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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση 
ανθρώπινων ενηλίκων ή εµβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, 
εξαρτάται από την κρίση των 
επιστηµόνων µε γνώµονα τους στόχους 
που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα 
έργο που περιλαµβάνει τη χρήση 
ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
δεν χρηµατοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει 
τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη 
µέλη. Καµία δραστηριότητα δεν 
χρηµατοδοτείται εάν απαγορεύεται σε 
όλα τα κράτη µέλη. Καµία δραστηριότητα 
δεν χρηµατοδοτείται σε ένα κράτος µέλος 

εάν αυτή απαγορεύεται. 

(25) Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των εθνικών δικαίων ως προς την 
έρευνα που κάνει χρήση ανθρώπινων 
εµβρύων και ανθρώπινων εµβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων. Η πολιτική της 
Ένωσης δεν πρέπει να επιδιώκει την 
εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών. Στο 
πλαίσιο του Έβδοµου Προγράµµατος 
Πλαισίου, η Επιτροπή δήλωσε ότι "θα 
εξακολουθήσει να εφαρµόζει την 
τρέχουσα πρακτική και δεν θα υποβάλει 
στην κανονιστική επιτροπή προτάσεις 
έργων που θα περιλαµβάνουν ερευνητικές 
δραστηριότητες µε τις οποίες 
καταστρέφονται ανθρώπινα έµβρυα, 
µεταξύ άλλων για την εξασφάλιση 
βλαστοκυττάρων"1. Η δέσµευση αυτή 
πρέπει να ενσωµατωθεί στον παρόντα 
κανονισµό, προκειµένου να διασφαλιστεί 
η βεβαιότητα δικαίου. Η Επιτροπή πρέπει 
να στηρίζει ενεργά την έρευνα που 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
λύσεων όσον αφορά την χρήση των 
εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 

 __________________ 

 
1Σηµείο 12 των δηλώσεων της Επιτροπής 
σχετικά µε το άρθρο 6, που 
προσαρτήθηκε στην απόφαση αριθ. 
1982/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
18ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το 
έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο 
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δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας(2007-2013) (ΕΕ L 412, 
30.12.2006, σ. 1.). 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτοµίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράµµατος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» συµµορφώνονται µε τις αρχές 

δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νοµοθεσία, 

συµπεριλαµβανοµένων του Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου και των συµπληρωµατικών 

πρωτοκόλλων της. 

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτοµίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράµµατος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» συµµορφώνονται µε τις αρχές 

δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νοµοθεσία, 

συµπεριλαµβανοµένων του Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου και των συµπληρωµατικών 

πρωτοκόλλων της, της δήλωσης του 
Ελσίνκι σχετικά µε τους κανόνες 
δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα στην 
οποία συµµετέχουν άνθρωποι της 
Παγκόσµιας Ιατρικής Ένωσης, της 
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης 
της 4ης Απριλίου 1997 για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση µε 
τις εφαρµογές της βιολογίας και της 
ιατρικής και των πρόσθετων 
πρωτοκόλλων της, και του ψηφίσµατος 
αριθ. 59/280 της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωµένων Εθνών της 8ης Μαρτίου 2005 
σχετικά µε την κλωνοποίηση του 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δηµιουργία ανθρώπινων 

εµβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 

σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης 

βλαστοκυττάρων, µεταξύ άλλων µέσω 

µεταφοράς πυρήνων σωµατικών κυττάρων· 

(γ) δραστηριότητες που αποβλέπουν στη 

δηµιουργία ανθρώπινων εµβρύων 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή 

για τον σκοπό της εξασφάλισης 

βλαστοκυττάρων, µεταξύ άλλων µέσω 

µεταφοράς πυρήνων σωµατικών κυττάρων· 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) έρευνα που συνεπάγεται την 
καταστροφή ανθρωπίνων εµβρύων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποκλείει την χρηµατοδότηση της έρευνας που συνεπάγεται την καταστροφή 

ανθρωπίνων εµβρύων. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γβ) έρευνα στο πλαίσιο της οποίας 
χρησιµοποιούνται ανθρώπινα εµβρυικά 
βλαστοκύτταρα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποκλείει την χρηµατοδότηση της έρευνας µε την χρήση ανθρώπινων 

εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 
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Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 
εµβρυικά βλαστοκύτταρα µπορεί να 
χρηµατοδοτείται αναλόγως του 

περιεχοµένου της επιστηµονικής πρότασης 

και του νοµικού πλαισίου των 

συµµετεχόντων κρατών µελών. Καµία 

χρηµατοδότηση δεν χορηγείται για 

ερευνητικές δραστηριότητες που 

απαγορεύονται σε όλα τα κράτη µέλη. 

Καµία δραστηριότητα δεν χρηµατοδοτείται 

σε ένα κράτος µέλος εάν αυτή έχει 

απαγορευθεί. 

4. Η έρευνα σε άλλα είδη ανθρώπινων 
βλαστοκυττάρων µπορεί να 
χρηµατοδοτείται αναλόγως του 

περιεχοµένου της επιστηµονικής πρότασης 

και του νοµικού πλαισίου των 

συµµετεχόντων κρατών µελών. Καµία 

χρηµατοδότηση δεν χορηγείται για 

ερευνητικές δραστηριότητες που 

απαγορεύονται σε όλα τα κράτη µέλη. 

Καµία δραστηριότητα δεν χρηµατοδοτείται 

σε ένα κράτος µέλος εάν αυτή έχει 

απαγορευθεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τροπολογία που απορρέει από την απαγόρευση της χρηµατοδότησης της έρευνας 

µε την χρήση ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 


