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ET

ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et liikmesriigid on suures osas jõustanud direktiivis 2004/23/EÜ kehtestatud 
eetikapõhimõtte, mille kohaselt kudede ja rakkude annetamine peaks olema tasuta ja 
vabatahtlik;

B. arvestades, et oleks soovitav, et kõigil liikmesriikidel on siduvad eeskirjad selle 
eetikapõhimõtte jõustamiseks, k.a karistusõiguse kaudu;

C. arvestades siiski, et püsivad kahtlused nimetatud eetikapõhimõtte sobivuse kohta teatavat 
liiki hüvitistega, mida seoses annetustega pakutakse, eriti juhul, kui hüvitist pakutakse 
surnud doonorite sugulastele;

D. arvestades, et eetilisuse seisukohast on ka äärmiselt oluline tagada niipalju kui võimalik 
piisav meditsiinilisel otstarbel vajalike kudede ja rakkude varu; arvestades, et seda varu 
tuleb hallata kodanike huvides ning seetõttu peaksid avaliku sektori asutused selle üle 
järelevalvet teostama;

E. arvestades, et jätkata tuleb arutelu eeldatava nõusoleku üle postuumseteks annetusteks;

1. kutsub liikmesriike üles kehtestama siduvaid eeskirju, kui seda ei ole juba tehtud, et 
jõustada eetikapõhimõte, mille kohaselt kudede ja rakkude annetamine peaks olema tasuta 
ja vabatahtlik;

2. kutsub liikmesriike üles tagama, et kõik doonoritele antavad hüvitised oleksid 
eetikapõhimõtetega kooskõlas; soovitab pöörata sellele küsimusele erilist tähelepanu 
juhul, kui hüvitis antakse mitte doonorile, vaid tema perele pärast doonori surma;

3. on seisukohal, et täitmaks eetilist kohustust tagada piisav varu, peaksid komisjon ja 
liikmesriigid kaaluma võimalust luua üleeuroopaline doonorite ja võimalike vastuvõtjate 
andmebaas, et hallata varustamist üldistes huvides ja vältida võimaluse korral varude 
ebapiisavust;

4. on seisukohal, et kõnealune andmebaas võiks sisaldada ka kasulikke andmeid võimaliku 
doonori nõusoleku või selle puudumise kohta elundite annetamise suhtes pärast surma, 
kuivõrd praegu hallatakse doonorite andmebaase riigi tasandil, mis tähendab, et sageli ei 
ole võimalik saada teavet kodanike kohta, kes on kasutanud liikumisvabadust;

5. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kasutama võimalust laiendada põhimõtet, mille 
kohaselt surnud potentsiaalsete doonorite puhul eeldatakse, et nad on nõus annetama 
juhul, kui nad ei ole eluajal vastupidist avaldanud.


