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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει ευρέως τη δεοντολογική αρχή 
που διατυπώνεται στην οδηγία 2004/23/ΕΚ σύμφωνα με την οποία η δωρεά ιστών και 
κυττάρων πρέπει να είναι μη αμειβόμενη και εθελοντική·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν επιθυμητό όλα τα κράτη μέλη να έχουν δεσμευτικούς 
κανόνες, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου, προκειμένου να τηρείται η 
εν λόγω δεοντολογική αρχή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται αμφιβολίες εάν είναι 
συμβατές με τη συγκεκριμένη δεοντολογική αρχή ορισμένες μορφές αποζημίωσης που 
χορηγούνται σε περίπτωση δωρεάς, ιδιαίτερα όταν η αποζημίωση χορηγείται στους 
συγγενείς του αποθανόντος δότη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης ύψιστη ηθική σημασία η διασφάλιση, κατά το μέτρο 
του δυνατού, επαρκούς αποθέματος ιστών και κυττάρων για ιατρικούς σκοπούς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση του αποθέματος ιστών και κυττάρων πρέπει να 
γίνεται προς το συμφέρον των πολιτών και, συνεπώς, πρέπει να εποπτεύεται από 
κρατικούς φορείς·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω το ζήτημα της εικαζόμενης 
συναίνεσης για τις μεταθανάτιες δωρεές οργάνων·

1. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δεσμευτικούς κανόνες, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, 
για την τήρηση της δεοντολογικής αρχής σύμφωνα με την οποία οι δωρεές ιστών και 
κυττάρων πρέπει να είναι εθελοντικές και μη αμειβόμενες·

2. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε αποζημίωση χορηγούμενη σε 
δότες είναι σύμφωνη με τις δεοντολογικές αρχές· συστήνει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στο εν λόγω ζήτημα στην περίπτωση κατά την οποία η αποζημίωση δεν χορηγείται στον 
δότη αλλά στην οικογένειά του μετά θάνατον·

3. θεωρεί ότι για να ικανοποιηθεί η ηθική επιταγή διασφάλισης επαρκούς αποθέματος, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα σύστασης μιας 
πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων που θα περιέχει τους δότες και τους δυνητικούς λήπτες, 
με σκοπό τη διαχείριση των αποθεμάτων για το κοινό όφελος και την αποφυγή ελλείψεων 
κατά περίπτωση·

4. θεωρεί ότι μια τέτοια βάση δεδομένων θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει χρήσιμες 
λεπτομέρειες σχετικά με τη συναίνεση ή μη του δυνητικού δότη στη δωρεά οργάνων σε 
περίπτωση θανάτου, δεδομένου ότι οι βάσεις δεδομένων καταρτίζονται επί του παρόντος 
σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που συνεπάγεται συχνά τη μη διαθεσιμότητα πληροφοριών 
για πολίτες που έχουν διαβεί τα εθνικά σύνορα ασκώντας το δικαίωμα της ελεύθερης 
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κυκλοφορίας·

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προτιμήσουν τη διευρυμένη εφαρμογή της 
αρχής σύμφωνα με την οποία οι αποθανόντες δυνητικοί δότες εικάζεται ότι συναινούν 
στη δωρεά οργάνων υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δηλώσει διαφορετικά όσο ήταν εν 
ζωή·


