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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 potrebe bolnikov po presajanju organov v Evropi niso izpolnjene zaradi omejenega 
števila razpoložljivih organov tako umrlih kot nesebičnih živih darovalcev,

B. ker se nacionalne politike in regulativni okvirji za darovanje in presajanje organov med 
državami članicami bistveno razlikujejo v skladu z različnimi pravnimi, kulturnimi, 
upravnimi in organizacijskimi dejavniki,

1. poziva Komisijo, naj med drugim na podlagi podatkov iz svoje presoje vpliva 
(SEC(2008)2956) preveri, ali razlike med nacionalnimi zakonodajami glede različnih 
sistemov soglasja za darovanje organov po smrti ovirajo darovanje organov;

2. poziva države članice, naj preučijo koristi izvajanja sistema tako imenovanega 
domnevnega soglasja za darovanje organov kot načina za povečanje števila organov za 
presaditev; meni, da tak sistem v celoti ohranja pravico darovalca do soglasja, saj lahko 
državljani izberejo, ali bodo ostali v sistemu;

3. poudarja, da je tesnejše sodelovanje med državami članicami bistveno; predlaga, da se 
pospeši izmenjava najboljše prakse na področju darovanja in presajanja; poziva države 
članice, naj razmislijo o odpravi omejitev pri prevozu organov prek meja; meni, da bi 
lahko prožen sistem držav članic za presajanje organov, njihovo izmenjavo ter uvoz in 
izvoz prihranil številna življenja, ker bi več ljudem omogočil, da bi našli ustreznega 
darovalca;

4. poudarja pomen večje osveščenosti javnosti o darovanju in presajanju organov, ker lahko 
omogoči lažjo opredelitev darovalcev in tako poveča razpoložljivost organov; zato poziva 
Komisijo, države članice in civilno družbo, naj strukturno okrepijo spodbujanje darovanja 
organov;

5. meni, da je treba zagotoviti ustrezno ravnotežje med zaščito anonimnosti in zaupnosti 
darovalca na eni strani ter možnostjo sledenja darovanih organov v zdravstvene namene 
na drugi, da bi preprečili nagrajevanje darovanja organov ter trgovino in promet z njimi.

6. poudarja, da trgovina z organi, komercializacija njihovega presajanja in presaditveni 
turizem kršijo načelo enakosti, pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic ter uničujejo 
etiko altruističnega darovanja.

7. poudarja, da bi države članice morale okrepiti sodelovanje pod okriljem Interpola, da bi 
se učinkoviteje odzivale na trgovino z organi;

8. meni, da bi preprečevanje trgovine z organi moralo ostati v izključni pristojnosti 
Evropske unije. Države članice bi morale v ta namen tudi sprejeti ukrepe, med drugim za 
zmanjšanje povpraševanja, učinkovitejše spodbujanje darovanja organov, ohranjanje 
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strogih predpisov glede živih darovalcev, ki niso sorodniki, zagotavljanje preglednosti 
nacionalnih registrov in čakalnih list, vzpostavitev pravne odgovornosti medicinskega 
osebja v zvezi z odkrivanjem nepravilnosti in ukrepe za posredovanje informacij;

9. poziva države članice, naj uvedejo standardne operativne postopke za odkrivanje 
neetičnih in nezakonitih dejavnosti in omejevanje z njimi povezanega tveganja, zlasti pri 
odločitvah o pridobivanju in presaditvi organov. 
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