras avkomma är en 
proportionell åtgärd för att bemöta befogad oro. Alternativa åtgärder såsom 
förhandsgodkännande och märkning skulle inte till fullo kunna lösa frågorna med avseende på 
etik och djurens välbefinnande.  

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvariga 
utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kunskapen om effekterna av 
kloningstekniken på välbefinnandet hos de 
djur som används förväntas öka. 
Kloningstekniken kommer troligen att 
förbättras med tiden. Förbuden bör därför 
endast vara tillfälliga. Detta direktiv bör 
därför ses över inom en rimlig tid, med 
beaktande av medlemsstaternas 

(5) Kunskapen om effekterna av 
kloningstekniken på välbefinnandet hos de 
djur som används förväntas öka. 
Kloningstekniken kommer troligen att 
förbättras med tiden. Förbuden bör därför 
endast vara tillfälliga. Detta direktiv bör 
därför ses över inom en rimlig tid, med 
beaktande av medlemsstaternas 
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erfarenheter av direktivets genomförande, 
de vetenskapliga och tekniska framstegen 
och den internationella utvecklingen.

erfarenheter av direktivets genomförande, 
de vetenskapliga och tekniska framstegen 
och den internationella utvecklingen, 
särskilt handelsflöden och unionens 
handelsförbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Embryokloner, djurkloner, livsmedel 
som framställts av klonade djur, deras 
avkomma samt reproduktivt material och 
livsmedel som framställts av detta kan inte 
jämföras med embryon, djur, livsmedel 
som framställts av djur, deras avkomma 
samt reproduktivt material och livsmedel 
som framställts av detta i den mening som 
avses i artikel III i Gatt. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Ett tillfälligt förbud mot kloning av 
djur, utsläppande på marknaden av 
djurkloner och embryokloner, och 
utsläppande på marknaden av livsmedel 
som framställts av klonade djur, deras 
avkomma samt reproduktivt material och 
livsmedel som framställts av detta, är en 
nödvändig åtgärd för att skydda allmän 
moral och djurs hälsa i den mening som 
avses i artikel XX i Gatt.  
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Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
livsmedel av animaliskt ursprung som 
importerats från tredjeländer där 
livsmedel framställda av klonade djur, 
deras avkomma samt reproduktivt 
material och livsmedel som framställts av 
detta lagligen får släppas ut på 
marknaden eller exporteras endast släpps 
ut på unionsmarknaden enligt de 
särskilda importvillkor som antagits enligt 
artiklarna 48 och 49 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004* för att 
säkerställa att inga livsmedel som 
framställts av klonade djur, deras 
avkomma samt reproduktivt material och 
livsmedel som framställts av detta 
exporteras till Europeiska unionen från 
dessa tredjeländer.

_______________________

*Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av 
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för 
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden 
av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den internationella utvecklingen. c) den internationella utvecklingen, och 
särskilt detta direktivs inverkan på 
handelsflöden och unionens 
handelsförbindelser.

Or. en


