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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel a betegek szervátültetéssel kapcsolatos igényei nem teljesülnek Európában az 
elhalálozott és az önzetlen élő donoroktól származó szervek korlátozott száma miatt,

B. mivel az eltérő jogi, kulturális, igazgatási és szervezeti tényezők következtében jelentős 
különbségek mutatkoznak az egyes tagállamok között a szervadományozásra és 
szervátültetésre vonatkozó nemzeti politikák és szabályozási keretek tekintetében,

1. felhívja a Bizottságot, hogy többek között a saját hatástanulmányában (SEC(2008)2956) 
szereplő adatok alapján vizsgálja meg, hogy akadályt jelentenek-e a szervadományozás 
szempontjából az elhalálozott személytől származó szervadományozáshoz való 
hozzájárulás különböző rendszereire vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti eltérések;

2. felkéri a tagállamokat, hogy elemezzék a szervátültetések számának növelését szolgáló, 
„feltételezett hozzájáruláson” alapuló szervadományozási rendszer kialakításának 
előnyeit; úgy véli, hogy egy ilyen rendszer maradéktalanul megóvja az adományozók 
hozzájárulási szabadságát, mivel a polgárok eldönthetik, hogy részt vesznek-e a 
rendszerben vagy sem;

3. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a tagállamok közötti szoros együttműködés; 
javasolja a szervadományozás és szervátültetés területén fennálló bevált gyakorlatok 
cseréjének fokozását; felkéri a tagállamokat, hogy fontolják meg a szervek határokon 
keresztüli szállítását érintő korlátozások megszüntetését; úgy véli, hogy számos életet 
menthetne meg a szervátültetés, szervcsere, szervimport és -export tagállamok közötti 
rugalmas rendszere, azáltal hogy a segítségével több ember találhatna megfelelő donort;

4. hangsúlyozza a szervadományozással és szervátültetéssel kapcsolatos lakossági 
tudatosság növelésének jelentőségét, mivel az segítheti a szervdonorok azonosítását, és 
ezáltal növelheti a szervek hozzáférhetőségét; ennek megfelelően felhívja a Bizottságot, a 
tagállamokat és a civil társadalmat, hogy strukturális szinten mozdítsák elő a 
szervadományozás társadalmi elfogadását;

5. fontosnak tartja annak biztosítását, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre egyrészről a 
donoroknak az anonimitás és titoktartás szempontjából biztosított védelme, másrészről 
pedig a szervadományozások gyógyászati célú nyomon követhetősége között, a pénzért 
vállalt szervadományozás, a szervkereskedelem és a szervcsempészet megelőzése 
érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a szervkereskedelem, a szervátültetéssel kapcsolatos haszonszerzés 
és a szervturizmus sértik az méltányosság, az igazságosság és az emberi jogok tisztelete 
elvét és rombolják az önzetlen adományozás etikáját;
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7. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak az Interpol és az Europol égisze alatt tovább kell 
erősíteniük együttműködésüket a szervkereskedelem elleni hatékonyabb fellépés 
érdekében;

8. úgy véli, hogy a szervkereskedelem elleni küzdelemnek nem csak európai uniós 
feladatnak kell lennie. A tagállamoknak is intézkedéseket kell hozniuk e célból, ideértve 
a kereslet visszaszorítását, a szervadományozás hatékonyabb elősegítését, a szigorú jogi 
szabályozás fenntartását az élő szervadományozók tekintetében, a nemzeti 
nyilvántartások és várólisták átláthatóságának biztosítását, az orvosi szakma jogi 
felelősségének megteremtését a szabálytalanságok feltárását illetően, valamint az 
információk megosztását;

9. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be standard működési eljárásokat az etikátlan és 
illegális tevékenységek nyomon követésére, valamint az ilyen tevékenységek 
kockázatának korlátozására, különösen a szervbeszerzésre és a szervátültetésre vonatkozó 
döntések tekintetében.
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