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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. henviser til, at medlemsstaterne stort har set fulgt det etiske princip i direktiv 2004/23/EF 
om vederlagsfri og frivillig donation af væv og celler;

B. henviser til, at det vil være hensigtsmæssigt for alle medlemsstater at have bindende regler 
til håndhævelse af dette etiske princip, herunder ved hjælp af strafferetten;

C. henviser til, at der fortsat er tvivl om foreneligheden af dette etiske princip med visse 
former for kompensation i forbindelse med donationer, navnlig når denne kompensation 
ydes til afdøde donorers slægtninge;

D. henviser til, at det endvidere er af den største etiske betydning så vidt muligt at sikre, at 
forsyningen af væv og celler til medicinske formål er tilstrækkelig; henviser til, at 
forsyningen skal forvaltes i overensstemmelse med borgernes interesse og derfor 
overvåges af offentlige organer;

E. henviser til spørgsmålet om formodet tilsagn om donationer efter afdøde donorer skal 
drøftes yderligere; 

1. opfordrer medlemsstaterne til at indføre bindende regler, hvis de ikke allerede har gjort 
det, for at håndhæve det etiske princip om vederlagsfri og frivillig donation af væv og 
celler; 

2. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at enhver kompensation til donorer er forenelig 
med de etiske principper; henstiller til, at der lægges særlig vægt på dette spørgsmål i 
tilfælde, hvor kompensationen ikke ydes til donoren, men til donorens slægtninge efter 
donorens død;

3. mener, at Kommissionen og medlemsstaterne for at opfylde det etiske krav om at sikre 
tilstrækkelig forsyning skal overveje muligheden for at oprette en europæisk database for 
donorer og eventuelle modtagere for at forvalte forsyningen i overensstemmelse med 
borgernes interesse og så vidt muligt undgå mangel på donorer;

4. mener, at en sådan database også bør indeholde nyttige oplysninger om en eventuel 
donors tilsagn eller anden holdning til organdonation i tilfælde af død, idet donordatabaser 
på nuværende tidspunkt forvaltes på nationalt plan, således at oplysningerne ofte ikke er 
tilgængelige i relation til borgere, som har draget fordel af deres frie bevægelighed;

5. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at undersøge muligheden for at indføre 
princippet om, at afdøde potentielle donorer formodes at give tilsagn til donation, hvis de 
ikke har anført andet i deres levetid.


