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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os Estados-Membros aplicaram, em larga medida, o princípio ético 
estabelecido na Diretiva 2004/23/CE, segundo o qual as dádivas de tecidos e células 
devem ser não remuneradas e voluntárias;

B. Considerando que seria desejável para todos os Estados-Membros a instituição de normas 
vinculativas no sentido da aplicação desse princípio ético, inclusive através do direito 
penal;

C. Considerando, no entanto, que subsistem dúvidas quanto à compatibilidade da concessão 
de determinados tipos de compensação, em matéria de dádivas, com este princípio ético, 
sobretudo quando essas compensações são concedidas aos familiares dos dadores mortos;

D. Considerando que é igualmente de primordial importância ética assegurar, tanto quanto 
possível, um aprovisionamento adequado de tecidos e células tidos como necessários para 
fins médicos; considerando que esse aprovisionamento tem de ser gerido de acordo com o 
interesse dos cidadãos e que, portanto, deve ser objeto de supervisão por parte dos 
organismos públicos;

E. Considerando que o debate acerca da presunção de consentimento relativamente às 
dádivas post mortem deve prosseguir;

1. Apela aos Estados-Membros para que estabeleçam normas vinculativas, caso ainda não o 
tenham feito, no sentido da aplicação do princípio ético segundo o qual as dádivas de 
tecidos e células devem ser não remuneradas e voluntárias;

2. Insta os Estados-Membros a assegurar que toda e qualquer compensação concedida aos 
dadores é compatível com os princípios éticos; aconselha que deve ser dedicada especial 
atenção a esta matéria, onde a compensação é concedida não ao dador, mas sim à família 
do dador após morte do mesmo;

3. É do seu entender que, tendo em vista a prossecução do imperativo ético de assegurar um 
aprovisionamento adequado, a Comissão e os Estados-Membros devem contemplar a 
possibilidade de criar, à escale europeia, uma base de dados de dadores e potenciais 
destinatários no sentido de gerir o aprovisionamento de acordo com o interesse geral e 
evitar escassez, sempre que possível;

4. Considera que também podiam constar da base de dados em causa informações úteis sobre 
o consentimento, ou outro, do potencial dador relativamente à dádiva de órgãos em caso 
de morte, uma vez que as bases de dados de dadores são atualmente organizadas a nível 
nacional, o que significa que, muitas vezes, a informação não está disponível 
relativamente a cidadãos que beneficiaram da respetiva livre circulação;
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5. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a enveredarem pela opção de alargar o 
princípio da presunção de consentimento dos potenciais dadores mortos em matéria de 
dádivas, desde que estes não tenham afirmado o contrário em vida.


