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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси призовава водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че държавите членки в голяма степен са дали ход на прилагането 
на етичния принцип, установен в Директива 2004/23/EО, съгласно който даряването 
на тъкани и клетки следва да бъде безвъзмездно и доброволно;

Б. като има предвид, че би било желателно всички държави членки да разполагат със 
задължителни правила, чрез които да прилагат този етичен принцип, включително 
посредством наказателното право;

В. като има предвид обаче, че остават съмнения по отношение на съвместимостта на 
този етичен принцип с някои видове обезщетения, предоставяни при даряване на 
тъкани и клетки, особено когато подобни обезщетения се предоставят на роднините 
на починали донори;

Г. като има предвид, че от етична гледна точка е изключително важно също така да се 
осигури, доколкото е възможно, адекватно снабдяване с тъкани и клетки, 
необходими за медицински цели; като има предвид, че снабдяването трябва да се 
извършва в интерес на гражданите и поради това публичните органи следва да 
оказват надзор върху него;

Д. като има предвид, че следва да продължи дебатът за предполагаемото съгласие за 
даряване на тъкани и клетки след смъртта;

1. призовава държавите членки да определят задължителни правила, когато това все 
още не е направено, с цел прилагане на етичния принцип, съгласно който 
даряването на тъкани и клетки следва да бъде безвъзмездно и доброволно;

2. призовава държавите членки да гарантират, че обезщетенията, които донорите 
получават, са съвместими с етичните принципи; препоръчва да се обърне специално 
внимание на въпроса в случаите, когато обезщетението не се дава на донора, а на 
семейството му след неговата смърт;

3. счита, че за да продължат да изпълняват изключително важната етична задача за 
гарантиране на адекватно снабдяване с тъкани и клетки, Комисията и държавите 
членки следва да обсъдят възможността за създаване на общоевропейска база данни 
за донори и потенциални получатели, за да се администрира снабдяването с тъкани 
и клетки в полза на общия интерес и да се избегне техният недостиг, когато това е 
възможно;

4. счита, че такава база данни също така би могла да съдържа полезна информация 
относно евентуалното съгласие или несъгласие на даден донор да дари органите си 
в случай на смърт, тъй като понастоящем базите данни за донорите са организирани 
на национално равнище, което означава, че често няма налична информация 
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относно гражданите, които са се възползвали от правото си на свободно движение;

5. призовава държавите членки и Комисията да проучат възможността за разширено 
прилагане на принципа за предполагаемо съгласие на починалите потенциални 
донори за даряване на тъкани и клетки при условие, че приживе не са заявили 
противното.


