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_____________________________________________________________ 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului privind clonarea 

bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor 

și ecvideelor crescute și reproduse în 

scopuri agricole 

Propunere de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind clonarea 

animalelor crescute și reproduse în scopuri 

agricole 

 (Prima parte a acestui amendament, și 

anume înlocuirea termenului „directivă” 

cu „regulament”, se aplică în întregul 

text.) 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) În aplicarea politicii Uniunii și având 
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în vedere Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, ar trebui să se 

garanteze un grad ridicat de protecție a 

sănătății umane și a consumatorilor, 

precum și un grad ridicat de protecție a 

bunăstării animalelor și a mediului. Ar 

trebui aplicat în permanență principiul 

precauției, astfel cum este enunțat în 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1a. 

 __________________ 

 1a Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 

principiilor și a cerințelor generale ale 

legislației alimentare, de instituire a 

Autorității Europene pentru Siguranța 

Alimentară și de stabilire a procedurilor 

în domeniul siguranței produselor 

alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1). 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Directiva 98/58/CE a Consiliului14 

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) Clonarea animalelor nu este în 

conformitate cu Directiva 98/58/CE a 

Consiliului14, care stabilește standarde 

minime generale referitoare la bunăstarea 

animalelor crescute sau reproduse în 

scopuri agricole. Directiva 98/58/CE 

solicită statelor membre să evite durerile, 

suferințele sau vătămările inutile ale 

animalelor de fermă afirmând, mai exact, 

afirmă la punctul 20 din anexă că „nu 

trebuie să se practice metode de creștere 

naturale sau artificiale care provoacă sau 

pot provoca suferințe sau vătămări 

animalelor în cauză”. Abordările naționale 

diferite ale clonării animalelor sau 

utilizării produselor provenite de la 

animale rezultate din clonare ar putea 

determina perturbări ale pieței. Prin 
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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 și 

produse provenite de la animale. 

__________________ __________________ 

14 Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 

iulie 1998 privind protecția animalelor de 

fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23). 

14 Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 

iulie 1998 privind protecția animalelor de 

fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23). 

 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară (EFSA) a confirmat că 

mamele-surogat utilizate în clonare suferă 

în special de disfuncții ale placentei, ceea 

ce contribuie la frecvența mare a 

avorturilor15. Aceasta contribuie, printre 

altele, la eficiența mică a tehnicii (6-15 % 

pentru bovine și 6 % pentru porcine) și la 

necesitatea de a implanta embrioni rezultați 

din clonare mai multor mame-surogat 

pentru a se obține un animal rezultat din 

clonare. În plus, anomaliile embrionilor 

rezultați din clonare și dimensiunile 

neobișnuit de mari ale descendenților 

determină nașteri dificile și decese 

neonatale. 

(2) În concluziile avizului său din 2008 

privind clonarea animalelor14a, 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară (EFSA) afirmă că „sănătatea 

și bunăstarea unui procent semnificativ 

din animalele clonate (...) au fost afectate 

negativ, adesea grav și cu consecințe 

fatale”. Mai concret, EFSA a confirmat că 

mamele-surogat utilizate în clonare suferă 

în special de disfuncții ale placentei, ceea 

ce contribuie la frecvența mare a 

avorturilor15, cu posibile efecte negative 

asupra sănătății lor. Aceasta contribuie, 

printre altele, la eficiența mică a tehnicii 

(6-15 % pentru bovine și 6 % pentru 

porcine) și la necesitatea de a implanta 

embrioni rezultați din clonare mai multor 

mame-surogat pentru a se obține un animal 

rezultat din clonare. În plus, anomaliile 

embrionilor rezultați din clonare și 

dimensiunile neobișnuit de mari ale 

descendenților determină nașteri dificile și 

decese neonatale. Ratele ridicate ale 

mortalității în toate etapele de dezvoltare 

sunt specifice tehnicii de clonare15a. 

__________________ __________________ 

 14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajourn
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al/doc/767.pdf 

 
15 Aviz științific al Comitetului științific 

pentru siguranța alimentelor, sănătatea și 

bunăstarea animalelor și impactul asupra 

mediului determinat de animalele rezultate 

din clonare prin transfer al nucleului 

celulelor somatice, de descendenții lor și de 

produsele obținute de la aceste animale 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c

loning.htm?wtrl=01  

 

15 Aviz științific al Comitetului științific 

pentru siguranța alimentelor, sănătatea și 

bunăstarea animalelor și impactul asupra 

mediului determinat de animalele rezultate 

din clonare prin transfer al nucleului 

celulelor somatice, de descendenții lor și de 

produsele obținute de la aceste animale 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c

loning.htm?wtrl=01  

 15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajourn

al/doc/2794.pdf 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) În ceea ce privește siguranța 

alimentară, EFSA a subliniat că este 

important să se recunoască faptul că baza 

de date este limitată și a concluzionat în 

avizul său din 2008 privind clonarea 

animalelor că: „Incertitudinile din 

evaluarea riscului sunt determinate de 

numărul limitat de studii disponibile, de 

dimensiunile reduse ale eșantioanelor 

analizate și, în general, de absența unei 

abordări uniforme care să permită o 

analiză mai riguroasă a tuturor aspectelor 

relevante pentru prezentul aviz.” De 

exemplu, EFSA a afirmat că informațiile 

referitoare la competența imunologică a 

clonelor sunt limitate și a recomandat în 

respectivul aviz ca, în cazul în care apar 

dovezi legate de competența imunologică 

redusă a clonelor, chestiunea să fie 

cercetată pentru a stabili „dacă și în ce 

măsură consumul de carne și lapte 

obținute de la animale rezultate din 

clonare și de la descendenții acestora este 

susceptibil de a crește expunerea 

oamenilor la agenți transmisibili”. 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
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Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) În ceea ce privește impactul potențial 

asupra mediului, EFSA a afirmat că sunt 

disponibile date limitate, iar în ceea ce 

privește impactul potențial asupra 

diversității genetice, EFSA a atras atenția 

asupra faptului că ar putea exista un efect 

indirect cauzat de utilizarea excesivă a 

unui număr limitat de animale în 

programele de reproducție a animalelor și 

că gradul ridicat de omogenitate a unui 

genotip în cadrul unei populații de 

animale poate crește vulnerabilitatea 

acelei populații la infecții și alte riscuri. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (2c) În raportul său specific din 2008 

referitor la clonare1a, Grupul european 

pentru etică în domeniul științei și al 

noilor tehnologii (EGE) a exprimat 

îndoieli cu privire la posibilitatea de a 

justifica clonarea animalelor în scopul 

producției alimentare, „având în vedere 

nivelul actual al problemelor în materie 

de suferință și sănătate la mamele-surogat 

și la animalele rezultate din clonare”. 

 –––––––––––––––––––––––––– 

 1a Aspecte etice ale clonării animalelor în 

scopul producției alimentare, 16 ianuarie 

2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-
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group-

ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (2d) Unul din obiectivele politice agricole 

comune ale Uniunii, consacrat la 

articolul 39 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

este „creșterea productivității agriculturii 

prin promovarea progresului tehnic, prin 

asigurarea dezvoltării raționale a 

producției agricole”. Acest obiectiv 

vizează, printre altele, îmbunătățirea 

producției și, în ceea ce privește 

dezvoltarea rațională a producției 

agricole, implică utilizarea optimă a 

factorilor de producție, și anume o 

producție adecvată în scopul 

comercializării, care ține seama de 

interesele consumatorilor. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (2e) În conformitate cu jurisprudența1a 

Curții de Justiție a Uniunii Europene, 

articolul 43 din TFUE reprezintă temeiul 

juridic corespunzător pentru orice act 

legislativ privind producerea și 

comercializarea produselor agricole 

enumerate în Anexa I la TFUE, care 

contribuie la îndeplinirea unuia sau mai 

multor obiective ale politicii agricole 

comune stabilite la articolul 39 din 

TFUE. Chiar și atunci când astfel de acte 

legislative ar putea fi orientate spre alte 

obiective decât cele ale politicii agricole 
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comune, care, în absența unor dispoziții 

specifice, ar fi urmărite în temeiul 

articolului 114 din TFUE, această situație 

ar putea presupune armonizarea 

prevederilor legislației naționale în 

domeniul respectiv fără să fie necesar să 

se recurgă la articolul 114. În plus, 

măsurile luate în contextul politicii 

agricole comune pot afecta, de asemenea, 

importul produselor în cauză. 

 

 –––––––––––––––––––––––––– 

 1a Cauza 68/86 Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord/Consiliul 

Comunităților Europene, Rec., 1988, p. 

855; Cauza C-11/88, Comisia 

Comunităților Europene/Consiliul 

Comunităților Europene, Rec., 1989, p. 

3799; Cauza C-131/87, Comisia 

Comunităților Europene/Consiliul 

Comunităților Europene, Rec., 1989, p. 

3743. 

 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 f (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (2f) Așa cum au arătat în mod clar și 

consecvent studiile efectuate în rândul 

consumatorilor, majoritatea cetățenilor 

Uniunii nu sunt de acord cu clonarea în 

scopuri agricole din cauza preocupărilor 

generale de ordin etic și legate de 

bunăstarea animalelor1a, printre altele. 

Clonarea în scopuri agricole ar putea 

avea ca efect intrarea în lanțul alimentar 

a animalelor rezultate din clonare sau a 

descendenților acestora. Consumatorii se 

opun ferm consumului de alimente 

provenite de la animale rezultate din 

clonare sau de la descendenții acestora.  

 __________________ 
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 1a A se vedea, de exemplu, rapoartele 

Eurobarometru din 2008 și 2010: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/f

l_238_en.pdf și 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archiv

es/ebs/ebs_341_en.pdf 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 g (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2g) Clonarea animalelor în scopul 

producției alimentare pune în pericol 

caracteristicile definitorii ale modelului 

agricol european, care se bazează pe 

calitatea produselor, siguranța 

alimentară, sănătatea consumatorilor, 

normele stricte în materie de bunăstare a 

animalelor și utilizarea de metode sigure 

din punct de vedere ecologic. 

 

 

Amendamentul  12 

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 comune a Uniunii, 

rezultatele evaluărilor științifice efectuate 

de EFSA pe baza studiilor disponibile, 

cerințele referitoare la bunăstarea 

animalelor de la articolul 13 din TFUE și 

preocupările cetățenilor, este adecvată 

interzicerea utilizării clonării în producția 

de animale în scopuri agricole și a 

introducerii pe piață a animalelor și a 

produselor rezultate în urma folosirii 

tehnicii de clonare. 
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Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Animalele clonate nu sunt produse 

pentru producția de carne sau lapte, ci, 

mai degrabă, pentru a folosi materialul 

lor germinativ în scopuri de reproducere. 

Descendenții rezultați din reproducerea 

sexuală a animalelor clonate devin 

animale de la care se obțin produse 

alimentare. Deși preocupările legate de 

bunăstarea animalelor ar putea să nu fie 

evidente în cazul descendenților 

animalelor clonate, dat fiind faptul că 

aceștia sunt născuți prin reproducere 

sexuală convențională, pentru a exista un 

descendent este nevoie de un progenitor 

clonat, ceea ce determină preocupări 

semnificative de ordin etic și legate de 

bunăstarea animalelor. Măsurile menite 

să răspundă preocupărilor legate de 

bunăstarea animalelor și percepțiilor 

consumatorilor cu privire la tehnica de 

clonare ar trebui, prin urmare, să includă 

în domeniul lor de aplicare materialul 

germinativ de la animalele rezultate din 

clonare, descendenții acestora și 

produsele provenite de la descendenții 

animalelor rezultate din clonare. 

 

Amendamentul  14 

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 

eliminat 
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animale. 

 

 

 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) În ceea ce privește comercializarea 

produselor agricole, ca urmare a 

interzicerii utilizării clonării și pentru a 

veni în întâmpinarea percepțiilor 

consumatorilor legate, printre altele, de 

bunăstarea animalelor, de lipsa studiilor 

științifice și de preocupările etice 

generale, este necesar să se asigure faptul 

că produsele alimentare provenite de la 

animale rezultate din clonare sau de la 

descendenții acestora nu intră în lanțul 

alimentar. Măsurile mai puțin restrictive, 

cum ar fi etichetarea produselor 

alimentare, nu ar răspunde în întregime 

preocupărilor cetățenilor, deoarece 

comercializarea alimentelor produse prin 

intermediul unei tehnici care implică 

suferința animalelor ar fi, totuși, permisă. 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (4b) Utilizarea clonării în producția de 

animale în scopuri agricole se realizează 

deja în anumite țări terțe. În temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al 

Parlamentului European și al Consiliului, 

produsele alimentare importate din țări 

terțe pentru a fi introduse pe piață în 
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Uniune trebuie să respecte cerințele 

relevante ale Uniunii din legislația privind 

produsele alimentare sau condițiile 

recunoscute de Uniune ca fiind cel puțin 

echivalente cu aceste cerințe. Prin 

urmare, ar trebui luate măsuri pentru a se 

evita importul din țări terțe în Uniune al 

animalelor rezultate din clonare și al 

descendenților acestora, precum și 

importul produselor alimentare obținute 

de la animale rezultate din clonare și de la 

descendenții acestora. Comisia ar trebui 

să completeze legislația relevantă din 

domeniul zootehnic și al sănătății 

animalelor sau să propună modificarea 

acesteia pentru a asigura faptul că 

certificatele de import care însoțesc 

animalele și materialul germinativ, 

precum și produsele alimentare sau hrana 

pentru animale de origine animală indică 

dacă acestea sunt animale rezultate din 

clonare sau descendenți ai acestora sau 

dacă sunt obținute de la animale rezultate 

din clonare sau descendenți ai acestora. 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4c) Animalele rezultate din clonare, 

embrionii rezultați din clonare, 

descendenții animalelor rezultate din 

clonare, materialul germinativ al 

animalelor rezultate din clonare și al 

descendenților acestora, produsele 

alimentare și hrana pentru animale 

obținută de la animale rezultate din 

clonare sau de la descendenții acestora nu 

pot fi considerate produse similare 

animalelor, embrionilor, materialului 

germinativ, produselor alimentare și 

hranei pentru animale care nu provin din 

folosirea tehnicii clonării , în sensul 

articolului III punctul 4 din Acordul 
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General pentru Tarife și Comerț (GATT). 

De asemenea, interdicția clonării 

animalelor, a introducerii pe piață și a 

importării animalelor rezultate din 

clonare, a embrionilor rezultați din 

clonare, a descendenților animalelor 

clonate, a materialului germinativ al 

animalelor clonate și al descendenților 

acestora și a produselor alimentare și 

hranei pentru animale obținute din 

animale clonate și descendenții acestora 

este o măsură necesară pentru a proteja 

moralitatea publică și sănătatea 

animalelor în sensul articolului XX din 

GATT. 

 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4d) Ar trebui să se ia măsuri pentru a 

garanta că acordurile comerciale în curs 

de negociere nu încurajează autorizarea 

de practici care pot avea efecte negative 

asupra sănătății consumatorilor și 

agricultorilor, mediului sau bunăstării 

animalelor.  

 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (4e) Aplicarea prezentului regulament 

poate fi pusă în pericol dacă este imposibil 

să se asigure trasabilitatea produselor 

alimentare obținute de la animale 

rezultate din clonare și de la descendenții 

acestora. Prin urmare, în conformitate cu 
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principiul precauției și pentru a asigura 

respectarea interdicțiilor stabilite în 

prezentul regulament, este necesar să se 

instituie, după consultarea părților 

interesate relevante, sisteme de 

trasabilitate la nivelul Uniunii. Aceste 

sisteme ar permite autorităților 

competente și operatorilor economici să 

colecteze date privind animalele rezultate 

din clonare, descendenții animalelor 

rezultate din clonare, materialul 

germinativ al animalelor rezultate din 

clonare și al descendenților acestora și 

produsele alimentare obținute de la 

animale rezultate din clonare și de la 

descendenții acestora. Comisia ar trebui 

să depună eforturi pentru a obține, în 

cadrul negocierilor comerciale în curs sau 

viitoare, atât la nivel bilateral, cât și la 

nivel multilateral, angajamente în acest 

sens din partea partenerilor comerciali ai 

Uniunii care realizează clonări de 

animale în scopuri agricole. 

 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 f (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4f) În raportul său din 2010 adresat 

Parlamentului European și Consiliului, 

Comisia a confirmat caracterul adecvat al 

măsurilor vizând trasabilitatea 

importurilor de material seminal și 

embrioni în scopul instituirii de bănci de 

date privind descendenții în Uniune. Prin 

urmare, Comisia ar trebui să acționeze în 

consecință. 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 
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Considerentul 4 g (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4g) În concordanță cu aplicarea 

interdicției clonării stabilite în prezentul 

regulament, Comisia Europeană ar trebui 

să adopte măsuri specifice de promovare a 

comerțului vizând sprijinirea producției 

de carne și a creșterii animalelor de 

calitate superioară în Uniune. 

 

 

 

Amendamentul  22 

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) Prezentul regulament ar trebui să fie 

revizuit 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, de evoluția percepției 

consumatorilor, precum și de evoluțiile de 

la nivel internațional, în special de 

fluxurile comerciale și relațiile comerciale 

ale Uniunii. 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Potrivit ultimului sondaj 

Eurobarometru, majoritatea europenilor 

nu consideră că folosirea clonării 

animalelor în scopul producției de 
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alimente este sigură pentru sănătatea lor 

și a familiilor lor. În plus, în ceea ce 

privește clonarea animalelor, există mai 

multe țări în Europa care exprimă o 

preferință clară pentru luarea deciziilor 

pe baza considerațiilor de ordin moral și 

etic, decât pe baza dovezilor științifice. 

Prin urmare, înainte de revizuirea acestui 

act legislativ, Comisia ar trebui să 

efectueze un sondaj oficial al UE pentru a 

reevalua percepția consumatorilor. 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (5b) Competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE 

ar trebui delegată Comisiei în ceea ce 

privește stabilirea unor norme pentru 

sistemele de trasabilitate pentru animalele 

rezultate din clonare, descendenții 

animalelor rezultate din clonare și pentru 

materialul germinativ al animalelor 

rezultate din clonare și al descendenților 

acestora. Este deosebit de important ca, în 

timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure o transmitere simultană, 

în timp util și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prezenta directivă respectă drepturile (6) Prezentul regulament respectă 
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fundamentale și principiile recunoscute 

prin Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, în special libertatea de a 

desfășura o activitate comercială și 

libertatea științelor. Prezenta directivă 

trebuie să fie pusă în aplicare în 

conformitate cu aceste drepturi și principii. 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute prin Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, în 

special libertatea de a desfășura o activitate 

comercială și libertatea științelor. 

Prezentul regulament trebuie să fie pus în 

aplicare în conformitate cu aceste drepturi 

și principii. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (6a) Întrucât obiectivul prezentului 

regulament nu poate fi realizat în mod 

satisfăcător de către statele membre și, 

având în vedere amploarea și efectele 

sale, poate fi realizat mai bine la nivelul 

Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este prevăzut 

la același articol, prezentul regulament nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea respectivului obiectiv. 

 

Amendamentul  27 

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 și importarea 

animalelor rezultate din clonare, a 

embrionilor rezultați din clonare, a 

descendenților animalelor rezultate din 

clonare, a materialului germinativ al 

animalelor rezultate din clonare și al 

descendenților acestora, precum și a 

produselor alimentare și hranei pentru 

animale obținute de la animale rezultate 
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din clonare și de la descendenții acestora.  

 

Amendamentul  28 

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 crescute și reproduse în scopuri 

agricole. 

 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

 Obiectiv 

 Obiectivul prezentului regulament este de 

a aborda preocupările legate de sănătatea 

și bunăstarea animalelor, precum și de 

percepția consumatorilor și considerațiile 

etice în ceea ce privește tehnica de 

clonare. 

 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – 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 

(a) animale „crescute și reproduse în 

scopuri agricole” („animale”) înseamnă 

animalele crescute și reproduse pentru 

producția de alimente, hrană pentru 

animale, lână, piele sau blană sau pentru 

alte scopuri agricole. Ele nu includ 
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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; 

animalele crescute și reproduse exclusiv în 

alte scopuri cum ar fi: cercetarea, producția 

de medicamente și de dispozitive medicale, 

precum și conservarea speciilor pe cale de 

dispariție și a raselor rare, identificate ca 

atare de autoritățile competente ale 

statelor membre, în cazul în care nu 

există metode alternative; 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) „clonare” înseamnă reproducerea 

asexuată a animalelor printr-o tehnică în 

care nucleul unei celule a unui animal este 

transferat într-un oocit al cărui nucleu a 

fost eliminat pentru a crea embrioni 

identici din punct de vedere genetic („clonă 

de embrioni”), care pot fi ulterior 

implantați în mame-surogat pentru a 

produce populații de animale identice din 

punct de vedere genetic („animal rezultat 

din clonare”); 

(b) „clonare” înseamnă reproducerea 

asexuată a animalelor pentru a crea, 

folosind, printre altele, o tehnică în care 

nucleul unei celule a unui animal este 

transferat într-un oocit al cărui nucleu a 

fost eliminat, embrioni individuali identici 

din punct de vedere genetic („clonă de 

embrioni”), care pot fi ulterior implantați în 

mame-surogat pentru a produce populații 

de animale identice din punct de vedere 

genetic („animale rezultate din clonare”); 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (ba) „descendenți ai animalelor rezultate 

din clonare” înseamnă animalele, altele 

decât animalele rezultate din clonare, în 

cazul cărora cel puțin unul dintre 

progenitori este un animal rezultat din 

clonare; 
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Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (bb) „material germinativ” înseamnă 

material seminal, oocite și embrioni 

colectați sau produși de la animale în 

scopul reproducerii; 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera bc (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (bc) „trasabilitate” înseamnă capacitatea 

de a depista și a urmări un produs 

alimentar, hrana pentru animale, un 

animal de la care se obțin produse 

alimentare sau o substanță destinată 

încorporării sau care este de așteptat să 

fie încorporată într-un produs alimentar 

sau în hrana pentru animale, pe 

parcursul tuturor etapelor de producție, 

prelucrare și distribuție; 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (ca) „produse alimentare” înseamnă 

alimente astfel cum sunt definite la 

articolul 2 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002. 

 



 

 

 PE565.782/ 20 

 RO 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Interdicție provizorie Interdicție 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre interzic provizoriu: Se interzic următoarele: 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – 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 și importarea 

animalelor rezultate din clonare, a 

embrionilor rezultați din clonare, a 

descendenților animalelor rezultate din 

clonare, a materialului germinativ al 

animalelor rezultate din clonare și al 

descendenților acestora, precum și a 

produselor alimentare și hranei pentru 

animale obținute de la animale rezultate 

din clonare și de la descendenții acestora. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 3a 

 Condiții de import 
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 Nu se importă animale din țări terțe dacă 

certificatele de import care le însoțesc nu 

dovedesc că nu sunt animale rezultate din 

clonare sau descendenți ai acestora. 

 Nu se importă material germinativ, 

precum și produse alimentare și hrană 

pentru animale de origine animală din 

țări terțe dacă certificatele de import care 

le însoțesc nu dovedesc că nu sunt 

provenite de la animale rezultate din 

clonare sau descendenți ai acestora.  

 Pentru a garanta că certificatele de 

import care însoțesc animalele și 

materialul germinativ, precum și 

produsele alimentare sau hrana pentru 

animale de origine animală dovedesc dacă 

acestea sunt animale rezultate din clonare 

sau descendenți ai acestora sau dacă sunt 

obținute de la animale rezultate din 

clonare sau descendenți ai acestora, 

Comisia adoptă condiții specifice de 

import în conformitate cu articolele 48 și 

49 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

până la ...* și, dacă este necesar, prezintă 

o propunere pentru a modifica alte acte 

legislative în domeniul sănătății 

animalelor sau al condițiilor zootehnice și 

genealogice aplicabile importurilor. 

 __________________ 

 * JO a se introduce data: 6 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. 

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 3b 

 Trasabilitate 

 Pentru a oferi autorităților competente și 

operatorilor economici informațiile de 
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care au nevoie în vederea aplicării 

articolului 3 litera (b), 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 

acestora. 

 Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 4a în 

vederea stabilirii unor norme detaliate 

privind includerea informațiilor 

menționate la primul paragraf literele (a)-

(c) în certificatele prevăzute în legislația 

privind sănătatea animală și din domeniul 

zootehnic sau în certificatele întocmite de 

Comisie în aceste scopuri. Respectivele 

acte delegate sunt adoptate până la ...*. 

 __________________ 

* JO a se introduce data: 6 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 

 

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 

prezentului regulament și iau toate 

măsurile necesare pentru a se asigura că 

sancțiunile sunt aplicate. Sancțiunile 

stabilite sunt eficiente, proporționale, 

descurajante și garantează condiții de 

concurență echitabile. Statele membre 

comunică aceste dispoziții Comisiei până 

la …* și informează fără întârziere 

Comisia în legătură cu orice modificare 

ulterioară. 

 __________________ 



 

 

 PE565.782/ 23 

 RO 

 * JO a se introduce data: 1 an de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 4a 

 Exercitarea delegării de competențe 

 1. Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 2. Competența de a adopta actele delegate 

menționată la articolul 3a se conferă 

Comisiei pe o perioadă de cinci ani de 

la…*. Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cel târziu cu 

nouă luni înainte de încheierea perioadei 

de cinci ani. Delegarea de competențe se 

prelungește tacit cu perioade de timp 

identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se 

opune prelungirii respective cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 3. Delegarea de competențe menționată la 

articolul 3a poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O 

decizie de revocare pune capăt delegării 

de competențe specificată în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

 4. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 5. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 3a intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European 
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și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 

în termen de două luni de la notificarea 

acestuia către Parlamentul European și 

Consiliu sau în cazul în care, înaintea 

expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

 __________________ 

*JO - a se introduce data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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. 

1. Până la ...*, statele membre raportează 

Comisiei cu privire la experiența dobândită 

de acestea prin aplicarea prezentului 

regulament. 

 __________________ 

* JO a se introduce data: 6 ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament. 

 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) progresele științifice și tehnice, în 

special în ceea ce privește aspectele 

clonării legate de bunăstarea animalelor; 

(b) toate dovezile științifice și tehnice 

disponibile privind progresele, în special 

în ceea ce privește aspectele clonării legate 

de bunăstarea animalelor și siguranța 

alimentară și progresele înregistrate în 

crearea de sisteme de trasabilitate fiabile 
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pentru animalele rezultate din clonare și 

descendenții acestora; 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (ba) evoluția percepției consumatorilor 

asupra clonării; 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) preocupările consumatorilor în ceea 

ce privește sănătatea publică și 

bunăstarea animalelor; 

 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera cb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) aspectele de ordin etic legate de 

clonarea animalelor. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  2a. Comisia pune la dispoziția publicului 
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raportul menționat la alineatul (2). 

 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Comisia lansează, prin intermediul 

unui sondaj oficial la nivelul UE, o 

consultare publică menită să evalueze 

noile tendințe în ceea ce privește 

percepțiile consumatorilor legate de 

produsele alimentare obținute de la 

animale rezultate din clonare. 

 

Amendamentul  50 

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 

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.  
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Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Nu privește versiunea în limba română 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Regulamentul se aplică începând cu data 

de ...*. 

 _________________ 

 * JO a se introduce data: 1 an de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 8 eliminat 

Destinatari  

Prezenta directivă se adresează statelor 

membre. 

 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Partea finală (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

statele membre. 

 

 

 

 


