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JAVASLATOK

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

A. mivel a szervadományozás és szervátültetés összetett és rendkívül érzékeny téma, 
különösen jelentős etikai vonzatai miatt,

B. mivel a nemzeti politikák, valamint a szervadományozás és -átültetés szabályozási 
keretének jogi, kulturális, igazgatási és szervezési alapja tagállamonként jelentősen eltér,

C. mivel az EK-Szerződés 152. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi hatékonyabb és 
hozzáférhetőbb átültetési rendszerek biztosító közösségi intézkedések elfogadását, a 
szubszidiaritás elvének és következésképpen a tagállamok szervadományozásra és a 
szervek orvosi felhasználására vonatkozó nemzeti rendelkezéseinek teljes és 
maradéktalan tiszteletben tartása mellett,

1. úgy véli, meg kell vizsgálni, hogy a tagállamokkal folytatott szoros együttműködésen 
kívül szükség van-e közösségi szintű jogalkotási kezdeményezésre a szervadományozás 
és szervátültetés minőségének és biztonságosságának biztosításához, figyelembe véve az 
Európai Unió különböző tagállamaiban már meglévő szabályozási keretet és más 
nemzetközi szervezetek tevékenységét;

2. támogatja egy szervadományozásra és szervátültetésre vonatkozó, megfelelő közösségi 
jogi eszköz költség-haszon elemzést és átfogó hatásvizsgálatot követő létrehozását a 
tagállamok közötti megerősített együttműködésen túlmenően, figyelembe véve 
ugyanakkor a szervátültetés sajátosságait illetve az Európa Tanács által végzett munkát és 
tiszteletben tartva a hatályos nemzeti rendelkezéseket; hangsúlyozza, hogy semmilyen 
jogi szabályozás nem okozhat olyan adminisztratív többletterhet, mely elvonná a 
forrásokat az ellátástól, és – tekintettel az adományozható szervek terén mutatkozó 
hiányra – minden jogi szabályozásnak lehetővé kell tennie az orvosok számára, hogy 
továbbra is kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak a potenciális szervdonorok 
értékelésekor;

3. hangsúlyozza, hogy annak a célkitűzésnek a megvalósítása során, hogy az átültetési 
rendszerek hatékonyabbak és hozzáférhetőbbek legyenek biztonságosságuk és minőségük 
javítása, valamint a szervek nagyobb rendelkezésre állásának biztosítása és a potenciális 
donorok önrendelkezési jogának tiszteletben tartása révén, nem szorulhatnak háttérbe a 
szervátültetéshez kapcsolódó összetett etikai kérdések;

4. hangsúlyozza, hogy döntő fontosságú a tagállamok közötti szorosabb együttműködés; 
javasolja a szervadományozás és -átültetés terén meglévő legjobb gyakorlatok 
intenzívebb cseréjét, és síkraszáll egy közösségi szintű, a szervadományozás és -átültetés 
céljait szolgáló adatbank létrehozása mellett; kéri a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra 
a szervek határokon átnyúló szállítására vonatkozó korlátozások megszüntetését, 
különösen azokban az esetekben, amikor egy adott országban rendelkezésre álló szerv 
biológiai mutatói megfelelnek egy másik ország által a szervre vonatkozóan előírt 
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feltételeknek; úgy véli, hogy a szervátültetés, -csere, -import és -export tagállamok 
közötti rugalmas rendszere sok életet menthet meg azáltal, hogy az érintettek számára 
lehetővé teszi a megfelelő donor megtalálását;

5. helyénvalónak tartja, hogy a donort érintő kockázatok minimálisra csökkentése 
érdekében szigorú előírásokat állapítsanak meg azon orvosi, sebészi, pszichológiai, 
társadalmi, illetve etikai problémák megelőzése céljából, melyek az élő donorok esetében 
felléphetnek az adományozói alkalmasságuk ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatokat, és 
az adományozás céljából végzett orvosi kezeléseket és sebészeti beavatkozásokat 
követően;

6. szükségesnek tartja annak garantálását, hogy az elhunyt donorok esetében a megfelelő 
módon járjanak el, biztosítva az adományozott szervekre vonatkozó biztonsági és 
minőségi előírásokat, ezért olyan rendszert kell elfogadni, mely mindig engedélyezi a 
szerv kivételét, kivéve ha ezt a donor kifejezetten megtagadta; úgy véli, hogy senki, még 
házastársa vagy első fokú rokona sem szállhat szembe a donor fentiekben említett 
akaratával;

7. felkéri a tagállamokat, hogy elemezzék a „feltételezett hozzájáruláson” alapuló 
szervadományozási rendszer – mint a szervátültetések számának növelésére szolgáló 
eszköz – bevezetésének előnyeit; úgy véli, hogy egy ilyen rendszer teljes mértékben 
megőrzi a donor hozzájárulási szabadságát, mivel az állampolgárok eldönthetik, hogy 
bennmaradnak-e a rendszerben vagy sem;

8. úgy véli, hogy a szervek pénzért való eladásának és kereskedelmének megakadályozása 
érdekében biztosítani kell, hogy megfelelő egyensúlyban legyen egyfelől a donor védelme 
az anonimitás és az adatok bizalmas kezelése tekintetében, másfelől a szervadományozás 
nyomon követhetősége. .
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