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2.9.2015 A8-0216/55 

Изменение  55 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0216/2015 

Джулия Мои, Ренате Зомер 

Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и 

еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели 

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б а) „потомство на клонирани 

животни“: животни, различни от 

клонираните животни, за които най-

малко един от предтечите е 

клонирано животно, независимо на  

кое равнище се намира в тяхното 

потекло 

Or. fr 

Обосновка 

По съображения за правна и санитарна сигурност, предтеча се определя като член на 

пряката линия на произход, без ограничение на броя на поколенията. 
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2.9.2015 A8-0216/56 

Изменение  56 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0216/2015 

Джулия Мои, Ренате Зомер 

Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и 

еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели 

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD) 

Предложение за директива 

Член 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Проверка на вноса 

 Продуктите, внесени в съответствие 

с член 3а, трябва да могат да бъдат 

контролирани чрез надежден 

механизъм. 

 Докато не са налице техническите 

средства за контрол, които да 

позволяват независима и надеждна 

проверка на декларираното 

съответствие на продуктите,  се 

забранява вносът на животни, 

зародишни продукти и храни от 

животински произход, предназначени 

за храненето на човека или на 

животни, от държави, които 

разрешават търговията с клонирани 

животни или техни производни. 

Or. fr 

Обосновка 

Едно просто деклариране на съответствие, сочещо отсъствието на клониране в 

родословието на животното, от което произхождат продуктите, не отговаря на 

опасенията на гражданите и на необходимостта от митнически проверки.  

Следователно подходящи мерки позволяват да се гарантира, че продуктите, които 
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пристигат на пазара на Съюза, отговарят на законодателството. 

 

 


