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Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) „descendenți ai animalelor rezultate 
din clonare”: animalele, altele decât 
animalele rezultate din clonare, în cazul 
cărora cel puțin unul dintre progenitori 
este un animal clonat, indiferent de 
generația căreia îi aparține acesta din 
urmă; 

Or. fr 

Justificare 

Din motive de securitate juridică și sanitară, progenitorul este definit ca ascendent direct al 

liniei genealogice, indiferent la a câta generație se află. 
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Propunere de directivă 

Articolul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3a 

 Verificarea importurilor 

 Produsele importate în conformitate cu 
articolul 3a trebuie să poată fi controlate 
cu ajutorul unui dispozitiv fiabil. 

 Atâta timp cât, din punct de vedere tehnic, 
nu este posibil să se efectueze un control 
care să permită validarea independentă și 
fiabilă a conformității declarate a 
produsului, importul de animale, de 
material germinativ sau de produse 
alimentare sau hrană pentru animale de 
origine animală este interzis dacă acestea 
provin din țări care au autorizat comerțul 
cu animale clonate sau cu produse 
derivate din astfel de animale. 

Or. fr 

Justificare 

O simplă declarație de conformitate care atestă absența clonării de-a lungul liniei 

genealogice a animalului din care s-au obținut produsele nu este suficientă pentru a răspunde 

preocupărilor cetățenilor și nevoilor legate de controalele vamale. Măsuri adecvate permit 

deci să se garanteze că produsele care intră pe piața Uniunii respectă legislația acesteia. 

 

 


