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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a clonagem de animais para a 
provisão de alimentos

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 120.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
clonagem animal para a produção de alimentos (COM(2010)0585)1,

– Tendo em conta a Diretiva 98/58/CE do Conselho, de 20 de julho de 1998, relativa à 
proteção dos animais nas explorações pecuárias2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de setembro de 2008, sobre a clonagem de animais 
para o aprovisionamento alimentar3,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 25 de março de 2009, sobre uma proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a novos alimentos que 
altera o Regulamento (CE) n.º XXX/XXXX4,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 7 de julho de 2010, referente à posição em 
primeira leitura adotada pelo Conselho tendo em vista a adoção do Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo a novos alimentos que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1331/2008 e que revoga o Regulamento (CE) n.º 258/97 e o Regulamento (CE) 
n.º 1852/2001 da Comissão5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de julho de 2011, sobre o Programa de Trabalho da 
Comissão para 20126,

– Tendo em conta o parecer científico de 15 de julho de 20087 e as declarações de 23 de 
junho de 20098, de 14 de setembro de 20109 e de 25 de junho de 201210, aprovados pela 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA),

– Tendo em conta o parecer n.º 23 do Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias sobre os aspetos éticos da clonagem de animais para a produção de 
alimentos, de 16 de janeiro de 2008, 

                                               
1 JO C ...
2 JO L 221 de 8.8.1998, p. 23.
3 P6_TA(2008)0400.
4 P6_TA(2009)0171.
5 P7_TA(2010)0266
6 P7_TA(2011)0327
7 The EFSA Journal (2008), 767.
8 The EFSA Journal (2009), 319r.
9 The EFSA Journal (2010), 1784.
10 The EFSA Journal (2012), 2794.
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– Tendo em conta o artigo 120.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a pergunta oral apresentada pela Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar nos termos do artigo 115.º do Regimento, e tendo em 
conta as declarações da Comissão Europeia,

A. Considerando que o artigo 13.º do TFUE estabelece que, na definição e aplicação das 
políticas, a União e os Estados-Membros deverão ter plenamente em conta as 
necessidades de bem-estar dos animais, enquanto seres sensíveis;

B. Considerando que o Comité Científico da Agência Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) concluiu no seu parecer de 15 de julho de 2008 que "a saúde e o 
bem-estar de uma proporção significativa de clones foram negativamente afetados, 
frequentemente com gravidade e com resultados fatais";

C. Considerando que nas suas declarações de 23 de junho de 2009, de 14 de setembro de 
2010 e de 25 de junho de 2012, a EFSA confirmou as conclusões e recomendações 
contidas no seu parecer de julho de 2008 e indicou que ainda não está disponível 
informação suficiente sobre outras espécies, para além das bovinas e suínas, que permita 
realizar uma avaliação dos riscos; 

D. Considerando que o Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias 
declarou no seu parecer n.º 23 de 16 de janeiro de 2008 que "não considera haver 
argumentos convincentes para justificar a produção de alimentos a partir de animais 
clonados e dos seus descendentes";

E. Considerando que a Diretiva 98/58/CE do Conselho, de 20 de julho de 1998, relativa à 
proteção dos animais nas explorações pecuárias, estipula que "não serão utilizados 
processos naturais ou artificiais de reprodução que causem ou sejam suscetíveis de causar 
sofrimento ou lesões aos animais" (anexo, ponto 20);

F. Considerando que o Comissário responsável por este pelouro, Tonio Borg, se 
comprometeu a apresentar uma proposta legislativa sobre a clonagem de animais para a 
provisão de alimentos na 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, em que confirmou a "intenção de apresentar duas propostas sobre 
novos alimentos e sobre clonagem até meados de 2013"; 

G. Considerando que a Comissão Europeia no seu Programa de Trabalho para 2012 e 2013 
anunciou repetidamente a aprovação de uma proposta legislativa sobre a clonagem de 
animais para a provisão de alimentos;

H. Considerando que o Colégio de Comissários organizou, em 27 de novembro de 2013, um 
debate de orientação baseado no estudo de impacto sobre uma potencial proposta futura; 

1. Reafirma o seu pedido de longa data à Comissão para que apresente uma proposta 
legislativa individual sobre todos os aspetos da clonagem animal para a provisão de 
alimentos;
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2. Sublinha que atribui grande importância à aguardada proposta e insta a Comissão a 
publicar também o estudo de impacto subjacente, assim que possível; 

3. Reitera a sua posição quanto ao facto de a proposta dever englobar, pelo menos, as 
disposições que foram incluídas na última oferta do Parlamento Europeu, em 29 de março 
de 2011, na reunião de conciliação sobre novos alimentos. Estas disposições são: 

(i) uma proibição da clonagem animal na UE para fins de produção alimentar e para a 
produção de material reprodutivo destinado a produção alimentar; 

(ii) uma proibição dos alimentos provenientes de animais clonados de qualquer origem; 

(iii) uma proibição de toda a provisão de clones na UE para fins de produção alimentar; 

(iv) medidas de rastreabilidade para o sémen e os embriões derivados de animais clonados 
e para os descendentes de animais clonados;

(v) seis meses após a entrada em vigor do futuro Regulamento, a introdução de requisitos 
de rotulagem para a carne fresca proveniente de descendentes de gado bovino clonado 
e, dois anos após a entrada em vigor do Regulamento e sem prejuízo de um relatório 
da Comissão sobre a viabilidade desta medida, a introdução de requisitos de rotulagem 
para todos os outros alimentos provenientes de descendentes de animais clonados; 

4. Insta a Comissão a desenvolver um método de rastreabilidade e de identificação da carne 
proveniente de animais clonados, por exemplo, através da criação de uma base de dados 
genéticos internacional sobre animais clonados;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão Europeia, ao 
Conselho, aos Estados-Membros e à Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos.


