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Amendamentul 6
Emma McClarkin

Propunere de directivă
–

Propunere de respingere 

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Nu este necesară o legislație suplimentară cu privire la clonare, dat fiind faptul că legislația 
existentă cuprinde suficiente controale la nivelul UE. În plus, această legislație riscă să 
pericliteze relațiile comerciale cu țările terțe.

Amendamentul 7
Santiago Fisas Ayxelà

Propunere de directivă
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind clonarea bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute 
și reproduse în scopuri agricole

privind clonarea bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute 
și reproduse în scopuri agricole

(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa impune adaptări 
corespunzătoare în întregul text.)

Or. es

Amendamentul 8
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind clonarea bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute 
și reproduse în scopuri agricole

privind clonarea bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute 
și reproduse în scopuri agricole

Or. en

Justificare

Utilizarea regulamentului ca instrument juridic ar spori securitatea juridică și ar asigura 
coerența aplicării, respectând în același timp principiile subsidiarității și proporționalității.

Amendamentul 9
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind clonarea bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute 
și reproduse în scopuri agricole

privind clonarea bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor, ecvideelor, păsărilor 
domestice, iepurilor și peștilor crescuți și 
reproduși în scopuri agricole

Or. it

Amendamentul 10
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Titlu 



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

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind clonarea bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute
și reproduse în scopuri agricole

privind clonarea tuturor speciilor crescute 
și reproduse în scopuri agricole

Or. it

Amendamentul 11
Marine Le Pen

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 98/58/CE a Consiliului20 

stabilește standarde minime generale 
referitoare la bunăstarea animalelor 
crescute sau reproduse în scopuri agricole.
Ea solicită statelor membre să evite 
durerile, suferințele sau vătămările inutile 
ale animalelor de fermă. Dacă clonarea 
determină dureri, suferințe sau vătămări 
inutile, statele membre trebuie să acționeze 
la nivel național pentru a o evita.
Abordările naționale diferite ale clonării 
animalelor ar putea determina perturbări 
ale pieței. Prin urmare, este necesar să se
asigure faptul că, în întreaga Uniune, se 
aplică aceleași condiții pentru toate părțile 
implicate în producția și distribuția de 
animale vii.

(1) Directiva 98/58/CE a Consiliului20

stabilește standarde minime generale 
referitoare la bunăstarea animalelor 
crescute sau reproduse în scopuri agricole.
Ea solicită statelor membre să evite 
durerile, suferințele sau vătămările inutile 
ale animalelor de fermă. Dacă clonarea 
determină dureri, suferințe sau vătămări 
inutile, statele membre trebuie să acționeze 
la nivel național pentru a o evita.
Abordările naționale diferite ale clonării 
animalelor sunt legitime având în vedere 
contestările puternice pe care le suscită 
această tehnică relativ recentă. Dat fiind 
faptul că piața unică privează statele 
membre de orice suveranitate asupra 
frontierelor pentru a controla fluxul de 
mărfuri, este necesar să se aplice pe 
teritoriul Uniunii principiul precauției în 
materie de clonare nu numai a animalelor 
crescute și reproduse în scopuri agricole 
ci, în sens mai larg, a tuturor speciilor 
animale și în toate situațiile;

__________________ __________________
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20 Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind protecția animalelor de 
fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23).

20 Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind protecția animalelor de 
fermă, (JO L 221, 8.8.1998, p. 23).

Or. fr

Amendamentul 12
Georgios Epitideios

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Luând în considerare obiectivele 
politicii agricole a Uniunii, rezultatele 
recentelor evaluări științifice efectuate de 
EFSA și cerințele referitoare la bunăstarea 
animalelor de la articolul 13 din tratat, este 
prudent să se interzică provizoriu utilizarea 
clonării anumitor specii în producția 
animalieră pentru scopuri agricole.

(3) Luând în considerare obiectivele 
politicii agricole a Uniunii, rezultatele 
recentelor evaluări științifice efectuate de 
EFSA și cerințele referitoare la bunăstarea 
animalelor de la articolul 13 din tratat, este 
prudent să se interzică utilizarea clonării 
anumitor specii în producția animalieră 
pentru scopuri agricole.

Or. el

Amendamentul 13
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Luând în considerare obiectivele 
politicii agricole a Uniunii, rezultatele 
recentelor evaluări științifice efectuate de 
EFSA și cerințele referitoare la bunăstarea 
animalelor de la articolul 13 din tratat, este 
prudent să se interzică provizoriu utilizarea 
clonării anumitor specii în producția 
animalieră pentru scopuri agricole.

(3) Luând în considerare obiectivele 
politicii agricole a Uniunii, rezultatele 
recentelor evaluări științifice efectuate de 
EFSA și cerințele referitoare la bunăstarea 
animalelor de la articolul 13 din tratat, este 
prudent să se interzică utilizarea clonării
animalelor în producția animalieră pentru 
scopuri agricole.

Or. de
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Amendamentul 14
Eleonora Forenza

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Utilizarea clonării în producția 
animalieră în scopuri agricole este 
permisă în țări terțe. Alimentele importate 
din țări terțe în vederea introducerii pe 
piețele din Uniune trebuie să respecte 
cerințele relevante din legislația Uniunii 
privind alimentele sau condițiile 
recunoscute de Uniune ca fiind cel puțin 
echivalente cu aceste cerințe. Prin 
urmare, ar trebui luate măsuri pentru a se 
evita importul în Uniune al produselor 
alimentare obținute de la animale 
rezultate din clonare și de la descendenții 
acestora, produse în țări terțe.

Or. en

Amendamentul 15
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ar trebui stabilite măsuri de 
trasabilitate a spermei, ovulelor și 
embrionilor provenite de la animale 
clonate, precum și a descendenților vii de 
animale clonate, conform propunerii 
Parlamentului European din 29 martie 
2011 cu ocazia reuniunii de conciliere 
privind alimentele noi și în Rezoluția sa 
referitoare la clonarea animalelor 
adoptată de Comisia pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară
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la 20 februarie 2014.

Or. en

Amendamentul 16
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În raportul său din 2010 către 
Parlamentul European și Consiliu, 
Comisia a precizat că erau necesare 
măsuri de stabilire a trasabilității 
importurilor de spermă și embrioni pentru 
crearea de bănci de date privind 
descendenții animalelor clonate în 
Uniune. Prin urmare, Comisia ar trebui 
să acționeze în consecință.

Or. en

Amendamentul 17
Eleonora Forenza

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În vederea respectării principiului 
precauției și a interdicțiilor prevăzute de 
prezenta directivă, este necesar să se 
stabilească sisteme de trasabilitate la 
nivelul Uniunii pentru a permite 
autorităților competente și operatorilor 
economici să colecteze date privind 
animalele clonate, descendenții acestora, 
materialul germinativ provenit de la 
animalele clonate și descendenții acestora
și produsele alimentare provenite de la 
animalele clonate, descendenții acestora.
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Or. en

Amendamentul 18
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În prezent, bovinele, porcinele, 
ovinele, caprinele și ecvideele au o 
anumită probabilitate de a fi clonate în 
scopuri agricole. Prin urmare, domeniul 
de aplicare al prezentei directive ar trebui 
să fie limitat la clonarea în scopuri 
agricole a respectivelor cinci specii de 
animale.

eliminat

Or. it

Amendamentul 19
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În prezent, bovinele, porcinele, 
ovinele, caprinele și ecvideele au o
anumită probabilitate de a fi clonate în 
scopuri agricole. Prin urmare, domeniul 
de aplicare al prezentei directive ar trebui 
să fie limitat la clonarea în scopuri 
agricole a respectivelor cinci specii de 
animale.

eliminat

Or. de

Amendamentul 20
Marine Le Pen
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Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În prezent, bovinele, porcinele, ovinele, 
caprinele și ecvideele au o anumită 
probabilitate de a fi clonate în scopuri 
agricole. Prin urmare, domeniul de aplicare 
al prezentei directive ar trebui să fie limitat
la clonarea în scopuri agricole a 
respectivelor cinci specii de animale.

(4) În prezent, bovinele, porcinele, ovinele, 
caprinele și ecvideele au o anumită 
probabilitate de a fi clonate în scopuri 
agricole, dar Uniunea ar trebui să aplice 
principiul precauției în vederea garantării 
protecției consumatorilor și cercetarea în 
materie de tehnici care respectă 
bunăstarea animalelor. Prin urmare, 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
ar trebui să fie extins la clonarea tuturor 
speciilor de animale și în toate cazurile;

Or. fr

Amendamentul 21
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În prezent, bovinele, porcinele, ovinele, 
caprinele și ecvideele au o anumită 
probabilitate de a fi clonate în scopuri 
agricole. Prin urmare, domeniul de aplicare 
al prezentei directive ar trebui să fie limitat
la clonarea în scopuri agricole a
respectivelor cinci specii de animale.

(4) În prezent, bovinele, porcinele, ovinele, 
caprinele și ecvideele, păsările domestice, 
iepurii și peștii au o anumită probabilitate 
de a fi clonați în scopuri agricole. Prin 
urmare, domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se refere la clonarea 
în scopuri agricole a acestor specii de 
animale.

Or. it

Amendamentul 22
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ar trebui exclusă din domeniul de 
aplicare al prezentei directive clonarea 
efectuată în scopuri legate de cercetare, 
pentru conservarea de specii rare sau pe 
cale de dispariție și pentru producția de 
medicamente și de dispozitive medicale.

Or. en

Amendamentul 23
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Produsele agricole și alimentare 
obținute din animale clonate și 
descendenții lor, în special produsele din 
țări terțe în care astfel de practici sunt 
permise, nu pot fi ușor recunoscute pe 
piața europeană din cauza lipsei unui 
sistem de trasabilitate și etichetare 
obligatoriu.

Or. it

Amendamentul 24
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Cetățenii europeni dezaprobă 
clonarea în scopuri agricole și comerciale 
din motive legate de etică, siguranță 
alimentară și protecția sănătății 
animalelor și, prin urmare, au dreptul să 
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fie informați în mod corespunzător cu 
privire la produsele pe care le cumpără și 
consumă, în special având în vedere 
acordurile comerciale cu țările în care 
practicile de clonare și de comercializare 
a produselor din animale clonate sunt 
permise.

Or. it

Amendamentul 25
Georgios Epitideios

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se estimează că volumul de cunoștințe 
cu privire la impactul tehnicii de clonare 
asupra bunăstării animalelor utilizate va
crește. Este probabil că tehnica de clonare 
se va ameliora în timp. În consecință, 
interdicțiile ar trebui să se aplice doar 
provizoriu. Prin urmare, prezenta 
directivă ar trebui să fie revizuită după 
trecerea unei perioade de timp rezonabile, 
ținând seama de experiența dobândită de 
statele membre în punerea sa în aplicare, 
de progresele tehnice și științifice, precum 
și de evoluțiile de la nivel internațional.

eliminat

Or. el

Amendamentul 26
Marine Le Pen

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se estimează că volumul de cunoștințe 
cu privire la impactul tehnicii de clonare 

eliminat
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asupra bunăstării animalelor utilizate va 
crește. Este probabil că tehnica de clonare 
se va ameliora în timp. În consecință, 
interdicțiile ar trebui să se aplice doar 
provizoriu. Prin urmare, prezenta 
directivă ar trebui să fie revizuită după 
trecerea unei perioade de timp rezonabile, 
ținând seama de experiența dobândită de 
statele membre în punerea sa în aplicare, 
de progresele tehnice și științifice, precum 
și de evoluțiile de la nivel internațional.

Or. fr

Amendamentul 27
Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se estimează că volumul de cunoștințe 
cu privire la impactul tehnicii de clonare 
asupra bunăstării animalelor utilizate va 
crește. Este probabil că tehnica de clonare 
se va ameliora în timp. În consecință, 
interdicțiile ar trebui să se aplice doar 
provizoriu. Prin urmare, prezenta directivă 
ar trebui să fie revizuită după trecerea unei 
perioade de timp rezonabile, ținând seama 
de experiența dobândită de statele membre 
în punerea sa în aplicare, de progresele 
tehnice și științifice, precum și de evoluțiile 
de la nivel internațional.

(5) Se estimează că volumul de cunoștințe 
cu privire la impactul tehnicii de clonare 
asupra bunăstării animalelor utilizate va 
crește. Este probabil că tehnica de clonare 
se va ameliora în timp. În consecință, 
interdicțiile ar putea fi revizuite și/sau 
actualizate în cazul unor îmbunătățiri 
evidente a tehnicii de clonare. Prin 
urmare, prezenta directivă ar trebui să fie 
revizuită după trecerea unei perioade de 
timp rezonabile, ținând seama de 
experiența dobândită de statele membre în 
punerea sa în aplicare, de progresele 
tehnice și științifice, precum și de evoluțiile 
de la nivel internațional.

Or. it

Amendamentul 28
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme cu 
privire la:

Prezentul regulament stabilește norme
privind:

Or. en

Justificare

Utilizarea regulamentului ca instrument juridic ar spori securitatea juridică și ar asigura 
coerența aplicării, respectând în același timp principiile subsidiarității și proporționalității.

Amendamentul 29
Marine Le Pen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerea pe piață a embrionilor 
rezultați din clonare și a animalelor 
rezultate din clonare.

(b) introducerea pe piață a embrionilor 
rezultați din clonare, a animalelor clonate
și a descendenților animalelor rezultate din 
clonare.

Or. fr

Amendamentul 30
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerea pe piață a embrionilor 
rezultați din clonare și a animalelor 
rezultate din clonare.

(b) introducerea pe piață a embrionilor 
rezultați din clonare, a animalelor rezultate 
din clonare și a tuturor descendenților 
acestora.
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Or. de

Amendamentul 31
Marine Le Pen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva se aplică bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor
(„animalele”) crescute și reproduse în 
scopuri agricole.

Directiva se aplică bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor
(„animalele”) crescute și reproduse în 
scopuri agricole, precum și tuturor 
speciilor de animale și în toate cazurile;

Or. fr

Amendamentul 32
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva se aplică bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor
(„animalele”) crescute și reproduse în 
scopuri agricole.

Directiva se aplică bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor, ecvideelor, păsărilor 
domestice, iepurilor și peștilor 
(„animalele”) crescute și reproduse în 
scopuri agricole.

Or. it

Amendamentul 33
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva se aplică bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor 
(„animalele”) crescute și reproduse în 
scopuri agricole.

Directiva se aplică tuturor animalelor
crescute și reproduse în scopuri agricole.

Or. it

Amendamentul 34
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva se aplică bovinelor, porcinelor, 
ovinelor, caprinelor și ecvideelor 
(„animalele”) crescute și reproduse în 
scopuri agricole.

Directiva se aplică tuturor speciilor de 
animale („animalele”) crescute și 
reproduse în scopuri agricole.

Or. de

Amendamentul 35
Tiziana Beghin

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) animale „crescute și reproduse în 
scopuri agricole” înseamnă animalele 
crescute și reproduse pentru producția de 
alimente, lână, piele sau blană sau pentru 
alte scopuri agricole. Ele nu includ 
animalele crescute și reproduse exclusiv 
în alte scopuri cum ar fi: cercetarea, 
producția de medicamente și de dispozitive 
medicale, conservarea raselor rare sau a 
speciilor pe cale de dispariție, sportul și 
evenimentele culturale;

(a) animale „crescute și reproduse în 
scopuri agricole” înseamnă animalele 
crescute și reproduse pentru producția de 
alimente, lână, piele sau blană sau pentru 
alte scopuri agricole.
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Or. it

Amendamentul 36
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) animale „crescute și reproduse în 
scopuri agricole” înseamnă animalele 
crescute și reproduse pentru producția de 
alimente, lână, piele sau blană sau pentru 
alte scopuri agricole. Ele nu includ 
animalele crescute și reproduse exclusiv în 
alte scopuri cum ar fi: cercetarea, 
producția de medicamente și de dispozitive 
medicale, conservarea raselor rare sau a 
speciilor pe cale de dispariție, sportul și 
evenimentele culturale;

(a) animale „crescute și reproduse în 
scopuri agricole” înseamnă animalele 
crescute și reproduse pentru producția de 
alimente, lână, piele sau blană sau pentru 
alte scopuri agricole. Ele nu includ 
animalele crescute și reproduse exclusiv în 
alte scopuri legate de cercetare și
conservarea raselor rare sau a speciilor pe 
cale de dispariție;

Or. de

Amendamentul 37
Georgios Epitideios

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interdicție provizorie Interdicție

Or. el

Amendamentul 38
Eleonora Forenza

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Interdicție provizorie Interdicție

Or. en

Amendamentul 39
Georgios Epitideios

Propunere de directivă
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre interzic provizoriu: Statele membre interzic:

Or. el

Amendamentul 40
Marine Le Pen

Propunere de directivă
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre interzic provizoriu: Statele membre interzic:

Or. fr

Amendamentul 41
Eleonora Forenza

Propunere de directivă
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre interzic provizoriu: Statele membre interzic:

Or. en
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Amendamentul 42
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerea pe piață a animalelor 
rezultate din clonare și a embrionilor 
rezultați din clonare.

(b) introducerea pe piață a animalelor 
rezultate din clonare, a descendenților lor 
imediați și a embrionilor rezultați din 
clonare.

Or. en

Justificare

Alimentele provenite din descendenți imediați ar trebui considerate produse alimentare 
obținute din animale clonate, iar alimentele care provin din a doua și a treia generație de 
descendenți produse alimentare clasice, obținute din animale neclonate.

Amendamentul 43
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerea pe piață a animalelor 
rezultate din clonare și a embrionilor 
rezultați din clonare.

(b) introducerea pe piață și importul
animalelor rezultate din clonare și al
embrionilor rezultați din clonare, al 
descendenților animalelor rezultate din 
clonare, al materialului germinativ al 
animalelor rezultate din clonare și al 
descendenților acestora, precum și al 
produselor alimentare obținute de la 
animale rezultate din clonare și de la 
descendenții acestora.

Or. it
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Amendamentul 44
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerea pe piață a animalelor 
rezultate din clonare și a embrionilor 
rezultați din clonare.

(b) introducerea pe piață și importul
animalelor rezultate din clonare și al
embrionilor rezultați din clonare, al 
descendenților animalelor rezultate din 
clonare, al materialului germinativ al 
animalelor rezultate din clonare și al 
descendenților acestora.

Or. it

Amendamentul 45
Franz Obermayr

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerea pe piață a animalelor 
rezultate din clonare și a embrionilor 
rezultați din clonare.

(b) introducerea pe piață a animalelor 
rezultate din clonare, a embrionilor 
rezultați din clonare, și a tuturor 
descendenților acestora.

Or. de

Amendamentul 46
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alimentele obținute din animale 
clonate și descendenții lor imediați.

Or. en
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Justificare

A se vedea amendamentul 4.

Amendamentul 47
Marine Le Pen

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) introducerea pe piață a 
descendenților animalelor clonate;

Or. fr

Amendamentul 48
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că alimentele 
provenite din animale importate din țări 
terțe în care alimentele obținute din 
animale clonate, descendenții acestora și 
materialul de reproducere și alimentele 
provenite de la acestea pot fi introduse pe 
piață sau exportate în mod legal sunt 
introduse pe piața Uniunii numai în 
conformitate cu condițiile specifice de 
import de la articolele 48 și 49 din 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a, garantând că nu vor fi 
exportate în Uniune din aceste țări terțe 
niciun fel de alimente obținute din 
animale clonate, descendenții acestora și 
materialul de reproducere și alimentele 
provenite de la acestea. În mod similar, 
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statele membre se asigură că animalele 
clonate, embrionii lor, descendenții sau 
materialul reproductiv al animalelor 
clonate nu sunt importate în Uniune.

__________________
1a Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformității cu legislația 
privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate 
animală și de bunăstare a animalelor (JO 
L 165, 30.4.2004, p. 1).

Or. en

Justificare

Acest amendament se bazează pe amendamentul 4 propus de raportor și are ca scop să 
garanteze că nici descendenții și/sau materialul reproductiv provenit din animale clonate nu 
pot fi importați în Uniune. În absența acestei dispoziții, produsele alimentare provenite de la 
descendenții animalelor clonate ar putea fi introduse pe piața EU. Acest amendament 
completează, de asemenea, amendamentul 2 propuse de raportor.

Amendamentul 49
Eleonora Forenza

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trasabilitate

Pentru a oferi autorităților competente și 
operatorilor economici informațiile de 
care au nevoie, se instituie sisteme de 
trasabilitate pentru:

(a) animalele rezultate din clonare;

(b) descendenții animalelor rezultate din 
clonare;

(c) materialul germinativ al animalelor 
rezultate din clonare și al descendenților 
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acestora.

Or. en

Amendamentul 50
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 a

Trasabilitate

Pentru a oferi autorităților competente și 
operatorilor economici informațiile de 
care au nevoie în vederea aplicării 
articolului 3 litera (b), se instituie sisteme 
de trasabilitate pentru:

(a) spermă, ovule și embrioni rezultate din 
animale clonate;

(b) descendenții vii ai animalelor clonate.

Or. en

Justificare

În Rezoluția sa din 14 ianuarie 2014 referitoare la criza alimentară, fraudele din lanțul 
alimentar și controlul acestora, la punctual 46 Parlamentul European a solicitat Comisiei să 
elaboreze o metodă de trasabilitate și identificare a cărnii provenite din animale clonate. De 
asemenea, Comisia pentru mediu a Parlamentului European a adoptat o rezoluție la 20 
februarie 2014 în care și-a reiterat poziția cu privire la măsurile de trasabilitate a spermei și 
embrionilor proveniți din animale clonate și a descendenților vii ale animalelor clonate.

Amendamentul 51
Ivan Jakovčić

Propunere de directivă
Articolul 4 



PE554.861v01-00 24/27 AM\1058000RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile încălcărilor 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că sancțiunile 
sunt aplicate. Sancțiunile stabilite trebuie 
să fie eficiente, proporționale și 
descurajante. Statele membre notifică 
Comisiei dispozițiile respective cel târziu 
până la [data transpunerii prezentei 
directive] și informează fără întârziere 
Comisia cu privire la orice modificări 
ulterioare ale acestora.

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile încălcărilor 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că sancțiunile 
sunt aplicate. Sancțiunile stabilite trebuie 
să fie eficiente, proporționale și 
descurajante în mod puternic și fără 
echivoc. Statele membre notifică Comisiei 
dispozițiile respective cel târziu până la 
[data transpunerii prezentei directive] și 
informează fără întârziere Comisia cu 
privire la orice modificări ulterioare ale 
acestora.

Or. hr

Amendamentul 52
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de directivă
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile încălcărilor 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că sancțiunile 
sunt aplicate. Sancțiunile stabilite trebuie 
să fie eficiente, proporționale și
descurajante. Statele membre notifică 
Comisiei dispozițiile respective cel târziu 
până la [data transpunerii prezentei 
directive] și informează fără întârziere 
Comisia cu privire la orice modificări 
ulterioare ale acestora.

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile încălcărilor 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că sancțiunile 
sunt aplicate. Sancțiunile stabilite trebuie 
să fie eficiente, proporționale, descurajante 
și garantează condiții de concurență 
echitabile. Statele membre notifică 
Comisiei dispozițiile respective cel târziu 
până la [data transpunerii prezentei 
directive] și informează fără întârziere 
Comisia cu privire la orice modificări 
ulterioare ale acestora.

Or. it
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Amendamentul 53
Marine Le Pen

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat

Raportare și revizuire 

1. Până la [data = 5 ani de la data 
transpunerii prezentei directive], statele 
membre raportează Comisiei cu privire la 
experiența dobândită de acestea prin 
aplicarea prezentei directive.

2. Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la aplicarea prezentei directive, 
ținând cont de:

(a) rapoartele transmise de statele 
membre în conformitate cu alineatul (1);

(b) progresele științifice și tehnice, în 
special în ceea ce privește aspectele 
clonării legate de bunăstarea animalelor;

(c) evoluțiile de pe plan internațional.

Or. fr

Amendamentul 54
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat

Transpunere 

1. Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [data = 12 luni de la data 
transpunerii prezentei directive]. Ele 
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comunică imediat Comisiei textul 
respectivelor acte.

Atunci când statele membre adoptă 
respectivele acte, acestea conțin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt 
însoțite de o astfel de trimitere la data 
publicării lor oficiale. Statele membre 
stabilesc modalitatea de efectuare a 
acestei trimiteri.

2. Statele membre comunică Comisiei 
textul principalelor dispoziții de drept 
intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat prin prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Utilizarea regulamentului ca instrument juridic ar spori securitatea juridică și ar asigura 
coerența aplicării, respectând în același timp principiile subsidiarității și proporționalității.

Amendamentul 55
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat

Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor 
membre.

Or. en

Justificare

Utilizarea regulamentului ca instrument juridic ar spori securitatea juridică și ar asigura 
coerența aplicării, respectând în același timp principiile subsidiarității și proporționalității.
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Amendamentul 56
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 
toate statele membre.

Or. en

Justificare

Utilizarea regulamentului ca instrument juridic ar spori securitatea juridică și ar asigura 
coerența aplicării, respectând în același timp principiile subsidiarității și proporționalității.


