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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā orgānu ziedošana un transplantācija ir sarežģītas un īpaši delikātas problēmas, 
sevišķi to būtiskā ētiskā rakstura dēļ;

B. tā kā attiecībā uz orgānu ziedošanu un transplantāciju pieņemtās valsts politikas jomas un 
normatīvi ir ļoti atšķirīgi dažādās dalībvalstīs juridisku, kultūras, administratīvu un 
organizatorisku faktoru dēļ; 

C. tā kā EK līguma 152. panta 4. punkts ļauj veikt Kopienas pasākumus ar mērķi nodrošināt 
efektīvākas un pieejamākas Kopienas transplantācijas sistēmas, pilnīgi ievērojot 
subsidiaritātes principu un  tādējādi katrā dalībvalstī spēkā esošos noteikumus par orgānu 
ziedošanu vai orgānu medicīnisku izmantošanu,

1. uzskata, ka jāapsver normatīva pasākuma nepieciešamība, lai Kopienas līmenī nodrošinātu 
kvalitātes un drošuma standartus attiecībā uz orgānu ziedošanu un transplantāciju, cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, ņemot vērā regulējošo pamatu, kas jau pastāv daudzās ES 
dalībvalstīs, kā arī citu starptautisku organizāciju darbību;

2. pauž atbalstu atbilstoša Kopienas tiesiskā instrumenta izveidei attiecībā uz orgānu 
ziedošanu un transplantāciju, atbilstīgi izmaksu un ieguvumu analīzei un  tā vispārējās 
ietekmes novērtējumam, ņemot vērā orgānu transplantācijas specifiku un to darbu, ko 
veikusi Eiropas Padome, vienlaicīgi dalībvalstīm pastiprināti sadarbojoties, ievērojot 
esošos valstu noteikumus; uzsver, ka tiesību aktiem nav jāpalielina administratīvais slogs, 
kas novirza resursus no medicīniskās palīdzības, ņemot vērā to, ka trūkst ziedoto orgānu, 
tiesību aktiem jāļauj mediķiem turpināt riskanto pieeju iespējamo orgānu ziedotāju 
novērtēšanā;

3. uzsver, ka mērķa – padarīt transplantācijas sistēmas efektīvākas un pieejamākas –
sasniegšanā, uzlabojot to drošību un kvalitāti, kā arī nodrošinot plašāku orgānu 
pieejamību, ievērojot iespējamā donora neatkarības principu, nedrīkst pārkāpt ar orgānu 
transplantāciju saistītos sarežģītos ētiskos jautājumus;

4. uzsver, ka ļoti svarīga ir dalībvalstu ciešāka sadarbība; iesaka veicināt apmaiņu ar labāko 
praksi orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā, kā arī aicina izveidot datubāzi 
Kopienas līmenī orgānu ziedošanas un transplantācijas mērķiem; prasa dalībvalstīm 
apsvērt ierobežojumu atcelšanu saistībā ar orgānu transportēšanu pāri robežām, jo īpaši 
gadījumos, kad orgāna bioloģiskie parametri vienā valstī atbilst noteikumiem, kādi 
attiecībā uz šo orgānu pieprasīti citā valstī; uzskata, ka elastīga orgānu transplantācijas, 
orgānu apmaiņas, to importa un eksporta sistēma dalībvalstu starpā varētu glābt daudzas 
dzīvības, ļaujot vairāk cilvēkiem atrast piemērotu donoru;
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5. uzskata par lietderīgu, lai samazinātu donora risku, paredzēt stingrus standartus, lai 
novērstu medicīniskas, ķirurģiskas, psiholoģiskas, sociālas un ētiskas problēmas, ar kuram 
var saskarties dzīvie ziedotāji pēc vajadzīgās izmeklēšanas, lai pārbaudītu viņu 
piemērotību ziedot orgānus, kā arī pēc medicīniskās ārstēšanas un ķirurģiskas iejaukšanās, 
kas saistītas ar ziedošanu;

6. uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt to, ka mirušie donori tiek atbilstīgi uzskaitīti, 
ieviešot piemērotus ziedoto orgānu drošuma un kvalitātes standartus, šim nolūkam 
jāpiemēro sistēma, kad  ziedotājs pieļauj orgānu izņemšanu, izņemot gadījumus, kad  viņš 
nepārprotami to ir noraidījis; uzskata, ka neviens, pat laulātais vai tuvs radinieks nedrīkst 
iebilst šādā veidā izteiktai vēlmei;

7. prasa dalībvalstīm izpētīt prezumētās piekrišanas sistēmas, kā līdzekļa lielāka 
transplantāciju skaita sasniegšanai, ieviešanas ieguvumus attiecībā uz orgānu ziedošanu; 
uzskata, ka šīs sistēma saglabā ziedotāja piekrišanas brīvību, ņemot vērā, ka pilsonis var 
izlemt vai palikt šai sistēmā vai izstāties no tās;

8. uzskata par nepieciešamu nodrošināt godīgu personas datu aizsardzības un konfidenciālas 
informācijas līdzsvaru saistībā ar ziedotājiem, kā arī ziedoto orgānu izsekojamību, lai 
novērstu samaksu par orgāniem, to pārdošanu, kā arī to kontrabandu.
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