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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi daugelis valstybių narių įgyvendino etinį principą, nustatytą Direktyvoje 
2004/23/EB, kuriuo vadovaujantis audinių ir ląstelių donorystė turėtų būti neatlygintina ir 
savanoriška;

B. kadangi pageidautina, kad visos valstybės narės nustatytų privalomas minėto etinio 
principo įgyvendinimo taisykles, taip pat taikytų baudžiamosios teisės priemones;

C. kadangi vis dėlto tebekyla abejonių dėl tam tikrų rūšių kompensacijų, teikiamų su 
donoryste susijusiais tikslais, visų pirma, kai tokios kompensacijos teikiamos mirusių 
donorų giminaičiams, ir šio etinio principo suderinamumo;

D. kadangi etikos požiūriu nepaprastai svarbu (jei įmanoma), užtikrinti pakankamą audinių ir 
ląstelių tiekimą medicinos reikmėms; kadangi minėtas tiekimas turi būti organizuojamas 
gyventojų labui ir todėl jį turėtų prižiūrėti viešojo sektoriaus institucijos;

E. kadangi turėtų būti tęsiamos diskusijos dėl numanomo sutikimo dėl donorystės po mirties;

1. ragina privalomų taisyklių nenustačiusias valstybes nares tai padaryti siekiant įgyvendinti 
etinį principą, kad audinių ir ląstelių donorystė turėtų būti neatlygintina ir savanoriška;

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad bet kokia donorams teikiama kompensacija būtų 
suderinama su etiniais principais; rekomenduoja ypatingą dėmesį skirti atvejams, kai 
kompensacija teikiama ne donorui, o donoro šeimai po jo mirties;

3. mano, kad siekdamos laikytis būtino etinio reikalavimo užtikrinti pakankamą audinių ir 
ląstelių tiekimą, Komisija ir valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę sukurti Europos 
lygmens donorų ir potencialių gavėjų duomenų bazę, kad organizuotų tiekimą 
tenkindamos bendrus interesus ir, kai įmanoma, išvengtų donorų trūkumo;

4. mano, kad būtų naudinga, jei šioje duomenų bazėje būtų pateikta išsami informacija apie 
potencialaus donoro sutikimą arba, kitais atvejais, sutikimą dėl organų donorystės mirties 
atveju, nes šiuo metu donorų duomenų bazės kuriamos valstybių narių lygmeniu, o tai 
reiškia, kad dažnai negalima gauti informacijos apie judėjimo laisve pasinaudojusius 
gyventojus;

5. ragina valstybes nares ir Komisiją pasinaudoti galimybe plačiau taikyti principą, pagal 
kurį daroma prielaida, jog mirę potencialūs donorai davė sutikimą donorystei, jeigu per 
savo gyvenimą jie nenurodė, kad tam prieštarauja.


