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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže potreba transplantácií nie je medzi pacientmi v Európe napĺňaná v dôsledku 
obmedzeného počtu dostupných orgánov od zosnulých, ako aj od žijúcich altruistických 
darcov,

B. keďže v dôsledku rozdielnych právnych, kultúrnych, administratívnych a organizačných 
faktorov sa národné politiky a regulačné rámce v oblasti darcovstva a transplantácie 
orgánov v jednotlivých členských krajinách podstatne líšia,

1. vyzýva Komisiu, aby okrem iného na základe údajov obsiahnutých v hodnotení vplyvu 
(SEK(2008)2956) overila, či rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, pokiaľ 
ide o rôzne režimy získavania súhlasu s darcovstvom orgánov od zosnulej osoby, 
predstavujú prekážku v procese darovania orgánov;

2. žiada členské štáty, aby preskúmali výhody zavedenia systému darcovstva, ktorý bude 
založený na predpokladanom súhlase, ako prostriedku na dosiahnutie väčšieho počtu 
transplantácií orgánov; domnieva sa, že takýto systém v plnej miere zachováva zásadu 
slobodného súhlasu darcu, pretože občania môžu sami rozhodnúť, či v systéme zostanú, 
alebo z neho vystúpia;

3. zdôrazňuje, že je nevyhnutná užšia spolupráca medzi členskými štátmi; navrhuje 
zintenzívniť výmenu informácií o najlepších postupoch v oblasti darcovstva 
a transplantácie orgánov; vyzýva členské štáty, aby zvážili možnosť zrušenia obmedzení 
týkajúcich sa cezhraničnej prepravy orgánov; domnieva sa, že flexibilný systém 
transplantácií, výmeny, dovážania a vyvážania orgánov medzi členskými štátmi by mohol 
zachrániť mnoho životov tým, že umožní väčšiemu počtu ľudí nájsť vhodných darcov;

4. zdôrazňuje význam zvyšovania verejného povedomia o darcovstve a transplantácii 
orgánov s cieľom uľahčiť hľadanie darcov orgánov a zvýšiť tak dostupnosť orgánov; 
vyzýva preto Komisiu, členské štáty a občiansku spoločnosť, aby štrukturálne posilňovali 
propagáciu darcovstva orgánov;

5. domnieva sa, že je potrebné zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi ochranou darcu, 
pokiaľ ide o anonymitu a dôvernosť informácií, a medzi schopnosťou sledovať 
darcovstvo orgánov na lekárske účely, a to s cieľom zabrániť vyplácaniu odmeny 
za orgány, obchodovaniu s orgánmi a ich pašovaniu;

6. zdôrazňuje, že nezákonné obchodovanie s orgánmi, komercializácia transplantácií 
a transplantačná turistika porušujú zásady rovnosti, spravodlivosti a rešpektovania 
ľudských práv a ohrozujú etické zásady altruistického darcovstva;
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7. zdôrazňuje, že členské štáty by mali v záujme účinnejšieho riešenia problému 
nezákonného obchodovania s orgánmi posilniť svoju spoluprácu pod záštitou Interpolu 
a Europolu;

8. domnieva sa, že zodpovednosť za boj s nezákonným obchodovaním s orgánmi by nemala 
naďalej spočívať iba na EÚ; opatrenia v tejto oblasti by mali prijať takisto členské štáty, 
a to vrátane znižovania dopytu, účinnejšej podpory darcovstva orgánov, zachovávania 
prísnych právnych predpisov týkajúcich sa žijúcich nepríbuzných darcov, zaručením 
transparentnosti národných registrov a zoznamov čakateľov, ustanovením právnej 
zodpovednosti zdravotníkov za sledovanie nezrovnalostí a vzájomnou výmenou 
informácií;

9. vyzýva členské štáty, aby zaviedli štandardné operačné postupy odhaľovania neetických 
alebo nezákonných aktivít a obmedzenia z nich vyplývajúcich rizík, najmä pokiaľ ide 
o rozhodnutia o odbere a transplantácii orgánov.
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