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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Medlemsstaterna har överlag låtit verkställa den etiska princip som fastställdes i 
direktiv 2004/23/EG enligt vilken donationer av vävnader och celler ska vara obetalda och 
frivilliga.

B. Det skulle vara önskvärt att alla medlemsstater hade bindande regler för att driva igenom 
denna etiska princip, inbegripet via straffrätt.

C. Det återstår dock tvivel gällande huruvida vissa typer av ersättning som utbetalas i 
samband med donationer är förenliga med denna etiska princip, särskilt när sådan 
ersättning utbetalas till de avlidna donatorernas släktingar.

D. Det är även av yttersta etiska vikt att garantera, så långt det är möjligt, tillräcklig tillgång 
på vävnader och celler för medicinska ändamål. Denna tillgång måste förvaltas i 
medborgarnas intresse och bör därför övervakas av offentliga organ.

E. Debatten om underförstått samtycke till post mortem-donationer bör fortsätta att föras.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa bindande regler, om så inte 
redan har skett, för att genomdriva den etiska principen att donationer av vävnader och 
celler ska vara obetalda och frivilliga.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att ersättning som utbetalas till 
donatorer är förenlig med etiska principer. Parlamentet förordar att särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt denna fråga om ersättningen inte utbetalas till donatorn utan 
till donatorns familj efter döden.

3. Europaparlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna, för att kunna fullgöra 
det etiska åtagandet att garantera tillräcklig tillgång på vävnader och celler, bör överväga 
möjligheten att upprätta en unionstäckande databas över donatorer och potentiella 
mottagare för att förvalta tillgången i allmänhetens intresse och undvika brist på 
donationsmaterial där så är möjligt.

4. Europaparlamentet anser att en sådan databas även på lämpligt sätt skulle kunna innehålla 
närmare uppgifter om en potentiell donators samtycke eller brist på samtycke till 
organdonationer i händelse av dödsfall, eftersom databaser över donatorer för närvarande 
förvaltas på nationell nivå, vilket betyder att denna information ofta inte är tillgänglig när 
det gäller medborgare som har dragit nytta av sin rätt till fri rörlighet.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att överväga 
alternativet att utvidga principen att avlidna potentiella donatorer ska anses ha lämnat sitt 
underförstådda samtycke till donation förutsatt att de inte har uppgett något annat under 
sin livstid.


