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Pergunta com pedido de resposta oral O-0000000/2013
à Comissão
Artigo 115.º do Regimento
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Struan 
Stevenson, Kartika Tamara Liotard

Assunto: Propostas sobre clonagem de animais para a provisão de alimentos

Ao longo dos últimos anos, o Parlamento instou repetidamente a Comissão a apresentar uma 
proposta legislativa sobre a clonagem de animais para a provisão de alimentos. Apesar dos 
diversos anúncios realizados (no Programa de Trabalho da Comissão para 2012 e 2013, assim 
como pelo Comissário Borg aquando da sua audição no Parlamento Europeu, em 13 de 
novembro de 2012, e na sua carta de 17 de novembro de 2012, posteriormente enviada aos 
deputados ao Parlamento Europeu), a Comissão só apresentou as suas duas propostas 
(COM(2013)0892 e COM(2013)0893) em 18 de dezembro de 2013. 

Em 28 de março de 2011, as negociações interinstitucionais para alterar o atual regulamento 
sobre novos alimentos (Regulamento (CE) n.º 258/97) falharam devido a diferenças de 
opinião entre o Parlamento Europeu e o Conselho no que respeita, em particular, ao 
tratamento de alimentos derivados da progenitura de animais clonados. Fundamentalmente, o 
Parlamento Europeu, tendo, numa primeira instância, solicitado uma proibição, insistiu na 
garantia mínima de uma rotulagem obrigatória para todos os alimentos derivados da 
progenitura de animais clonados, aceitando, contudo, a introdução gradual de tal obrigação 
(começando pela rotulagem imediata da carne bovina derivada da progenitura de animais 
clonados, com a extensão automática desta obrigação de rotulagem a outros alimentos e a 
outras espécies, como suínos, ovinos…). Apesar de o Conselho estar preparado para aceitar a 
obrigação de rotulagem para a carne fresca derivada da progenitura de gado clonado, insistiu 
que qualquer proposta legislativa futura que pretendesse introduzir obrigações de rotulagem 
para além da carne bovina teria de ser sujeita a um estudo de viabilidade e a uma avaliação de 
impacto prévios. 

Tendo em consideração este contexto, as propostas da Comissão avançadas pela DG SANCO 
não incluem qualquer disposição específica relativamente aos alimentos derivados da 
progenitura de animais clonados.

- Uma larga maioria dentro do Parlamento Europeu exige a proibição ou, pelo menos, a 
rotulagem obrigatória de todos os alimentos derivados de animais clonados, da sua 
progenitura e descendentes (para além da carne fresca proveniente da descendência de gado 
clonado). Pode a Comissão justificar que as propostas não incluam quaisquer disposições 
relativamente à progenitura de animais clonados, nem quaisquer disposições que assegurem a 
rastreabilidade e a rotulagem obrigatórias dos alimentos derivados da progenitura de animais 
clonados, ou a rastreabilidade do seu material reprodutivo?

- Pode a Comissão explicar a sua opção por uma base jurídica para a proposta de diretiva 
sobre a colocação no mercado de alimentos provenientes de animais clonados que implica 
somente um processo de aprovação? 
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