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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 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 v celej Európe je na zoznamoch čakateľov viac ako 60 000 pacientov, ktorí 
potrebujú transplantáciu, a keďže značný počet pacientov zomiera kvôli chronickému 
nedostatku orgánov,

B. keďže v súčasnosti neexistuje podrobná databáza Európskej únie, ktorá by 
z vnútroštátnych databáz/registrov a medzinárodných organizácií členských štátov 
zhromažďovala všetky nevyhnutné údaje o orgánoch určených na darcovstvo 
a transplantácie alebo o žijúcich alebo zosnulých darcoch,

C. keďže štyri členské štáty doteraz neratifikovali Dohovor OSN proti nadnárodnému 
organizovanému zločinu, päť členských štátov neratifikovalo jeho dodatkový Protokol 
o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a s deťmi 
(„Palermský protokol“), a deväť členských štátov neratifikovalo Opčný protokol OSN 
k Dohovoru o právach dieťaťa týkajúci sa predaja detí, detskej prostitúcie a detskej 
pornografie,

D. keďže napriek tomu, že podľa súčasných odhadov je obchodovanie s orgánmi 
a tkanivami v porovnaní s ostatnými druhmi obchodovania na relatívne nízkej úrovni, 
stáva sa čoraz väčším globálnym problémom, ktorý sa objavuje v rámci jednotlivých 
štátov a má aj cezhraničný charakter, pričom sa riadi dopytom (v Európe ide podľa 
odhadov o 150 – 250 prípadov ročne),

E. keďže obchodovanie s orgánmi a tkanivami je jednou z foriem obchodovania s ľuďmi, 
ktorá vedie k závažnému porušovaniu základných ľudských práv, najmä práva na ľudskú 
dôstojnosť a fyzickú integritu, a môže oslabiť dôveru občanov v legitímny transplantačný 
systém, čo môže mať za následok ešte väčší nedostatok dobrovoľne darovaných orgánov 
a tkanív,

F. keďže skúsenosti ukazujú, že právne systémy vyžadujúce predchádzajúci súhlas („opt-in“ 
alebo „opt-out“) neprinášajú výrazne odlišné výsledky, pokiaľ ide o získavanie orgánov 
a transplantácie,

1. víta iniciatívu Komisie, ktorej cieľom je vytvoriť právny rámec pre bezpečnosť a kvalitu 
darcovstva a transplantácií, a požaduje, aby sa minimálne požiadavky stanovili pružne, 
vzhľadom na to, že transplantácia môže byť liečbou, ktorá pacientovi zachráni 
život, a v takom prípade možno akceptovať aj vyššiu úroveň rizika ako v prípade tkanív 
a buniek,

2. žiada členské štáty, aby podpísali, ratifikovali a implementovali Dohovor Rady Európy 
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a Palermský protokol, ak tak ešte neurobili,
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3. žiada Komisiu a Radu, aby aktualizovali akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
a zahrnuli doň akčný plán boja proti obchodovaniu s orgánmi s cieľom umožniť užšiu 
spoluprácu medzi zúčastnenými orgánmi,

4. okrem toho žiada, aby akčný plán poukázal na údaje, ktoré sú správne a overené v 
súvislosti s množstvom, druhom a pôvodom orgánov získaných nezákonným obchodom;

5. vyzýva členské štáty, aby si vymieňali osvedčené postupy a informácie týkajúce sa 
darcovstva orgánov a transplantácií, pričom poukazuje najmä na pozitívne skúsenosti 
a výsledky týkajúce sa získavania orgánov a transplantácií v Španielsku;

6. naliehavo žiada členské štáty, aby zachovávali a posilňovali transparentnosť a 
bezpečnosť vedenia zoznamov čakateľov, stanoviac jasnú požiadavku na zisťovanie 
nezrovnalostí a udržiavanie vysledovateľnosti orgánov pri súčasnom zabezpečení 
anonymity darcov aj príjemcov;

7. nalieha na členské štáty, aby svojich lekárov poverili proaktívnou úlohou hovoriť so 
svojimi pacientmi s cieľom umožniť im, aby sa na základe informácií mohli rozhodnúť 
v súvislosti s registráciou darcov, a zmierniť neopodstatnený strach a zároveň zvýšiť 
počet darcov;

8. naliehavo žiada členské štáty, aby v súvislosti s transplantáciami od žijúcich darcov bez 
príbuzenského vzťahu k príjemcom prijali alebo zachovali prísne právne ustanovenia 
s cieľom zabezpečiť transparentnosť systému a vylúčiť možnosť nezákonného predaja 
orgánov alebo nátlaku na darcov; a tým by darcovstvo od žijúcich darcov bez 
príbuzenského vzťahu k príjemcom bolo možné len za podmienok určených 
vnútroštátnym právom a nasledujúceho schválenia prostredníctvom vhodného 
nezávislého orgánu;

9. žiada Komisiu, aby v súvislosti s tretími krajinami bojovala proti obchodovaniu 
s orgánmi a tkanivami vrátane transplantácií orgánov a tkanív neplnoletých osôb, osôb 
s mentálnym postihnutím alebo popravených väzňov, ktoré by malo byť všeobecne 
zakázané; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili informovanosť medzinárodného 
spoločenstva v súvislosti s touto otázkou;

10. naliehavo žiada členské štáty, aby v prípade potreby upravili svoje trestné zákonníky 
a zabezpečili, že osoby zodpovedné za obchodovanie s orgánmi budú primerane stíhané, 
vrátane trestov pre zdravotnícky personál zapojený do transplantácií orgánov získaných 
prostredníctvom obchodovania, pričom vyvinú maximálne úsilie o odradenie 
potenciálnych príjemcov od vyhľadávania takýchto orgánov a tkanív; čo by malo zahŕňať 
aj trestnú zodpovednosť európskych občanov, ktorí kúpili orgány v Únii alebo mimo nej;

11 vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s podporou Europolu a Interpolu spolupracovali 
s tzv. darcovskými krajinami pri vykonávaní prieskumov nevyhnutných na odhaľovanie 
prípadov obchodovania s orgánmi a na rozloženie sietí obchodníkov;

12. vyzýva členské štáty, aby podnikli nevyhnutné kroky s cieľom zabrániť kvalifikovaným 
zdravotníckym pracovníkom napomáhať obchodovanie s orgánmi a tkanivami 
(t. j. odkázať pacienta na zahraničnú transplantačnú službu, ktorá by mohla byť zapojená 
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do obchodovania) a zabrániť poskytovateľom zdravotného poistenia finančne alebo iným 
spôsobom umožňovať činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú obchodovanie 
s orgánmi;

13. vyzýva členské štáty, aby zaistili, že každé darcovstvo orgánu alebo tkaniva od živých 
osôb bude podliehať ich výslovnému plnému zákonnému súhlasu;

14. naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili, že žijúci darcovia nebudú diskriminovaní, 
najmä pokiaľ ide o systémy zdravotného poistenia;

15. naliehavo žiada členské štáty, aby žijúcim darcom zabezpečili náhradu nákladov na 
sociálne zabezpečenie;

16. zdôrazňuje, že je dôležité financovať získavanie orgánov a transplantácie z osobitného 
rozpočtového riadku, aby vykonávanie transplantácií nebolo pre nemocnice odrádzajúce;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnietili a podporili výskum v oblasti 
transplantácie orgánov a tkanív;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom primeraných informačných 
kampaní na európskej úrovni zvyšovali verejné povedomie o nevyhnutnosti darovania 
orgánov; víta iniciatívu Komisie zaviesť európsky preukaz darcu orgánov, ktorý by 
mohol slúžiť aj ako jeden z nástrojov na zvyšovanie verejného povedomia; vyzýva
členské štáty, aby túto iniciatívu podporili;

19. vyzýva Komisiu, aby zvážila ďalší rozvoj existujúcej európskej internetovej stránky 
o darcovstve orgánov www.eurodonor.org (a/alebo www.eurocet.org), ako aj internetovej 
stránky WHO (www.transplant-observatory.org) a jej rozšírenie na všetky členské štáty 
EÚ vo všetkých úradných jazykoch EÚ s cieľom poskytnúť všetky dôležité informácie 
a údaje o darcovstve orgánov a transplantáciách;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali alebo podporili existujúcu celoeurópsku 
databázu a komunikačnú sieť s cieľom prepojiť národné databázy a poskytnúť im priestor 
na rýchlu výmenu podrobných údajov o darcovstve orgánov a transplantáciách, ako aj 
o žijúcich a zosnulých darcoch; 

21. domnieva sa, že členské štáty by mali zaistiť školenie svojich orgánov činných 
v trestnom konaní a zdravotníckeho personálu týkajúce sa otázky nezákonného 
obchodovania s orgánmi s cieľom ohlásiť každý známy prípad polícii.
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