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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât statele membre au pus în aplicare în mare măsură principiul etic stabilit în 
Directiva 2004/23/CE prin care donațiile de țesuturi și celule ar trebui să fie neremunerate 
și voluntare;

B. întrucât ar fi de dorit ca toate statele membre să dețină norme cu caracter obligatoriu care 
să pună în aplicare acest principiu etic, inclusiv prin intermediul dreptului penal;

C. întrucât rămân, totuși, îndoieli privind compatibilitatea cu acest principiu etic a anumitor 
tipuri de despăgubire acordate în legătură cu donațiile, în special atunci când o astfel de 
compensație este acordată rudelor donatorilor decedați;

D. întrucât asigurarea, în măsura în care este posibil, a unei aprovizionări adecvate cu țesuturi 
și celule necesare în scopuri medicale are, de asemenea, o importanță etică majoră; 
întrucât acea aprovizionare trebuie gestionată în interesul cetățenilor trebuind, prin 
urmare, să fie supervizată de către organismele publice;

E. întrucât ar trebui urmărită în continuare dezbaterea pe tema consimțământului presupus 
pentru donațiile post-mortem;

1. solicită statelor membre să stabilească, dacă nu au făcut deja acest lucru, norme cu 
caracter obligatoriu care să pună în aplicare principiul etic prin care donațiile de țesuturi și 
celule ar trebui să fie neremunerate și voluntare;

2. solicită statelor membre să se asigure că orice formă de compensație acordată donatorilor 
este compatibilă cu principiile etice; recomandă acordarea unei atenții deosebite acestei 
probleme, în cazul în care compensația este acordată nu donatorului, ci familiei acestuia, 
în urma decesului;

3. consideră că pentru a urmări imperativul etic privind asigurarea unei aprovizionări 
adecvate, Comisia și statele membre ar trebui să ia în considerare posibilitatea creării unei 
baze de date la nivel european a donatorilor și a potențialilor primitori, în scopul 
gestionării aprovizionării în interes general și evitării lipsurilor în cazul în este posibil;

4. consideră că o astfel de bază de date ar putea conține, de asemenea, în mod util, detalii cu 
privire la un potențial consimțământ sau lipsa unui consimțământ din partea unui donator 
privind donațiile de organe în caz de deces, întrucât bazele de date ale donatorilor sunt în 
prezent gestionate la nivel național, ceea ce înseamnă că informațiile nu sunt adesea 
disponibile în legătură cu cetățenii care au beneficiat de libertatea lor de circulație;

5. recomandă statelor membre și Comisiei să urmărească posibilitatea unei extinderi a 
principiului potrivit căruia se presupune că potențialii donatori decedați sunt de acord cu 
donația, cu condiția ca aceștia să nu fi declarat altfel în timpul vieții;
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