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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel Európa-szerte több mint 60 000 beteg vár szervátültetésre különböző várólistákon, 
és mivel a betegek jelentős része meghal az állandó szervhiány miatt;

B. mivel jelenleg nem áll rendelkezésre átfogó európai uniós adatbázis, amely az 
adományozásra és átültetésre szánt szervekről vagy az élő és elhunyt donorokról az összes 
szükséges adatot összegyűjti a nemzeti adatbázisokból/nyilvántartásokból és a tagállamok 
nemzetközi szervezeteitől;

C. mivel négy tagállam még mindig nem ratifikálta az ENSZ transznacionális szervezett 
bűnözés elleni egyezményét, öt tagállam nem ratifikálta az emberkereskedelem, 
különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról 
és büntetéséről szóló kiegészítő jegyzőkönyvet (Palermói jegyzőkönyv), továbbá kilenc 
tagállam nem ratifikálta a gyermekek jogaival, a gyermekek eladásával, a 
gyermekprostitúcióval és a gyermekpornográfiával kapcsolatos ENSZ-egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvét;

D. mivel bár a jelenlegi becslések szerint a szervkereskedelem viszonylag alacsony szinten 
áll az összes hasonló bűncselekményhez képest, a szerv- és szövetkereskedelem egyre 
nagyobb globális probléma, amely a nemzeti határokon belül és azokon kívül is 
jelentkezik, és keresletvezérelt (a becslések szerint Európában 150-250 eset évente);

E. mivel a szerv- és szövetkereskedelem az emberkereskedelem egyik formája, amely az 
alapvető emberi jogok, különösen az emberi méltóság és fizikai integritás komoly 
megsértését jelenti, és alááshatja a polgárok legális transzplantációs rendszerbe vetett 
bizalmát, ami az önkéntesen adományozott szervek és szövetek beszerzésében újabb 
fennakadást okozhat;

F. mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a beleegyezést („opt-in” vagy „opt-out”) igénylő 
jogi rendszerek nem eredményeznek alapvetően más eredményeket a szervbeszerzésben 
és -átültetésben;

1. üdvözli a Bizottságnak az adományozás és átültetés biztonságára és minőségére 
vonatkozó jogi keret létrehozására irányuló kezdeményezését, és arra szólít fel, hogy a 
követelmények minimális normáit rugalmas módon határozzák meg, figyelembe véve, 
hogy a szervátültetés életmentő kezelés lehet a beteg számára, amely esetben a magasabb 
kockázat is elfogadható;

2. felkéri a tagállamokat, hogy írják alá, ratifikálják és hajtsák végre az Európa Tanács 
emberkereskedelem elleni fellépéssel kapcsolatos egyezményét és a Palermói 
jegyzőkönyvet, ha azt még nem tették meg;

3. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy aktualizálja az emberkereskedelemmel kapcsolatos 
cselekvési tervet, és abba foglaljon bele egy szervkereskedelem elleni küzdelemre 
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vonatkozó cselekvési tervet is annak érdekében, hogy lehetővé tegye az érintett 
hatóságok közti szorosabb együttműködést;

4. ezenfelül arra szólít fel, hogy a cselekvési terv az illegális kereskedelemben gazdát 
cserélő szervek mennyiségét, fajtáját és eredetét tekintve helyes és ellenőrzött adatokra 
hivatkozzon;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy osszák meg egymással a szervadományozással és -
átültetéssel kapcsolatos legjobb gyakorlataikat és információikat, kiemelve különösen a 
spanyolországi szervbeszerzés és -átültetés eredményeit és az ezzel kapcsolatos pozitív 
tapasztalatokat;

6. sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák fenn és erősítsék meg a várólisták átláthatóságát és 
biztonságkezelését, a névtelenség biztosítása mellett állítsanak egyértelmű 
követelményeket a rendellenességek nyomon követésére és a szervek lekövethetőségére 
mind a donor, mind a fogadó fél számára;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy ruházzanak proaktív szerepet a háziorvosokra a tekintetben, 
hogy beszéljenek betegeikkel, lehetővé téve számukra, hogy tájékozott döntést hozzanak 
a donorként történő nyilvántartásba vételükről, és eloszlassák indokolatlan félelmeiket, 
ezáltal növelve a donorok számát;

8. sürgeti a tagállamokat, hogy fogadjanak el szigorú jogi intézkedéseket a rokoni 
kapcsolatban nem lévő élő donoroktól származó szervátültetéssel kapcsolatban, vagy 
tartsák fenn azokat annak érdekében, hogy a rendszer átláthatóvá váljék és kizárják a 
jogtalan szervárusítást vagy a donorok kényszerítését; így a rokoni kapcsolatban nem 
levő élő donorok szervadományozására csak a nemzeti jogban meghatározott feltételek 
mellett és megfelelő független szerv engedélyét követően kerülhetne sor;

9. a harmadik országok tekintetében arra kéri a Bizottságot, hogy küzdjön a szerv- és 
szövetkereskedelem gyakorlata ellen, amelyet egyetemesen be kellene tiltani, beleértve a 
fiatalkorúak, szellemi fogyatékosok és kivégzett rabok szerveinek és szöveteinek 
átültetését is; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék a nemzetközi 
közösség e kérdéssel kapcsolatos tájékozottságát,

10. sürgeti a tagállamokat, hogy ahol szükséges, módosítsák büntető törvénykönyveiket 
annak biztosítására, hogy a szervkereskedelemért felelős személyeket megfelelő módon 
vád alá helyezzék, beleértve az olyan orvosi személyzet elleni szankciókat, akik 
közreműködnek a szervkereskedelemből származó szervek átültetésében, és tegyenek 
meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy a potenciális befogadókat eltántorítsák 
abbéli szándékuktól, hogy szervkereskedelemből származó szerveket és szöveteket 
keressenek; ennek ki kell terjednie – a harmadik országokban – azon európai polgárok 
büntetőjogi felelősségére, akik az Unión belül vagy azon kívül szerveket vásároltak;

11 arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a 
„donorországokkal” az Europol és az Interpol támogatásával a megfelelő kutatások 
elvégzése érdekében, hogy feltárják a szervkereskedelem eseteit és felszámolják a 
szervkereskedelmi hálózatokat;
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12. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést annak érdekében,
hogy korlátozzák az egészségügyi ellátásban dolgozóknak a szerv- és 
szövetkereskedelem elősegítését (vagyis azt, hogy a betegeket egy olyan idegen 
transzplantációs szolgálathoz küldjék, amely esetleg részt vesz a szervkereskedelemben), 
valamint az egészségbiztosítóknak az olyan tevékenységek – pénzügyileg vagy más 
módon történő – megkönnyítését, amelyek közvetlen vagy közvetett módon előmozdítják 
a szervkereskedelmet;

13. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a szövetek és sejtek élő donor általi 
adományozása minden esetben a donor kifejezett törvényes beleegyezése alapján 
történjen;

14. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy az élő donorokat – különösen a biztosítási 
rendszerek – ne különböztessék meg hátrányosan;

15. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák az élő donorok társadalombiztosítási 
költségeinek visszatérítését;

16. hangsúlyozza a szervbeszerzés és -átültetés erre a célra szánt költségvetési tételben való 
finanszírozásának jelentőségét annak érdekében, hogy a szervátültetés ne riassza el a 
kórházakat;

17. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék és támogassák a szerv- és 
szövetátültetés terén végzett kutatást;

18. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egy erre alkalmas európai szintű 
tudatosságnövelő kampány révén növeljék a közvélemény tájékozottságát a 
szervadományozás szükségességéről; üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, hogy 
bevezeti az Európai Donorkártyát, ami a közfigyelem felkeltésének egyik eszköze lehet; 
felhívja a tagállamokat, hogy támogassák ezt a kezdeményezést;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg a már létező szervadományozással 
kapcsolatos európai honlap, az www.eurodonor.org (és/vagy a www.eurocet.org), 
valamint a WHO ilyen honlapjának (www.transplant-observatory.org) összes tagállamra 
való kiterjesztését az EU összes hivatalos nyelvén azzal a céllal, hogy a 
szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatos összes releváns információ és adat 
rendelkezésre álljon.

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy indítsanak páneurópai adatbázist és 
kommunikációs hálózatot, vagy támogassák a meglévőt a nemzeti adatbázisok 
összekapcsolása érdekében, és biztosítsanak számukra fórumot a szervadományozásra és 
átültetésre, valamint az élő és elhunyt donorokra vonatkozó átfogó adatok gyors 
cseréjéhez;

21. úgy véli, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell bűnüldöző ügynökségeik, valamint az 
egészségügyi alkalmazottak szervkereskedelemmel kapcsolatos képzését, hogy minden 
ismert esetet jelentsenek a rendőrségnek;
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