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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so države članice večinoma uveljavile etično načelo iz Direktive 2004/23/ES, po 
katerem naj bi bilo darovanje tkiv in celic neplačano in prostovoljno;

B. ker bi bilo zaželeno, da bi imele vse države članice obvezujoča pravila za uveljavljanje 
tega etičnega načela, tudi s kazensko zakonodajo;

C. ker kljub temu ostajajo dvomi glede skladnosti nekaterih vrst nadomestil, povezanih z 
darovanjem, s tem etičnim načelom, zlasti kadar ta nadomestila prejmejo svojci umrlih 
darovalcev;

D. ker je hkrati bistvenega etičnega pomena preskrbeti dovolj tkiv in celic za zdravstvene 
namene, kolikor je to mogoče; ker je treba to preskrbo upravljati v interesu državljanov in 
bi jo morali zato nadzirati javni organi;

E. ker bi bilo treba nadaljevati razpravo o domnevanem soglasju za darovanje po smrti;

1. poziva države članice, naj določijo obvezujoča pravila, če tega še niso storile, za 
uveljavitev etičnega načela, po katerem naj bi bilo darovanje tkiv in celic neplačano in 
prostovoljno;

2. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo vsa nadomestila darovalcem skladna z 
etičnimi načeli; priporoča, da se posebna pozornost nameni temu vprašanju, kadar se 
nadomestilo ne daje darovalcu, temveč svojcem po njegovi smrti;

3. meni, da bi morale Komisija in države članice pri izpolnjevanju etičnega imperativa glede 
zadostne preskrbe premisliti o vzpostavitvi vseevropske zbirke podatkov o darovalcih in 
morebitnih prejemnikih, da bi preskrbo upravljale v splošnem interesu in se po možnosti 
izognile pomanjkanju;

4. meni, da bi bilo koristno, če bi ta zbirka podatkov vsebovala tudi podatke o tem, ali 
darovalec soglaša ali ne soglaša z darovanjem organov v primeru smrti, saj so zbirke 
podatkov o darovalcih zdaj vodene na nacionalni ravni, kar pomeni, da pogosto niso na 
voljo podatki o državljanih, ki izkoristijo pravico do prostega gibanja;

5. poziva države članice in Komisijo, naj se odločijo za razširitev načela, po katerem se 
domneva, da so umrli potencialni darovalci soglašali z darovanjem, če se niso izrekli o 
nasprotnem, ko so bili še živi.


