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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel a tagállamok jórészt végrehajtották a 2004/23/EK irányelvben foglalt azon etikai 
elvet, amelynek értelmében a szövet- és sejtadományozás önkéntes és térítésmentes kell, 
hogy legyen;

B. mivel tanácsos lenne, hogy valamennyi tagállam rendelkezzen kötelező erejű 
szabályokkal ezen etikai elv érvényesítése céljából, beleértve a büntetőjogi eszközöket is;

C. mivel azonban továbbra is kétséges, miként egyeztethetők össze ezen etikai elvvel az 
adományozásokkal összefüggésben nyújtott egyes költségtérítési formák, különösen ha az 
ilyen költségtérítést az elhunyt donorok rokonainak nyújtják;

D. mivel etikai szempontból szintén elsőrendű fontosságú az, hogy a lehetőségekhez mérten 
biztosítsák a gyógyászati célokhoz szükséges megfelelő szövet- és sejtellátást; mivel ezt 
az ellátást a polgárok érdekét szolgáló módon és ennélfogva a közjogi intézmények 
felügyelete mellett kell irányítani;

E. mivel folytatni kell az elhalálozás utáni adományozásokhoz való vélelmezett 
hozzájárulással kapcsolatos vitát;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy – ha ezt még nem tették meg – állapítsanak meg kötelező 
erejű szabályokat a szövet- és sejtadományozás önkéntes és térítésmentes jellegét 
kimondó etikai elv érvényesítése érdekében;

2. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a donoroknak kizárólag az etikai 
elvekkel összhangban nyújtsanak költségtérítést; javasolja, hogy e kérdés kapjon különös 
figyelmet abban az esetben, amikor a költségtérítést nem a donornak, hanem elhalálozása 
után a családjának nyújtják;

3. véleménye szerint a megfelelő ellátás biztosítására vonatkozó etikai alapkövetelmény 
érvényesítése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kellene vizsgálniuk egy 
egész Európára kiterjedő, a donorokat és a lehetséges recipienseket tartalmazó adatbázis 
kialakításának lehetőségét az ellátás közérdekű kezelése és – ha lehetséges – a hiány 
elkerülése céljából;

4. véleménye szerint hasznos lenne, ha egy ilyen adatbázis emellett tartalmazna részleteket a 
potenciális donorok hozzájárulásával vagy a szervadományozást az elhalálozás esetén 
engedélyező egyéb nyilatkozatával kapcsolatban, mivel a donorokat tartalmazó 
adatbázisok jelenleg nemzeti szintűek, így a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló 
személyekről sokszor nem állnak rendelkezésre ezek az információk;

5. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy továbbra is álljanak ki azon elv szélesebb 
körű alkalmazása mellett, amelynek értelmében az elhunyt potenciális donorok esetében 
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vélelmezik az adományozáshoz való hozzájárulást, feltéve, hogy életük során nem tettek 
ellentétes értelmű nyilatkozatot.


