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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 darcovstvo a transplantácie orgánov sú komplexnou a obzvlášť citlivou témou, 
predovšetkým vzhľadom na jej dôležitú etickú dimenziu,

B. keďže vnútroštátne politiky a právny rámec prijaté v oblasti darcovstva a transplantácie sa 
medzi členskými krajinami významne líšia na základe rôznych právnych, kultúrnych, 
administratívnych a organizačných faktorov,

C. keďže článok 152 ods. 4 Zmluvy o ES umožňuje prijímať na úrovni Spoločenstva 
opatrenia s cieľom zabezpečiť účinnejší a dostupnejší systém vykonávania transplantácií, 
pri súčasnom dodržiavaní zásady subsidiarity v plnej miere, a tým aj pri rešpektovaní 
vnútroštátnych ustanovení každého členského štátu o darcovstve alebo využívaní orgánov 
na lekárske účely,

1. je presvedčený, že by sa mala zvážiť potreba legislatívneho opatrenia na zabezpečenie 
kvality a bezpečnosti na úrovni Spoločenstva v oblasti darcovstva a transplantácie 
orgánov, sprevádzaného úzkou spoluprácou medzi členskými štátmi a zohľadňujúceho už 
existujúci právny rámec v jednotlivých štátoch Európskej únie a činnosť ďalších 
medzinárodných organizácií;

2. podporuje vytvorenie vhodného právneho nástroja Spoločenstva v oblasti darcovstva 
orgánov a transplantácií na základe analýzy nákladov a prínosov a komplexného 
zhodnotenia vplyvu, v ktorom budú zohľadnené špecifiká transplantácií orgánov a práca 
Rady Európy, ako aj posilnená spolupráca medzi členskými štátmi pri súčasnom 
dodržiavaní ich existujúcich vnútroštátnych ustanovení; zdôrazňuje, že právne predpisy 
by nemali zvyšovať administratívne zaťaženie, ktoré spôsobuje odčerpávanie zdrojov 
určených na starostlivosť, ale vzhľadom na nedostatok orgánov na darovanie musia 
umožňovať lekárom, aby pri posudzovaní potenciálnych darcov orgánov naďalej 
uplatňovali prístup založený na rizikovosti;

3. zdôrazňuje, že cieľ zefektívniť a sprístupniť systémy vykonávania transplantácií 
zvýšením ich bezpečnosti a kvality a zabezpečením lepšej dostupnosti orgánov pri 
dodržiavaní zásady slobodného rozhodovania potenciálneho darcu, sa nesmie 
presadzovať na úkor komplexných etických otázok, ktoré s transplantáciou orgánov 
súvisia;

4. zdôrazňuje, že je veľmi dôležitá užšia spolupráca medzi členskými štátmi; navrhuje, aby 
sa zintenzívnila výmena osvedčených postupov v oblasti darcovstva orgánov a 
transplantácií, a požaduje, aby sa na účely darcovstva a transplantácií vytvorila databanka 
na úrovni Spoločenstva; žiada členské štáty, aby zvážili zrušenie obmedzení, pokiaľ ide o 
prepravu orgánov cez hranice, najmä v prípadoch, keď biologické indikátory určitého 
orgánu v jednej krajine zodpovedajú požiadavkám, ktoré v súvislosti s týmto orgánom 
stanovila druhá krajina; flexibilný systém transplantácií, výmeny, dovážania a vyvážania 
orgánov medzi členskými štátmi by umožnil nájsť vhodných darcov viacerým ľuďom a 
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mohlo by sa tak zachrániť mnoho životov;

5. domnieva sa, že je potrebné stanoviť sprísnené normy, ktorých cieľom je predísť 
lekárskym, chirurgickým, psychologickým, sociálnym alebo etickým problémom, s 
ktorými sa môžu stretať živí darcovia po absolvovaní vyšetrení potrebných na overenie 
ich vhodnosti ako darcov, ako aj po lekárskom ošetrení a chirurgických zákrokoch 
súvisiacich s darcovstvom, s cieľom minimalizovať riziko pre darcu;

6. považuje za nutné zaručiť, aby sa so zosnulými darcami vhodne manipulovalo s cieľom 
zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti a kvality darovaných orgánov, pričom na tento 
účel by sa mal zaviesť systém, v rámci ktorého sa vždy predpokladá súhlas s odobratím 
orgánov, okrem prípadov, keď zosnulá osoba s darovaním svojich orgánov vyslovene 
nesúhlasila; nikto nemôže odporovať takto vyjadrenej vôli darcu, dokonca ani 
manžel/manželka alebo príbuzný/príbuzná prvého stupňa;

7. žiada členské štáty, aby zanalyzovali prínos zavedenia systému darcovstva, ktorý bude 
založený na „predpokladanom súhlase“, ako prostriedku na dosiahnutie väčšieho počtu 
transplantácií orgánov; domnieva sa, že tento systém plne zachováva zásadu súhlasu 
darcu, pretože občania môžu zvážiť, či v systéme zostanú, alebo z neho vystúpia;

8. domnieva sa, že je potrebné zabezpečiť, aby sa dosiahla primeraná rovnováha medzi 
ochranou darcu, pokiaľ ide o anonymitu a dôvernosť informácií, a medzi možnosťou zistiť 
pôvod darovaných orgánov, s cieľom zabrániť vyplácaniu odmeny, obchodu s orgánmi a 
ich pašovaniu.
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