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Alteração 6
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
–

Proposta de rejeição 

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de uma nova legislação sobre clonagem, uma vez que a legislação 
existente já prevê a realização de controlos suficientes pela UE. Além disso, esta legislação 
limitar-se-á a prejudicar as relações comerciais com os países terceiros.

Alteração 7
Santiago Fisas Ayxelà

Proposta de diretiva
Título 

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa à clonagem de bovinos, suínos, 
ovinos, caprinos e equídeos mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários

relativa à clonagem de bovinos, suínos, 
ovinos, caprinos e equídeos mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. es

Alteração 8
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Título 

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa à clonagem de bovinos, suínos, 
ovinos, caprinos e equídeos mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários

relativa à clonagem de bovinos, suínos, 
ovinos, caprinos e equídeos mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários

Or. en

Justificação

Utilizar um regulamento como instrumento jurídico reforça a certeza jurídica e assegura a 
constância da sua execução, ao mesmo tempo que respeita os princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade.

Alteração 9
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Título 

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa à clonagem de bovinos, suínos, 
ovinos, caprinos e equídeos mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários

relativa à clonagem de bovinos, suínos, 
ovinos, caprinos, equídeos, aves de 
capoeira, coelhos e peixes mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários

Or. it

Alteração 10
Tiziana Beghin, David Borrelli



AM\1058000PT.doc 5/27 PE554.861v01-00

PT

Proposta de diretiva
Título 

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa à clonagem de bovinos, suínos, 
ovinos, caprinos e equídeos mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários

relativa à clonagem de todos os animais 
mantidos e reproduzidos para fins 
agropecuários

Or. it

Alteração 11
Marine Le Pen

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva 98/58/CE14 do Conselho 
estabelece normas gerais mínimas de 
bem-estar dos animais criados ou mantidos 
para fins agropecuários. A proposta insta 
os Estados-Membros a evitarem causar 
desnecessariamente dor, sofrimento ou 
lesões aos animais de criação. Se a 
clonagem causar desnecessariamente dor, 
sofrimento ou lesões, os Estados-Membros 
têm de agir a nível nacional para o evitar. 
Diferentes abordagens nacionais em 
matéria de clonagem dos animais podem 
levar à criação de distorções do mercado.
Por conseguinte, é necessário garantir 
que se aplicam as mesmas condições a 
todos os envolvidos na produção e 
distribuição de animais vivos em toda a 
União.

(1) A Diretiva 98/58/CE14 do Conselho 
estabelece normas gerais mínimas de 
bem-estar dos animais criados ou mantidos 
para fins agropecuários. A proposta insta 
os Estados-Membros a evitarem causar 
desnecessariamente dor, sofrimento ou 
lesões aos animais de criação. Se a 
clonagem causar desnecessariamente dor, 
sofrimento ou lesões, os Estados-Membros 
têm de agir a nível nacional para o evitar. 
A adoção de diferentes abordagens 
nacionais em matéria de clonagem dos 
animais é legítima tendo em conta a forte 
oposição que esta técnica relativamente 
recente tem suscitado. Uma vez que o 
mercado único retira aos 
Estados-Membros a soberania sobre as 
fronteiras para controlar os fluxos de 
mercadorias, é oportuno aplicar o 
princípio de precaução em matéria de 
clonagem no território da União, não só 
no que se refere aos animais mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários, 
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mas também, de forma mais ampla, a 
todos os animais e em todos os casos.

__________________ __________________
14 Diretiva 98/58/CE do Conselho, de 20 de 
julho de 1998, relativa à proteção dos 
animais nas explorações pecuárias (JO 
L 221 de 8.8.1998, p. 23).

14 Diretiva 98/58/CE do Conselho, de 20 de 
julho de 1998, relativa à proteção dos 
animais nas explorações pecuárias (JO 
L 221 de 8.8.1998, p. 23).

Or. fr

Alteração 12
Georgios Epitideios

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Tendo em conta os objetivos da política 
agrícola da União, os resultados das 
recentes avaliações científicas da AESA e 
os requisitos em matéria de bem-estar 
animal estabelecidos no artigo 13.º do 
Tratado, é prudente proibir 
provisoriamente a utilização da clonagem 
de certas espécies na produção animal para 
fins agropecuários.

(3) Tendo em conta os objetivos da política 
agrícola da União, os resultados das 
recentes avaliações científicas da AESA e 
os requisitos em matéria de bem-estar 
animal estabelecidos no artigo 13.º do 
Tratado, é prudente proibir a utilização da 
clonagem de certas espécies na produção 
animal para fins agropecuários.

Or. el

Alteração 13
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Tendo em conta os objetivos da política 
agrícola da União, os resultados das 
recentes avaliações científicas da AESA e 
os requisitos em matéria de bem-estar 
animal estabelecidos no artigo 13.º do 

(3) Tendo em conta os objetivos da política 
agrícola da União, os resultados das 
recentes avaliações científicas da AESA e 
os requisitos em matéria de bem-estar 
animal estabelecidos no artigo 13.º do 
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Tratado, é prudente proibir 
provisoriamente a utilização da clonagem 
de certas espécies na produção animal para 
fins agropecuários.

Tratado, é prudente proibir a utilização da 
clonagem na produção animal para fins 
agropecuários.

Or. de

Alteração 14
Eleonora Forenza

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A utilização da clonagem na 
produção animal para fins agropecuários 
é autorizada em alguns países terceiros. 
Os alimentos importados de países 
terceiros para colocação no mercado da 
União devem cumprir os requisitos 
relevantes da legislação alimentar da 
União ou as condições reconhecidas pela 
União como sendo pelo menos 
equivalentes a esses requisitos. Por 
conseguinte, devem ser tomadas medidas 
para evitar a importação para a União de 
alimentos provenientes de clones animais 
e seus descendentes produzidos em países 
terceiros.

Or. en

Alteração 15
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As medidas de rastreabilidade para 
o sémen, os óvulos e os embriões 
provenientes de animais clonados e para a 
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progenitura destes animais devem ser 
instituídas nos termos propostos pelo 
Parlamento na reunião de conciliação, de 
29 de março de 2011, sobre os novos 
alimentos e na sua resolução sobre a 
clonagem de animais aprovada pela 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar em 2 de 
fevereiro de 2014.

Or. en

Alteração 16
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No seu relatório de 2010 ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, a 
Comissão afirmava que as medidas 
destinadas a determinar a rastreabilidade 
das importações de sémen e embriões com 
vista a instituir um banco de dados sobre 
a progenitura de animais clonados na 
União eram adequadas. A Comissão deve, 
portanto, agir em conformidade.

Or. en

Alteração 17
Eleonora Forenza

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A fim de respeitar o princípio de 
precaução e de garantir o cumprimento 
das proibições estabelecidas na presente 
diretiva, é necessário criar sistemas de 
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rastreabilidade ao nível da União, de 
molde a permitir às autoridades 
competentes e aos operadores económicos 
recolher dados sobre clones animais, 
descendentes de clones animais e 
produtos germinais de clones animais e 
seus descendentes, bem como sobre 
alimentos provenientes de clones animais 
e seus descendentes.

Or. en

Alteração 18
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Atualmente, os bovinos, suínos, 
ovinos, caprinos e equídeos são
suscetíveis de serem clonados para fins 
agropecuários. O âmbito de aplicação da 
presente diretiva deve, por conseguinte, 
limitar-se à utilização da clonagem para 
fins agropecuários destas cinco espécies.

Suprimido

Or. it

Alteração 19
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Atualmente, os bovinos, suínos, 
ovinos, caprinos e equídeos são 
suscetíveis de serem clonados para fins 
agropecuários. O âmbito de aplicação da 
presente diretiva deve, por conseguinte, 
limitar-se à utilização da clonagem para 

Suprimido
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fins agropecuários destas cinco espécies.

Or. de

Alteração 20
Marine Le Pen

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Atualmente, os bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos e equídeos são suscetíveis de 
serem clonados para fins agropecuários. O 
âmbito de aplicação da presente diretiva 
deve, por conseguinte, limitar-se à 
utilização da clonagem para fins 
agropecuários destas cinco espécies.

(4) Atualmente, os bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos e equídeos são suscetíveis de 
serem clonados para fins agropecuários, 
mas a União deve aplicar o princípio de 
precaução a fim de proteger os 
consumidores e utilizar técnicas 
respeitadoras do bem-estar dos animais. O 
âmbito de aplicação da presente diretiva 
deve, por conseguinte, ser alargado de 
modo a que a utilização da clonagem 
abranja todas as espécies animais.

Or. fr

Alteração 21
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Atualmente, os bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos e equídeos são suscetíveis de 
serem clonados para fins agropecuários. O 
âmbito de aplicação da presente diretiva 
deve, por conseguinte, limitar-se à 
utilização da clonagem para fins 
agropecuários destas cinco espécies.

(4) Atualmente, os bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos, equídeos, aves de capoeira, 
coelhos e peixes são suscetíveis de serem 
clonados para fins agropecuários. O âmbito 
de aplicação da presente diretiva deve, por 
conseguinte, abranger a clonagem para 
fins agropecuários destas espécies.

Or. it
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Alteração 22
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A clonagem realizada para fins de 
investigação, para a preservação de raças 
raras ou espécies ameaçadas e para a 
produção de medicamentos e dispositivos 
médicos deve ser excluída do âmbito de 
aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 23
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os produtos agrícolas e alimentares 
obtidos a partir de animais clonados e da 
sua progenitura, em particular os 
produtos provenientes de países terceiros 
em que estas práticas sejam autorizadas, 
não podem ser facilmente reconhecidos 
no mercado europeu por não existir um 
sistema obrigatório de rastreabilidade de 
rotulagem.

Or. it

Alteração 24
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-B) Os cidadãos europeus não aprovam 
a clonagem para fins agrícolas e 
comerciais por razões de natureza ética, 
de segurança alimentar e de proteção da 
saúde dos animais, pelo que têm o direito
de serem informados adequadamente 
sobre os produtos que adquirem e 
consomem, tendo particularmente em 
conta os acordos comerciais celebrados 
com países em que as práticas de 
clonagem e de comercialização de 
produtos clonados são autorizadas.

Or. it

Alteração 25
Georgios Epitideios

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Espera-se que os conhecimentos sobre 
o impacto da técnica de clonagem no 
bem-estar dos animais venham a 
aumentar. A técnica de clonagem é 
suscetível de melhorar ao longo do tempo. 
Consequentemente, as proibições só 
devem ser aplicadas provisoriamente. A 
presente diretiva deverá, por conseguinte, 
ser reexaminada dentro de um prazo 
razoável em função da experiência 
adquirida pelos Estados-Membros na sua 
aplicação, dos progressos científicos e 
técnicos e dos desenvolvimentos 
internacionais.

Suprimido

Or. el
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Alteração 26
Marine Le Pen

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Espera-se que os conhecimentos sobre 
o impacto da técnica de clonagem no 
bem-estar dos animais venham a 
aumentar. A técnica de clonagem é 
suscetível de melhorar ao longo do tempo. 
Consequentemente, as proibições só 
devem ser aplicadas provisoriamente. A 
presente diretiva deverá, por conseguinte, 
ser reexaminada dentro de um prazo 
razoável em função da experiência 
adquirida pelos Estados-Membros na sua 
aplicação, dos progressos científicos e 
técnicos e dos desenvolvimentos 
internacionais.

Suprimido

Or. fr

Alteração 27
Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Espera-se que os conhecimentos sobre 
o impacto da técnica de clonagem no 
bem-estar dos animais venham a aumentar. 
A técnica de clonagem é suscetível de 
melhorar ao longo do tempo. 
Consequentemente, as proibições só devem 
ser aplicadas provisoriamente. A presente 
diretiva deverá, por conseguinte, ser 
reexaminada dentro de um prazo razoável 
em função da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros na sua aplicação, dos 
progressos científicos e técnicos e dos 
desenvolvimentos internacionais.

(5) Espera-se que os conhecimentos sobre 
o impacto da técnica de clonagem no 
bem-estar dos animais venham a aumentar. 
A técnica de clonagem é suscetível de 
melhorar ao longo do tempo. 
Consequentemente, as proibições podem 
ser objeto de revisão e/ou atualização caso 
se registem melhorias inequívocas na 
referida técnica de clonagem. A presente 
diretiva deverá, por conseguinte, ser 
reexaminada dentro de um prazo razoável 
em função da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros na sua aplicação, dos 
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progressos científicos e técnicos e dos 
desenvolvimentos internacionais.

Or. it

Alteração 28
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece as regras 
relativas:

O presente regulamento estabelece regras 
relativas:

Or. en

Justificação

Utilizar um regulamento como instrumento jurídico reforça a certeza jurídica e assegura a 
constância da sua execução, ao mesmo tempo que respeita os princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade.

Alteração 29
Marine Le Pen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) À colocação no mercado de clones em 
fase de embrião e clones animais.

b) A colocação no mercado de clones em 
fase de embrião, de clones animais e da 
progenitura de clones animais.

Or. fr

Alteração 30
Franz Obermayr
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) À colocação no mercado de clones em 
fase de embrião e clones animais.

(b) À colocação no mercado de clones em 
fase de embrião, clones animais e todos os 
descendentes de clones animais.

Or. de

Alteração 31
Marine Le Pen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável aos bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos e equídeos («animais») mantidos 
e reproduzidos para fins agropecuários.

É aplicável aos bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos e equídeos («animais») mantidos 
e reproduzidos para fins agropecuários, 
bem como a todas as espécies animais e 
em todos os casos.

Or. fr

Alteração 32
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável aos bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos e equídeos («animais») mantidos 
e reproduzidos para fins agropecuários.

É aplicável aos bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos, equídeos, aves de capoeira, 
coelhos e peixes («animais») mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários.

Or. it
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Alteração 33
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável aos bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos e equídeos («animais») mantidos
e reproduzidos para fins agropecuários.

É aplicável a todas as espécies animais
(«animais») mantidas e reproduzidas para 
fins agropecuários.

Or. it

Alteração 34
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável aos bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos e equídeos («animais») mantidos 
e reproduzidos para fins agropecuários.

É aplicável aos animais de todas as 
espécies («animais») mantidos e 
reproduzidos para fins agropecuários.

Or. de

Alteração 35
Tiziana Beghin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Animais mantidos e reproduzidos para 
fins agropecuários», animais mantidos e 
reproduzidos para produção de géneros 
alimentícios, lã, pele com ou sem pelo, ou 
para outros fins agropecuários. Não inclui 
animais mantidos e reproduzidos 
exclusivamente para outros fins, tais 
como a investigação, a produção de 

a) «Animais mantidos e reproduzidos para 
fins agropecuários», animais mantidos e 
reproduzidos para produção de géneros 
alimentícios, lã, pele com ou sem pelo, ou 
para outros fins agropecuários.
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medicamentos e dispositivos médicos, a 
preservação de raças raras ou de espécies 
ameaçadas, manifestações desportivas e 
culturais;

Or. it

Alteração 36
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Animais mantidos e reproduzidos para 
fins agropecuários», animais mantidos e 
reproduzidos para produção de géneros 
alimentícios, lã, pele com ou sem pelo, ou 
para outros fins agropecuários. Não inclui 
animais mantidos e reproduzidos 
exclusivamente para outros fins, tais como 
a investigação, a produção de 
medicamentos e dispositivos médicos, a
preservação de raças raras ou de espécies 
ameaçadas, manifestações desportivas e 
culturais;

(a) «Animais mantidos e reproduzidos para 
fins agropecuários», animais mantidos e 
reproduzidos para produção de géneros 
alimentícios, lã, pele com ou sem pelo, ou 
para outros fins agropecuários. Não inclui 
animais mantidos e reproduzidos 
exclusivamente para fins de investigação e 
de preservação de raças raras ou de 
espécies ameaçadas;

Or. de

Alteração 37
Georgios Epitideios

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Proibição provisória Proibição

Or. el



PE554.861v01-00 18/27 AM\1058000PT.doc

PT

Alteração 38
Eleonora Forenza

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Proibição provisória Proibição

Or. en

Alteração 39
Georgios Epitideios

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deve proibir 
provisoriamente:

Os Estados-Membros devem proibir:

Or. el

Alteração 40
Marine Le Pen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deve proibir 
provisoriamente:

Os Estados-Membros devem proibir:

Or. fr

Alteração 41
Eleonora Forenza

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deve proibir 
provisoriamente:

Os Estados-Membros devem proibir:

Or. en

Alteração 42
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A colocação no mercado de clones 
animais e de clones em fase de embrião.

b) A colocação no mercado de clones 
animais, dos seus descendentes imediatos
e de clones em fase de embrião.

Or. en

Justificação

Os alimentos provenientes de descendentes imediatos devem ser considerados alimentos 
provenientes de clones; os alimentos provenientes de descendentes de segunda e terceira 
geração de clones animais devem ser considerados ao mesmo título que quaisquer outros 
alimentos produzidos a partir de animais.

Alteração 43
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A colocação no mercado de clones 
animais e de clones em fase de embrião.

b) A colocação no mercado e importação
de clones animais e de clones em fase de 
embrião, descendentes de clones animais, 
produtos germinais de clones animais e 
seus descendentes, bem como alimentos 
provenientes de clones animais e seus 
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descendentes.

Or. it

Alteração 44
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A colocação no mercado de clones 
animais e de clones em fase de embrião.

b) A colocação no mercado e importação
de clones animais e de clones em fase de 
embrião, descendentes de clones animais, 
produtos germinais de clones animais e 
seus descendentes.

Or. it

Alteração 45
Franz Obermayr

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A colocação no mercado de clones 
animais e de clones em fase de embrião.

(b) A colocação no mercado de clones em 
fase de embrião, clones animais e todos os 
descendentes de clones animais.

Or. de

Alteração 46
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Alimentos provenientes de clones 
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animais e seus descendentes.

Or. en

Justificação

Ver alteração 4.

Alteração 47
Marine Le Pen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A colocação no mercado da 
progenitura de clones animais.

Or. fr

Alteração 48
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem velar por que 
os alimentos de origem animal importados 
de países terceiros em que os alimentos 
provenientes de clones animais e dos seus 
descendentes, os materiais de reprodução 
e os alimentos obtidos a partir destes 
materiais podem ser legalmente colocados 
no mercado ou exportados só sejam 
colocados no mercado da União se 
obedecerem a condições de importação 
específicas, adotadas em conformidade 
com os artigos 48.º e 49.º do Regulamento 
(CE) n.º 882/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1a, que garantam 
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que estes países não exportarão para a 
União alimentos provenientes de clones 
animais ou dos seus descendentes, 
materiais de reprodução e alimentos 
obtidos a partir destes materiais. Os 
Estados-Membros devem igualmente velar 
por que não sejam importados para a 
União clones animais ou os seus 
embriões, bem como os descendentes ou 
materiais de reprodução de clones 
animais.

__________________
1a Regulamento (CE) n.º 882/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativo aos controlos 
oficiais realizados para assegurar a 
verificação do cumprimento da legislação 
relativa aos alimentos para animais e aos 
géneros alimentícios e das normas 
relativas à saúde e ao bem-estar dos 
animais (JO L 165 de 30.4.2004, p. 1).

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se na alteração 4 do relator e visa garantir que os descendentes e/ou 
os materiais de reprodução obtidos a partir de clones também não possam ser importados 
para a União. Sem esta disposição, os alimentos obtidos a partir de descendentes de clones 
animais poderiam ser importados para o mercado da UE. Esta alteração visa, além disso, 
manter a coerência com a alteração 2 do relator.

Alteração 49
Eleonora Forenza

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Rastreabilidade

A fim de fornecer às autoridades 
competentes e aos operadores económicos 
as informações de que necessitam, são 
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instituídos sistemas de rastreabilidade 
para:

a) Clones animais;

b) Descendentes de clones animais;

c) Produtos germinais de clones animais e 
seus descendentes.

Or. en

Alteração 50
Frédérique Ries

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

Rastreabilidade

A fim de fornecer às autoridades 
competentes e aos operadores económicos 
as informações de que necessitam para a 
aplicação do artigo 3.º, alínea b), devem 
ser criados sistemas de rastreabilidade 
para:

a) Sémen, óvulos e embriões provenientes 
de animais clonados;

b) Progenitura de animais clonados.

Or. en

Justificação

No n.º 46 da sua resolução, de 14 de janeiro de 2014, sobre crise alimentar, fraudes na 
cadeia alimentar e respetivo controlo, o Parlamento Europeu insta a Comissão a desenvolver 
um método de rastreabilidade e de identificação da carne proveniente de animais clonados.
Por outro lado, em 20 de fevereiro de 2014, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar do PE aprovou uma resolução na qual reitera a sua posição 
relativamente às medidas de rastreabilidade para o sémen e os embriões provenientes de 
animais clonados e para a progenitura de animais clonados.
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Alteração 51
Ivan Jakovčić

Proposta de diretiva
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infração às disposições nacionais 
adotadas por força da presente diretiva e 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. O mais 
tardar até [data da transposição da presente 
diretiva], os Estados-Membros devem 
notificar à Comissão as referidas 
disposições, devendo notificá-la 
imediatamente de qualquer alteração 
posterior das mesmas.

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infração às disposições nacionais 
adotadas por força da presente diretiva e 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas têm de ser efetivas, 
proporcionadas e inequívoca e fortemente
dissuasivas. O mais tardar até [data da 
transposição da presente diretiva], os 
Estados-Membros devem notificar 
à Comissão as referidas disposições, 
devendo notificá-la imediatamente de 
qualquer alteração posterior das mesmas.

Or. hr

Alteração 52
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de diretiva
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infração às disposições nacionais 
adotadas por força da presente diretiva e 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. O mais 
tardar até [data da transposição da presente 
diretiva], os Estados-Membros devem 
notificar à Comissão as referidas 
disposições, devendo notificá-la 
imediatamente de qualquer alteração 
posterior das mesmas.

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infração às disposições nacionais 
adotadas por força da presente diretiva e 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas e assegurar 
condições de concorrência equitativas. O 
mais tardar até [data da transposição da 
presente diretiva], os Estados-Membros 
devem notificar à Comissão as referidas 
disposições, devendo notificá-la 
imediatamente de qualquer alteração 
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posterior das mesmas.

Or. it

Alteração 53
Marine Le Pen

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido

Relatórios e avaliação 

1. Até [data = 5 anos após a data de 
transposição da presente diretiva], os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório sobre a 
experiência adquirida com a aplicação da 
presente diretiva.

2. A Comissão deve apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a aplicação da presente 
diretiva, tendo em conta:

(a) Os relatórios apresentados pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o n.º 1;

(b) O progresso científico e técnico, em 
especial no que se refere aos aspetos da 
clonagem em termos de bem-estar animal;

(c) Os desenvolvimentos internacionais.

Or. fr

Alteração 54
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido

Transposição 

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, até [data = 12 meses depois da data 
de transposição da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

As disposições adotadas pelos Estados-
Membros devem fazer referência à 
presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua 
publicação oficial. As modalidades da 
referência são estabelecidas pelos 
Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que 
adotarem no domínio abrangido pela 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

Utilizar um regulamento como instrumento jurídico reforça a certeza jurídica e assegura a 
constância da sua execução, ao mesmo tempo que respeita os princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade.

Alteração 55
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 8
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido

Destinatários 

Os destinatários da presente diretiva são 
os Estados Membros.

Or. en

Justificação

Utilizar um regulamento como instrumento jurídico reforça a certeza jurídica e assegura a 
constância da sua execução, ao mesmo tempo que respeita os princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade.

Alteração 56
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Utilizar um regulamento como instrumento jurídico reforça a certeza jurídica e assegura a 
constância da sua execução, ao mesmo tempo que respeita os princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade.


