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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā dalībvalstis ir lielā mērā īstenojušas ētikas principu, kas noteikts 
Direktīvā 2004/23/EK, saskaņā ar kuru audu un šūnu ziedošanai ir jābūt bezmaksas un 
brīvprātīgai;

B. tā kā būtu vēlams, lai visām dalībvalstīm ir saistoši noteikumi par to, kā īstenot šo ētikas 
principu, tostarp izmantojot krimināltiesības;

C. tā kā joprojām ir bažas par šā ētikas principa atbilstību noteikta veida kompensācijai, kuru 
izmaksā saistībā ar ziedošanu, jo īpaši tad, ja šāda kompensācija tiek izmaksāta mirušu 
donoru radiniekiem;

D. tā kā no ētiskā viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ciktāl tas iespējams, audu un šūnu 
pietiekamu piegādi medicīniskām vajadzībām; tā kā šī piegāde ir jāpārvalda pilsoņu 
interesēs un tāpēc jāuzrauga valsts iestādēm;

E. tā kā diskusija par iespējamo piekrišanu pēcnāves ziedojumiem ir jāvirza tālāk,

1. aicina dalībvalstis noteikt saistošus noteikumus, ja tās nav vēl to izdarījušas, lai īstenotu 
ētikas principu, proti, ka audu un šūnu ziedošana ir bezmaksas un brīvprātīga;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai jebkura kompensācija, kas paredzēta donoriem, atbilstu 
ētikas principiem; iesaka īpašu uzmanību pievērst šim jautājumam gadījumā, ja 
kompensācija netiek izmaksāta donoram, bet donora ģimenei pēc viņa nāves;

3. uzskata, ka, lai īstenotu ētisko prasību par pietiekamas piegādes nodrošināšanu, Komisijai 
un dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja izveidot Eiropas mēroga donoru un potenciālo 
saņēmēju datubāzi, lai pārvaldītu piegādi vispārējās interesēs un izvairītos no orgānu 
trūkuma, ja iespējams;

4. uzskata, ka šādā datubāzē arī būtu lietderīgi ietvert ziņas par potenciālā donora piekrišanu 
vai nepiekrišanu orgānu ziedošanai nāves gadījumā, jo donoru datubāzes pašreiz tiek 
organizētas valsts līmenī, kas nozīmē, ka bieži vien nav pieejama informācija par 
pilsoņiem, kuri izmantojuši savu pārvietošanās brīvību;

5. aicina dalībvalstis un Komisiju izmantot iespēju paplašināt principu, pieņemot, ka mirušie 
potenciālie donori piekrīt ziedošanai, ja vien dzīves laikā viņi nav paziņojuši par pretējo.


