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Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que 
não obtenham as necessárias aprovações 
dos Estados-Membros. Não será 
financiada qualquer atividade que seja 
proibida em todos os Estados-Membros. 
Não será financiada num Estado-Membro 
qualquer atividade que seja nele proibida. 

(25) Existem diferenças consideráveis 
entre as legislações nacionais em matéria 
de investigação com embriões humanos e 
células estaminais embrionárias 
humanas. A política da União não deve 
procurar harmonizar as legislações 
nacionais. Em conexão com o Sétimo 
Programa-Quadro, a Comissão declarou 
que «[manteria] a prática atual e não 
[apresentaria] ao comité de 
regulamentação propostas de projetos que 
incluam atividades de investigação que 
destruam embriões humanos, 
nomeadamente para a aquisição de 
células estaminais»1. Este compromisso 
deve ser incluído no presente regulamento 
a fim de garantir a segurança jurídica. A 
Comissão deve apoiar ativamente a 
investigação destinada a encontrar 
alternativas às células estaminais 
embrionárias. 

 __________________ 

 1 Ponto 12 da declaração da Comissão ad 
artigo 6.º, anexa à Decisão n.º 
1982/2006/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativa ao Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia de atividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração (2007 a 2013) 
(JO L 412 de 30.12.2006, p. 1). 
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Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Todas as atividades de investigação e 

inovação executadas no âmbito do 

Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 

respeitar os princípios éticos e a legislação 

relevante nacional, da União e 

internacional, nomeadamente a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia 

e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais. 

Todas as atividades de investigação e 

inovação executadas no âmbito do 

Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 

respeitar os princípios éticos e a legislação 

relevante nacional, da União e 

internacional, nomeadamente a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, 
a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem e seus Protocolos Adicionais, a 
Declaração de Helsínquia relativa aos 
Princípios Éticos Aplicáveis à 
Investigação Médica em Seres Humanos 
adotada pela Associação Médica Mundial, 
a Convenção do Conselho da Europa, de 
4 de abril de 1997, para a Proteção dos 
Direitos Humanos e a Dignidade do Ser 
Humano no que se refere às Aplicações 
Biológicas e Médicas, com os seus 
protocolos adicionais, e a Resolução 
59/280 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, de 8 de março de 2005, relativa à 
clonagem humana. 
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Artigo 16 – n.º 3 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Atividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 

exclusivamente para fins de investigação 

ou para fins de aquisição de células 

estaminais, nomeadamente por 

transferência de núcleos de células 

somáticas. 

(c) Atividades destinadas à criação de 

embriões humanos exclusivamente para 

fins de investigação ou para fins de 

aquisição de células estaminais, 

nomeadamente por transferência de 

núcleos de células somáticas. 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Investigação que implique a 
destruição de embriões humanos; 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa proibir o financiamento da investigação que implica a destruição 

de embriões humanos. 
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Texto da Comissão Alteração 

 (c-B) Investigação que utilize células 
estaminais embrionárias humanas. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa proibir o financiamento da investigação que utiliza células 

estaminais embrionárias humanas. 
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Texto da Comissão Alteração 

4. A investigação sobre células estaminais 

humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 

proposta científica e do quadro jurídico dos 

Estados-Membros envolvidos. Não são 

financiadas atividades de investigação que 

sejam proibidas em todos os 

Estados-Membros. Não é financiada num 

Estado-Membro qualquer atividade que 

seja nele proibida. 

4. A investigação sobre outros tipos de 
células estaminais humanas pode ser 

financiada, dependendo do conteúdo da 

proposta científica e do quadro jurídico dos 

Estados-Membros envolvidos. Não são 

financiadas atividades de investigação que 

sejam proibidas em todos os 

Estados-Membros. Não é financiada num 

Estado-Membro qualquer atividade que 

seja nele proibida. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração decorre da que proíbe o financiamento da investigação com células 

estaminais embrionárias humanas. 


