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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la clonarea animalelor în 
scopul producției de alimente

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 120 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind clonarea 
animalelor în scopul producției de alimente (COM(2010)0585)1,

– având în vedere Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția 
animalelor de fermă2,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 referitoare la clonarea animalelor în 
scopuri legate de producerea alimentelor3,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 25 martie 2009 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. XXX/XXXX4,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 7 iulie 2010 referitoare la poziția Consiliului 
în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al 
Comisiei5,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2011 referitoare la programul de lucru al Comisiei 
pe anul 20126,

– având în vedere avizul științific din 15 iulie 20087 și declarațiile din 23 iunie 20098, 14 
septembrie 20109 și 25 iunie 201210, adoptate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară (EFSA),

– având în vedere avizul (nr. 23) din 16 ianuarie 2008 al Grupului european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii privind aspectele etice ale clonării animalelor în 
scopul producției alimentare, 

                                               
1 JO C …
2 JO L 221, 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 Jurnalul EFSA (2008)767.
8 Jurnalul EFSA (2009)319.
9 Jurnalul EFSA (2010)1784.
10 Jurnalul EFSA (2012)2794.
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– având în vedere articolul 120 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral depusă de Comisia pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul 
său de procedură și declarația Comisiei Europene,

A. întrucât Articolul 13 din TFUE prevede că, la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor 
sale, Uniunea și statele membre trebuie să țină seama pe deplin de cerințele de bunăstare a 
animalelor, deoarece animalele sunt ființe sensibile;

B. întrucât comitetul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a 
conchis în avizul său din 15 iulie 2008 că „s-a constatat că sănătatea și bunăstarea unui 
procent semnificativ de animale clonate au fost afectate negativ, adesea grav și cu 
consecințe fatale”;

C. întrucât, în declarațiile sale din 23 iunie 2009, 14 septembrie 2010 și 25 iunie 2012, EFSA 
a confirmat concluziile și recomandările din avizul său din iulie 2008, subliniind că nu 
există încă date suficiente disponibile privind alte specii decât bovinele și porcii pentru a 
elabora o evaluare a riscurilor;

D. întrucât Grupul european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii a declarat 
în avizul său (nr. 23) din 16 ianuarie 2008 că „nu găsește argumente convingătoare pentru 
a justifica producerea de alimente din animale clonate și descendenții acestora”;

E. întrucât Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de 
fermă prevede că „Nu trebuie să se practice metode de creștere naturale sau artificiale care 
provoacă sau pot provoca suferințe sau vătămări animalelor în cauză” (punctul 20 din 
anexă);

F. întrucât comisarul în exercițiu, dl Tonio Borg, s-a angajat să prezinte o propunere 
legislativă privind clonarea animalelor în scopul producției de alimente, în cadrul audierii 
sale în Parlamentul European din 13 noiembrie 2012 și în scrisoarea sa ulterioară din 17 
noiembrie 2012, adresată deputaților în Parlamentul European, în care și-a reiterat 
„intenția de a depune două propuneri privind alimentele noi și clonarea în prima jumătate 
a anului 2013”; 

G. întrucât în programul său de lucru pe 2012 și 2013, Comisia Europeană a anunțat în 
repetate rânduri adoptarea unei propuneri legislative privind clonarea animalelor în scopul 
producției de alimente;

H. întrucât colegiul comisarilor din 27 noiembrie 2013 a desfășurat o dezbatere de orientare 
pe baza evaluării impactului unei eventuale propuneri în viitor,

1. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a elabora o propunere legislativă separată 
privind toate aspectele clonării animalelor în scopul producției de alimente;

2. subliniază că acordă o importanță deosebită mult-așteptatei propuneri și îndeamnă 
Comisia să publice și evaluarea impactului pe care se bazează aceasta cât mai curând 
posibil; 
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3. își reiterează poziția potrivit căreia propunerea trebuie să conțină cel puțin dispozițiile 
cuprinse în cea din urmă propunere a Parlamentului European din 29 martie 2011 în 
cadrul reuniunii de conciliere privind alimentele noi. Printre dispozițiile respective se 
numără: 

(i) interzicerea clonării animalelor în UE în scopul producției de alimente și al producției 
de material de reproducere destinat producției de alimente, 

(ii) interzicerea alimentelor din animale clonate, indiferent de unde provin, 

(iii) interzicerea în UE a aprovizionării cu clone în scopul producției de alimente, 

(iv) măsuri de trasabilitate pentru materialul seminal și embrionii de la animale clonate și 
pentru descendenții vii ai animalelor clonate și 

(v) la 6 luni de la intrarea în vigoare a viitorului regulament, introducerea unor cerințe de 
etichetare pentru carnea proaspătă din descendenți vii ai bovinelor clonate și, la 2 ani 
de la intrarea în vigoare a regulamentului și fără a aduce atingere raportului privind 
fezabilitatea al Comisiei, pentru toate celelalte alimente din descendenți vii ai 
animalelor clonate;

4. invită Comisia să dezvolte o metodă de trasabilitate și de identificare a cărnii provenite de 
la animale clonate, de exemplu, prin instituirea unei baze de date internaționale care să 
conțină informații genetice privind animalele clonate;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei Europene, 
Consiliului, statelor membre și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.


