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Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Europa-Kommissionen opfordrer 

ikke udtrykkeligt til brug af embryonale 

menneskelige stamceller. Eventuel brug 

af menneskelige stamceller, hvad enten de 

er embryonale eller voksne, afhænger af 

forskernes vurdering i forhold til de mål, 

de ønsker at nå, og skal underkastes en 

grundig etisk vurdering. Projekter, der 

indebærer brug af embryonale 

menneskelige stamceller, bør ikke støttes 

uden den nødvendige godkendelse fra 

medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 

til forskning, som er forbudt i alle 

medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 

forskning, der foregår i en medlemsstat, 

hvor denne forskning er forbudt. 

(25) Der er betydelige forskelle mellem de 

nationale love om forskning med brug af 

menneskelige embryoner og embryonale 

menneskelige stamceller. Unionens politik 

bør ikke tilstræbe at harmonisere national 

lovgivning. I forbindelse med det syvende 

rammeprogram erklærede Kommissionen, 

at den ville "fortsætte sin nuværende 

praksis med ikke at forelægge 

forskriftsudvalget projektforslag, der 

indebærer forskningsaktiviteter, som 

destruerer menneskelige embryoner, f.eks. 

for at skaffe stamceller"
1
. Dette tilsagn 

bør indføjes i denne forordning for at 

skabe retlig sikkerhed. Kommissionen bør 

aktivt støtte forskning, som har til formål 

at udvikle alternativer til embryonale 

stamceller. 

 __________________ 

 1 
Punkt 12 i Kommissionens erklæring 

vedrørende artikel 6 i Europa-

Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 

om Det Europæiske Fællesskabs syvende 

rammeprogram for forskning, teknologisk 

udvikling og demonstration (2007-2013) 

(EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1). 

Or. en 
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Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 

der iværksættes under Horisont 2020, 

gennemføres under overholdelse af etiske 

principper og den relevante nationale 

lovgivning, EU-lovgivning samt 

international lovgivning, herunder Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention, inklusive 

tillægsprotokoller. 

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 

der iværksættes under Horisont 2020, 

gennemføres under overholdelse af etiske 

principper og den relevante nationale 

lovgivning, EU-lovgivning samt 

international lovgivning, herunder Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention, inklusive 

tillægsprotokoller, 

Verdenslægesammenslutningens 

Helsinki-erklæring om etiske principper 

for medicinsk forskning med 

menneskelige forsøgspersoner, 

Europarådets konvention af 4. april 1997 

om beskyttelse af menneskerettigheder og 

menneskelig værdighed i forbindelse med 

anvendelse af biologi og lægevidenskab, 

inklusive tillægsprotokoller, og FN's 

generalforsamlings resolution nr. 59/280 

af 8. marts 2005 om kloning af 

mennesker. 

Or. en 
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Artikel 16 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) forskning, der sigter mod at skabe 

menneskelige embryoner alene til 

forskningsformål eller for at fremskaffe 

stamceller, herunder ved kerneoverførsel 

mellem kropsceller. 

c) aktiviteter, der sigter mod at skabe 

menneskelige embryoner alene til 

forskningsformål eller for at fremskaffe 

stamceller, herunder ved kerneoverførsel 

mellem kropsceller. 

Or. en 
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Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) forskning, der indebærer destruktion 

af menneskelige embryoner 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag udelukker finansiering af forskning, der involverer destruktion af 

menneskelige embryoner. 
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Artikel 16 – stk. 3 – litra c b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) forskning, der indebærer anvendelse 

af embryonale menneskelige stamceller. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag udelukker finansiering af forskning med brug af embryonale 

menneskelige stamceller. 
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Artikel 16 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 

forskning i menneskelige stamceller, både 

voksne og embryonale, afhængig af både 

de videnskabelige forslags indhold og 

retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 

Der ydes ikke støtte til 

forskningsaktiviteter, der er forbudt i 

samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 

støtte til forskning, der foregår i en 

medlemsstat, hvor denne forskning er 

forbud 

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 

forskning i andre typer menneskelige 

stamceller afhængig af både de 

videnskabelige forslags indhold og 

retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 

Der ydes ikke støtte til 

forskningsaktiviteter, der er forbudt i 

samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 

støtte til forskning, der foregår i en 

medlemsstat, hvor denne forskning er 

forbud 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er en konsekvens af forbuddet mod finansiering af forskning med brug 

af embryonale menneskelige stamceller. 


