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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker sta darovanje in presajanje organov zapletena in občutljiva tema, zlasti zaradi 
pomembnih etičnih razsežnosti,

B. ker so v posameznih državah članicah zaradi pravnih, kulturnih, upravnih in 
organizacijskih razlogov nacionalne politike in pravni okvir na področju darovanja in 
presajanja organov zelo različni,

C. ker člen 152(4) Pogodbe o ES omogoča sprejetje ukrepov na ravni Skupnosti za 
zagotavljanje bolj učinkovitih in dostopnih sistemov presajanja ob popolnem spoštovanju 
načela subsidiarnosti in s tem tudi nacionalnih določb vsake države članice o darovanju in 
uporabi organov v medicinske namene,

1. meni, da je treba preučiti, ali je potrebna zakonodajna pobuda, ki bi zagotavljala kakovost 
in varnost na ravni Skupnosti na področju darovanja in presajanja organov ob tesnem 
sodelovanju med državami članicami in v skladu s pravnim okvirom, ki že obstaja v 
različnih državah Evropske unije, ter dejavnostjo drugih mednarodnih organizacij;

2. podpira vzpostavljanje ustreznega zakonodajnega instrumenta Skupnosti za darovanje in 
presajanje organov, ki bi temeljil na predhodni analizi razmerja med stroški in koristmi 
ter na oceni splošnega vpliva, ob čemer pa je treba upoštevati specifičnost presajanja 
organov in že opravljeno delo Sveta Evrope glede okrepljenega sodelovanja med 
državami članicami v skladu z veljavnimi nacionalnimi določbami; poudarja, da v 
nobeno zakonodajo ne bi smeli dodajati upravnih obremenitev, ki preusmerjajo sredstva 
stran od oskrbe, zdravnikom pa bi morali omogočiti, glede na pomanjkanje organov, 
primernih za darovanje, da pri presoji ustreznosti morebitnih darovalcev organov še 
naprej uporabljajo pristop, ki temelji na tveganju;

3. poudarja, da se cilja za dosego bolj učinkovitih in dostopnih sistemov presajanja, obenem 
pa izboljšano varnost in kakovost teh sistemov ter večjo razpoložljivost organov ob 
upoštevanju samoodločitve morebitnega darovalca organa, ne sme doseči ob 
zanemarjanju zapletenih etičnih vprašanj, ki jih vzbuja presajanje organov;

4. poudarja, da je tesnejše sodelovanje med državami članicami bistvenega pomena; 
predlaga, da se okrepi izmenjava najboljših obstoječih praks na področju darovanja in 
presajanja organov ter spodbuja ustvarjanje zbirke podatkov na ravni Skupnosti za 
namene darovanja in presajanja organov; poziva države članice, naj preučijo možnost 
odprave omejitev za prevoz organov prek meja, zlasti v primerih, ko biološki kazalci 
določenega organa v eni državi ustrezajo zahtevam v drugi; meni, da bi lahko prožen 
sistem za presajanje, izmenjavo, uvoz in izvoz organov med državami članicami rešil 
številna življenja, saj bi se lažje našli primerni darovalci;

5. meni, da je potrebno zagotoviti visoka merila ter tako preprečiti zdravstvene, kirurške, 
psihološke, socialne ali etične težave, ki so jim izpostavljeni živi darovalci zaradi 
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preiskav, potrebnih za ugotavljanje, če ustrezajo pogojem za darovanje organov, ter 
zaradi zdravstvenih terapij in kirurških posegov, vezanih na darovanje, ter s tem 
zagotoviti kar najmanjše tveganje za darovalca;

6. meni, da je nujno zagotoviti ustrezno vodenje podatkov o umrlih darovalcih in primerne 
standarde glede varnosti in kakovosti podarjenih organov, za katere naj bi bil 
vzpostavljen sistem, ki bi vedno omogočal odvzem organa, razen če se je darovalec 
izrecno opredelil proti temu; meni, da nihče, tudi zakonec ali sorodnik v prvem kolenu, 
ne more nasprotovati tako izraženi želji darovalca;

7. poziva države članice, naj preučijo prednosti izvajanja sistema darovanja po 
"domnevnem soglasju" kot načinu, da se število presaditev organov poveča; meni, da ta 
sistem v celoti ohrani soglasje darovalca, saj se državljani lahko odločijo, ali se bodo 
vključili v sistem ali ne;

8. verjame, da je treba zagotoviti ustrezno ravnovesje med varovanjem darovalca in 
anonimnostjo, zaupnostjo in sledljivostjo podarjenih organov, da bi se preprečilo 
dobičkarstvo, trgovanje in prekupčevanje z organi.
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