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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że państwa członkowskie w większości stosują w praktyce określoną w 
dyrektywie 2004/23/WE zasadę etyczną, zgodnie z którą dawstwo tkanek i komórek 
powinno mieć charakter honorowy i dobrowolny;

B. mając na uwadze, że we wszystkich państwach członkowskich powinny istnieć wiążące 
przepisy pozwalające na egzekwowanie stosowania tej zasady etycznej, w tym za pomocą 
środków prawnokarnych;

C. mając jednak na uwadze, że wciąż istnieją wątpliwości dotyczące zgodności niektórych 
rodzajów rekompensat udzielanych w związku z oddawaniem tkanek i komórek, w 
szczególności gdy taka rekompensata jest udzielana krewnym dawców zmarłych, z tą 
zasadą etyczną;

D. mając na uwadze, że bardzo ważne pod względem etycznym jest również dopilnowanie 
tego, by w miarę możliwości zapewnić wystarczające zaopatrzenie w tkanki i komórki 
potrzebne do celów medycznych; mając na uwadze, że zaopatrzenie to musi być 
realizowane w interesie obywateli i w związku z tym powinno być nadzorowane przez 
organy publiczne;

E. mając na uwadze, że należy kontynuować debatę na temat domniemanej zgody na 
dawstwo post mortem;

1. wzywa państwa członkowskie do określenia wiążących przepisów pozwalających na 
egzekwowanie stosowania zasady etycznej, zgodnie z którą dawstwo tkanek i komórek 
ma charakter honorowy i dobrowolny;

2. wzywa państwa członkowskie do dopilnowania tego, by jakakolwiek rekompensata 
udzielana dawcom była zgodna z zasadami etycznymi; sugeruje, aby kwestię tę traktować 
ze szczególną uwagą w przypadkach, gdy rekompensata nie jest udzielana dawcy, ale 
rodzinie dawcy po jego śmierci;

3. jest zdania, że w celu wypełniania etycznego obowiązku, którym jest zapewnianie 
wystarczającego zaopatrzenia, Komisja i państwa członkowskie powinny rozważyć 
możliwość stworzenia ogólnoeuropejskiej bazy danych dawców i potencjalnych biorców, 
co pozwoli na zarządzanie zaopatrzeniem w interesie ogólnym i w stosownych 
przypadkach na zapobieganie niedoborom;

4. jest zdania, że tego rodzaju baza danych mogłaby również zawierać przydatne 
szczegółowe informacje dotyczące zgody potencjalnego dawcy lub inne informacje 
dotyczące oddania organów w przypadku zgonu, ponieważ bazy danych dawców są 
obecnie tworzone na szczeblu krajowym, co oznacza, że w odniesieniu do obywateli, 
którzy skorzystali ze swobody przemieszczania się, informacje te często nie są dostępne;
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5. wzywa państwa członkowskie i Komisję do rozważenia możliwości rozszerzenia zakresu 
zasady, zgodnie z którą domniemywa się, że potencjalni dawcy zmarli udzielają zgody na 
oddanie tkanek i komórek, chyba że za życia wyrazili inną wolę;


