
PA\887584SK.doc PE478.552v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

2011/2193(INI)

2.2.2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre právne veci

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k dobrovoľnému a bezplatnému darcovstvu tkanív a buniek
(2011/2193(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jiří Maštálka



PE478.552v01-00 2/3 PA\887584SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\887584SK.doc 3/3 PE478.552v01-00

SK

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 členské štáty do veľkej miery uplatňujú etickú zásadu uvedenú v smernici 
2004/23/ES, na základe ktorej by malo byť darcovstvo tkanív a buniek bezplatné a 
dobrovoľné;

B. keďže by bolo žiaduce, aby mali všetky členské štáty záväzné pravidlá na uplatňovanie 
tejto etickej zásady, a to aj prostredníctvom trestného práva;

C. keďže však pretrvávajú pochybnosti týkajúce sa zlučiteľnosti niektorých druhov odmien 
poskytovaných v súvislosti s darcovstvom s touto etickou zásadou, najmä keď sa táto 
odmena poskytuje príbuzným zosnulých darcov;

D. keďže z etického hľadiska je tiež mimoriadne dôležité zabezpečiť, pokiaľ je to možné, 
primeranú dodávku tkanív a buniek potrebných na lekárske účely; keďže táto dodávka sa 
musí riadiť v záujme občanov, a preto by sa mala uskutočniť pod dohľadom verejných 
orgánov;

E. keďže by sa malo ďalej pokračovať v diskusii o predpokladanom súhlase s darcovstvom 
post-mortem;

1. vyzýva členské štáty, aby stanovili záväzné pravidlá, ak to ešte neurobili, na uplatňovanie 
etickej zásady, že darcovstvo tkanív a buniek by malo byť bezplatné a dobrovoľné;

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že akákoľvek odmena poskytnutá darcom bude 
zlučiteľná s etickými zásadami; odporúča, aby sa tejto otázke venovala osobitná 
pozornosť v prípade, že sa odmena neposkytne darcovi, ale darcovej rodine po smrti 
darcu;

3. domnieva sa, že Komisia a členské štáty by v záujme presadenia etickej nevyhnutnosti 
zabezpečiť primeranú dodávku mali zvážiť možnosť vytvorenia celoeurópskej databázy 
darcov a potenciálnych príjemcov s cieľom riadiť dodávku vo všeobecnom záujme, 
a pokiaľ je to možné, zabrániť nedostatkom;

4. domnieva sa, že táto databáza by tiež mohla obsahovať užitočné informácie o súhlase 
alebo nesúhlase potenciálneho darcu s darcovstvom orgánov v prípade smrti, keďže 
databázy darcov sa v súčasnosti organizujú na vnútroštátnej úrovni, čo znamená, že často 
nie sú k dispozícii informácie o občanoch, ktorí využili svoju slobodu pohybu;

5. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uplatnili možnosť rozšírenia zásady, na základe 
ktorej sa predpokladá súhlas potenciálnych darcov s darcovstvom, ak darcovia počas 
svojho života neuviedli iné.


