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Kære René Christensen   

 

Europa-Kommissionen har den 18. december 2013 fremsendt to forslag til 

Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende nye regler om kloning af kvæg, 

svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reproduceres til land-

brugsformål og om markedsføring af fødevarer fra dyrekloner. 

 

Folketinget har frem til den 17. februar 2014 mulighed for at sende en be-

grundet udtalelse til Kommissionen, hvis Folketinget finder, at forslaget er i 

strid med nærhedsprincippet. 

 

Da forslaget vedrører Fødevareudvalgets fagområde, skal Europaudvalget 

anmode dette udvalg om at drøfte forslaget og fremsende sine bemærkninger 

til Europaudvalget senest den 5. februar 2014, så Europaudvalget har mulig-

hed for at afgive en fælles udtalelse til Kommissionen, Rådet og Europa-

Parlamentet inden fristens udløb.  

 

Fødevareudvalget har også mulighed for at afgive en udtalelse, der redegør 

for udvalgets holdning til forslagets indhold. Hvis Fødevareudvalget både når 

frem til, at forslaget strider mod nærhedsprincippet, og at udvalget ønsker at 

afgive en udtalelse om forslagets indhold, er det dog vigtig at holde de to pro-

blemstillinger adskilt i udtalelsen.  

 

Regeringens grund- og nærhedsnotater om forslagene kan findes på EUU 

KOM (2013) 0892 Bilag 1 og EUU KOM (2013) 0893 Bilag 1. Folketingets EU-

konsulent vil desuden udarbejde en note til støtte for udvalgets arbejde med 

forslaget.   

 

Til orientering kan jeg oplyse, at udvalget kan følge forslagene gennem EU’s 
lovgivningsproces på Folketingets EU-Oplysning: 

 http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/status/alle/status_20130892/ 

http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/status/alle/status_20130893/ 
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