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Förslag till förordning 
Skäl 25 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Europeiska kommissionen 

uppmuntrar inte uttryckligen till 

användning av stamceller från mänskliga 

embryon. Användningen av mänskliga 

stamceller, oavsett om de är adulta eller 

embryonala, beror på den bedömning som 

görs av forskarna mot bakgrund av de 

mål de vill uppnå och är föremål för strikt 

etisk granskning. Projekt som innebär att 

stamceller från mänskliga embryon 

används måste godkännas av 

medlemsstaterna för att få bidrag. 

Verksamhet som är förbjuden i samtliga 

medlemsstater bör inte finansieras. 

Verksamhet som är förbjuden i en 

medlemsstat bör inte finansieras. 

(25) Det finns avsevärda skillnader 

mellan nationella lagar om forskning som 

använder mänskliga embryon och 

stamceller från mänskliga embryon. 

Unionens politik bör inte sträva efter att 

harmonisera nationell lagstiftning. I 

samband med det sjunde ramprogrammet 

förklarade kommissionen att den kommer 

att ”fortsätta använda den praxis som 

gäller för närvarande och [den] kommer 

inte att lämna projektförslag till den 

föreskrivande kommittén som innebär 

forskning som förstör mänskliga embryon, 

till exempel för att skapa stamceller”. 

Detta åtagande bör införas i denna 

förordning för att garantera säkerhet 

kring rättsläget. Kommissionen bör aktivt 

stödja forskning avsedd att utveckla 

alternativ till embryonala stamceller. 

 __________________ 

 Punkt 12 i kommissionens uttalande 

beträffande artikel 6, vilket bifogats 

Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 1982/2006/EG av den 

18 december 2006 om Europeiska 

gemenskapens sjunde ramprogram för 

verksamhet inom området forskning, 

teknisk utveckling och demonstration 

(2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, 

s. 1). 

Or. en 
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Förslag till förordning 
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

All forsknings- och innovationsverksamhet 

som genomförs inom ramen för Horisont 

2020 ska följa etiska principer och relevant 

lagstiftning på nationell och internationell 

nivå och på unionsnivå, inbegripet 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna och dess 

tilläggsprotokoll. 

All forsknings- och innovationsverksamhet 

som genomförs inom ramen för Horisont 

2020 ska följa etiska principer och relevant 

lagstiftning på nationell och internationell 

nivå och på unionsnivå, inbegripet 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna och dess 

tilläggsprotokoll, Världsläkarförbundets 

Helsingforsdeklaration om etiska 

principer för medicinsk forskning som 

omfattar människor, Europarådets 

konvention av den 4 april 1997 om skydd 

av mänskliga rättigheter och mänsklig 

värdighet vid biologisk och medicinsk 

tillämpning och dess tilläggsprotokoll 

samt FN:s generalförsamlings resolution 

nr 59/280 av den 8 mars 2005 om kloning 

av människor. 

Or. en 
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Förslag till förordning 
Artikel 16 – punkt 3 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Forskningsverksamhet som syftar till 

skapandet av mänskliga embryon enbart 

för forskningsändamål eller för produktion 

av stamceller, inbegripet genom somatisk 

överföring av cellkärnor. 

(c) Verksamhet som syftar till skapandet 

av mänskliga embryon enbart för 

forskningsändamål eller för produktion av 

stamceller, inbegripet genom somatisk 

överföring av cellkärnor. 

Or. en 
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Förslag till förordning 
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Forskningsverksamhet som innebär 

att mänskliga embryon förstörs. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget utesluter finansiering av forskning som innebär att mänskliga embryon 
förstörs. 
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Förslag till förordning 
Artikel 16 – punkt 3 – led cb (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cb) Forskningsverksamhet där det 

används stamceller från mänskliga 

embryon. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget utesluter finansiering av forskning där det används stamceller från 
mänskliga embryon. 
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Förslag till förordning 
Artikel 16 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 

adulta och embryonala, får finansieras 

beroende både på innehållet i 

forskningsförslaget och på regelverket i de 

berörda medlemsstaterna. 

Forskningsverksamhet som är förbjuden i 

samtliga medlemsstater ska inte 

finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 

en medlemsstat ska inte finansieras. 

4. Forskning på andra typer av mänskliga 

stamceller får finansieras beroende både på 

innehållet i forskningsförslaget och på 

regelverket i de berörda medlemsstaterna. 

Forskningsverksamhet som är förbjuden i 

samtliga medlemsstater ska inte 

finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 

en medlemsstat ska inte finansieras. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget är en följd av förbudet mot finansiering av forskning där det används 
stamceller från mänskliga embryon. 


