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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych. 
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzaleŜnione 
jest od oceny naukowców w zaleŜności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie naleŜy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie naleŜy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie naleŜy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane. 

(25) Przepisy krajowe poszczególnych 
państw członkowskich dotyczące badań 
naukowych z wykorzystaniem zarodków 
ludzkich i ludzkich zarodkowych komórek 
macierzystych znacznie się róŜnią między 
sobą. Polityka Unii nie powinna dąŜyć do 
harmonizacji ustawodawstwa krajowego. 
W odniesieniu do siódmego programu 
ramowego Komisja oświadczyła, Ŝe 
„będzie kontynuować obecną praktykę i 
nie będzie przekazywać komitetowi 
regulacyjnemu wniosków dotyczących 
projektów, które przewidują 
przeprowadzenie badań naukowych 
związanych z niszczeniem embrionów 
ludzkich, w tym w celu pozyskania 
komórek macierzystych”1. Zobowiązanie 
to powinno zostać włączone do niniejszego 
rozporządzenia w celu zagwarantowania 
pewności prawa. Komisja powinna 
aktywnie wspierać badania słuŜące 
opracowaniu rozwiązań alternatywnych 
wobec zarodkowych komórek 
macierzystych. 

 __________________ 

 1 Punkt 12 oświadczenia Komisji 
dotyczącego art. 6, załączonego do decyzji 
nr 1982/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. dotyczącej siódmego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej w 
zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 
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Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wszystkie działania w zakresie badań 

naukowych i innowacji prowadzone w 

ramach programu „Horyzont 2020” 

realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 

i stosownym prawodawstwem krajowym, 

unijnym i międzynarodowym, w tym 

zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 

Europejskiej oraz europejską konwencją 

praw człowieka i jej protokołami 

uzupełniającymi. 

Wszystkie działania w zakresie badań 

naukowych i innowacji prowadzone w 

ramach programu „Horyzont 2020” 

realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 

i stosownym prawodawstwem krajowym, 

unijnym i międzynarodowym, w tym 

zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 

Europejskiej, europejską konwencją praw 

człowieka i jej protokołami 

uzupełniającymi, deklaracją helsińską 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
sprawie etycznych zasad prowadzenia 
badań medycznych z udziałem ludzi, 
konwencją Rady Europy z dnia 4 kwietnia 
1997 r. o ochronie praw człowieka i 
godności istoty ludzkiej w odniesieniu do 
zastosowań biologii i medycyny wraz z jej 
protokołami dodatkowymi oraz rezolucją 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 59/280 z 
dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 
klonowania ludzi. 

Or. en 
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Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) badania mające na celu tworzenie 

ludzkich embrionów wyłącznie do celów 

badawczych lub w celu pozyskiwania 

komórek macierzystych, w tym za pomocą 

przeniesienia jądra komórki somatycznej. 

c) działania mające na celu tworzenie 

ludzkich embrionów wyłącznie do celów 

badawczych lub w celu pozyskiwania 

komórek macierzystych, w tym za pomocą 

przeniesienia jądra komórki somatycznej. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) badania, które wiąŜą się z niszczeniem 
zarodków ludzkich; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta wyklucza moŜliwość finansowania badań, które wiąŜą się z niszczeniem 

zarodków ludzkich. 



AM\1009806PL.doc  PE519.318v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

13.11.2013 A7-0427/158 

Poprawka  158 

Anna Záborská i inni 

 

Sprawozdanie A7-0427/2012 

Teresa Riera Madurell 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) 

COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) badania z wykorzystaniem ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta wyklucza moŜliwość finansowania badań prowadzonych z wykorzystaniem 

ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. 
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Artykuł 16 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 

komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 

finansowane w zaleŜności od treści 

wniosku naukowego oraz od ram prawnych 

zainteresowanych państw członkowskich. 

Nie przyznaje się środków na finansowanie 

działań w zakresie badań, które są 

zakazane we wszystkich państwach 

członkowskich. Nie naleŜy finansować 

działania w państwie członkowskim, w 

którym takie działanie jest zakazane. 

4. Badania przy wykorzystaniu innych 
typów ludzkich komórek macierzystych 

mogą być finansowane w zaleŜności od 

treści wniosku naukowego oraz od ram 

prawnych zainteresowanych państw 

członkowskich. Nie przyznaje się środków 

na finansowanie działań w zakresie badań, 

które są zakazane we wszystkich 

państwach członkowskich. Nie naleŜy 

finansować działania w państwie 

członkowskim, w którym takie działanie 

jest zakazane. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka jest konsekwencją zakazu finansowania badań prowadzonych z wykorzystaniem 

ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. 


