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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi organų donorystė ir transplantacija yra sudėtingi ir itin opūs klausimai, visų 
pirma dėl svarbaus etinio jų aspekto,

B. kadangi skirtingų valstybių narių nacionalinė organų donorystės ir transplantacijos 
politika ir teisinis pagrindas dėl įvairių teisinių, kultūrinių, administracinių ir 
organizacinių veiksnių labai skiriasi,

C. kadangi EB sutarties 152 straipsnio 4 dalis sudaro sąlygas patvirtinti Bendrijos lygio 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingesnes ir prieinamesnes transplantacijos 
sistemas, visapusiškai laikantis subsidiarumo principo, taigi ir atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės nacionalines nuostatas dėl donorystės arba organų panaudojimo gydymo 
tikslais,

1. mano, kad turėtų būti apsvarstyta būtinybė parengti teisės aktą, kuriame būtų nustatyti 
Bendrijos lygmeniu taikytini organų donorystės ir transplantacijos kokybės ir saugumo 
standartai ir kuris būtų rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant valstybėms narėms ir 
atsižvelgiant į įvairiose Europos Sąjungos valstybėse galiojančias reguliavimo sistemas 
bei kitų tarptautinių organizacijų veiklą;

2. palankiai vertina ketinimą atlikus ekonominės naudos analizę ir išsamų poveikio tyrimą 
parengti atitinkamą Bendrijos teisės aktą dėl organų donorystės ir transplantacijos 
atsižvelgiant į organų transplantacijos savitumą ir Europos Tarybos atliktą darbą ir 
glaudžiai bendradarbiaujant valstybėms narėms bei atsižvelgiant į valstybių narių 
nacionalines nuostatas; pabrėžia, kad jokiais teisės aktais neturėtų būti sukuriama 
papildoma administracinė našta, trukdanti išteklius skirti priežiūrai, ir kad juose, trūkstant 
organų donorystei, turi būti numatyta galimybė gydytojams praktikams ir toliau rizikos 
aspektu vertinti galimus organų donorus;

3. pabrėžia, kad tikslo padaryti transplantacijos sistemas veiksmingesnes ir prieinamesnes 
pagerinus jų saugumą ir kokybę ir užtikrinus didesnį organų prieinamumą laikantis galimo 
donoro apsisprendimo principo neturėtų būti siekiama sudėtingų su organų transplantacija 
susijusių etinių klausimų sąskaita;

4. pabrėžia, kad glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas yra ypač svarbus; siūlo 
paspartinti keitimąsi pažangiąja patirtimi donorystės ir transplantacijos srityje ir ragina 
įsteigti Bendrijos lygmens duomenų banką donorystės ir transplantacijos reikmėms; ragina 
valstybes nares apsvarstyti galimybę panaikinti apribojimus, taikomus transportuojant 
organus į kitas valstybes, ypač kai organo biologiniai rodikliai vienoje šalyje atitinka 
organams keliamus reikalavimus kitoje šalyje; valstybėse narėse taikant lanksčią organų 
transplantacijos, keitimosi organais, organų įvežimo ir išvežimo sistemą galima būtų 
išgelbėti daug gyvybių, nes didesniam skaičiui žmonių būtų randami tinkami donorai;

5. mano, kad derėtų numatyti griežtus reikalavimus siekiant išvengti medicininių, 
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chirurginių, psichologinių, socialinių ar etinių problemų, kurias gali patirti gyvi donorai 
dėl tyrimų, kuriuos būtina atlikti norint patikrinti, ar jie tinka būti donorais, taip pat dėl su 
donoryste susijusio gydymo ir chirurginių intervencijų, ir siekiant sumažinti pavojų 
donorui;

6. mano, kad būtina užtikrinti tinkamą reikalų, susijusių su mirusiais donorais, tvarkymą 
nustatant tinkamus dovanojamų organų saugumo ir kokybės standartus, ir kad šiuo tikslu 
turėtų būti patvirtinta sistema, pagal kurią visada būtų daroma prielaida, kad sutinkama
dėl organų panaudojimo, išskyrus atvejus, kai turimas aiškus donoro atsisakymas; niekas, 
net sutuoktinis arba pirmos eilės giminaičiai, negali paprieštarauti tokiu būdu išreikštai 
donoro valiai;

7. ragina valstybes nares ištirti, kokią naudą siekiant didesnio organų transplantacijų 
skaičiaus duotų donorystė taikant vadinamąją sutikimo prezumpcijos sistemą. Mano, kad 
taikant minėtą sistemą visiškai išsaugoma donoro teisė apsispręsti, kadangi piliečiai gali 
pasirinkti, ar likti sistemoje, ar ne;

8. mano, kad reikia užtikrinti tinkamą donoro apsaugos anonimiškumo, konfidencialumo ir 
donorų organų atsekamumo pusiausvyrą, siekiant, kad už organus nebūtų atlyginama ir 
nevyktų nelegali prekyba jais.
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