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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl organų donorystės ir transplantacijos: politikos veiksmai ES lygiu
(2007/2210(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 152 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Organų donorystė ir transplantacija: 
politikos veiksmai ES lygiu“, COM (2007)0275, ir į kartu su šiuo komunikatu 
paskelbtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Poveikio vertinimas“, 
SEC(2007)0705,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/23/EB, nustatančią 
žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, 
konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus1,

– atsižvelgdamas Pasaulio sveikatos organizacijos pagrindinius principus dėl žmogaus 
organų transplantacijos, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl žmogaus teisių ir biomedicinos ir į 
jos papildomą protokolą dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 13 d. dokumentą SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 
360346, parengtą po pirmojo nacionalinių ekspertų susitikimo organų donorystės ir 
transplantacijos klausimais Bendrijos lygmeniu, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
ir Teisės reikalų komiteto bei Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi Europoje transplantacijos laukiančių pacientų poreikiai nepatenkinami ir 
paklausa viršija ir mirusių, ir organus paaukoti norinčių gyvų donorų organų pasiūlą,

B. kadangi yra duomenų, kad vyksta neteisėta prekyba žmogaus organais ir kad žmogaus 
organų prekyba ir „transplantacijos turizmas“ sparčiai vystosi,

C. kadangi verčiantis neteisėta komercine organų transplantacija nekreipiama dėmesio į 
saugą ir dėl to gali kilti pavojus donoro ir recipiento gyvybei,

                                               
1 OL L 102, 2004 4 7, p. 48.
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D. kadangi kokybė, sauga, veiksmingumas ir skaidrumas yra esminiai aspektai, 
lemiantys, kad transplantacija kaip gydymas būtų naudinga visuomenei, 

E. kadangi transplantacijų skaičiai, organų šaltiniai (gyvas ir miręs donoras), taip pat 
organų donorystės ir transplantacijos kokybės ir saugos reikalavimai valstybėse narėse 
yra skirtingi, skiriasi ir transplantacijos organizavimo tvarka, todėl ES taikomi 
nevienodi standartai, 

F. kadangi organų transplantacija leidžia gelbėti gyvybes, gerinti gyvenimo kokybę ir 
užtikrinti geriausią sąnaudų ir naudos santykį,

G. kadangi organų donorystė ir transplantacija yra opūs kompleksiniai klausimai, 
apimantys ne tik medicininius, bet ir teisinius bei etinius aspektus, o jiems plėtoti
reikia visapusiško pilietinės visuomenės dalyvavimo,

H. kadangi organų naudojimas gydyti yra susijęs su užkrečiamųjų ir kitų ligų perdavimo 
pavojumi, 

I. kadangi tarp valstybių narių jau vyko organų mainai, tačiau institucijos, kuri Europos 
mastu koordinuotų šiuos mainus, nėra, 

J. kadangi visuomenės informuotumas ir konkreti teigiama informacija turi atlikti svarbų 
vaidmenį didinant norą būti donoru,

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Organų donorystė ir transplantacija: 
politikos veiksmai ES lygiu“ už jame siūlomus būsimus politikos veiksmus ir 
prioritetus organų donorystės ir transplantacijos Europos lygiu srityje;

2. laukia Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos, kurioje turėtų būti nustatyti organų 
donorystės, įsigijimo, ištyrimo, konservavimo, vežimo ir paskirstymo visoje ES 
kokybės ir saugos standartai; tačiau pabrėžia, kad šis būsimas teisės aktas turėtų 
neužkrauti valstybėms narėms pernelyg didelės naštos ir kelti grėsmės esamai gerai 
praktikai; pažymi, kad šis naujas teisės aktas turėtų papildyti ir sustiprinti valstybių 
narių pastangas siekiant įtvirtinti aktyvų ir veiksmingą koordinavimo metodą ir 
nedrausti pradėti taikyti ar išsaugoti griežtesnes priemones; 

3. išreiškia susirūpinimą, kad transplantacijai turimų žmogaus organų nepakanka
pacientų poreikiams patenkinti; pripažįsta, kad didžiulis organų donorų trūkumas 
išlieka didžiausia kliūtis visapusiškai išplėtoti transplantaciją ir pagrindinis valstybėms 
narėms tenkantis iššūkis organų transplantacijos srityje, 

4. atkreipia dėmesį, kad ES esama didelių skirtumų organų šaltinių požiūriu (mirę ar gyvi 
donorai), taip pat kad valstybėms narėms labai skirtingai sekasi didinti savo donorų 
skaičių, kad valstybėse narėse taikomi skirtingi kokybės ir saugos reikalavimai ir 
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skirtinga organų donorystės ir transplantacijos organizavimo tvarka; mano, kad šiuos 
skirtumus iš dalies galima paaiškinti kultūriniais, etiniais, religiniais, istoriniais ir 
socialiniais veiksniais; vis dėlto pažymi, kad esminis veiksnys, ko gero, yra viso 
proceso iki pat donorystės ir transplantacijos organizavimas;

5. todėl pabrėžia, kad ypač svarbu sukurti gerai suplanuotas veiklos sistemas ir skatinti 
nacionaliniu lygiu pasiteisinusius modelius; siūlo, kad veiklos sistemas turėtų sudaryti 
tinkama teisinė sistema, techninė ir logistinė infrastruktūra, psichologinė ir 
organizacinė pagalba bei veiksminga paskirstymo sistema;

6. ragina valstybes nares panaudoti visą donorystės potencialą kuriant veiksmingas 
organų donorų identifikavimo sistemas ir skatinant organų donorų koordinavimą 
visose Europos ligoninėse; prašo valstybes nares dėti visas pastangas skatinant gyvų 
donorų organų donorystę ir įvertinti „išplėstinio donorų rato“ donorų organų 
panaudojimą, atsižvelgiant į kokybės ir saugos aspektus;

7. mano, kad ateityje biotechnologijos gali suteikti mokslininkams galimybę užauginti 
organus iš esamų audinių, paimtų arba iš pačių pacientų, arba iš kitų audinių donorų; 
prašo Komisiją skatinti tokius mokslinius tyrimus, kuriuos dažnai vykdo Europoje 
besikuriančios biotechnologijų MVĮ pagal valstybėse narėse nustatytas kultūrines ir 
etines sistemas; 

8. pažymi, kad esama ryšio tarp organų stokos ir neteisėtos prekybos organais; pabrėžia, 
kad bet koks komercinis organų išnaudojimas, trukdantis sudaryti vienodas sąlygas 
gauti organą persodinti, yra neetiškas, nesuderinamas su svarbiausiomis 
žmogiškosiomis vertybėmis, prieštarauja Konvencijos dėl žmogaus teisių ir 
biomedicinos 21 straipsniui ir yra draudžiamas pagal ES pagrindinių teisių chartijos 3 
straipsnio 2 dalį; 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis „transplantacijos turizmo“  prevencijos 
priemonių, pavyzdžiui, parengti gaires, kaip apsaugoti skurdžiausius ir 
pažeidžiamiausius donorus, kad jie netaptų neteisėtos prekybos organais aukomis, ir 
priimti priemones, kurios didintų teisėtai įgytų organų prieinamumą; prašo Komisijos 
per teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę skatinti bendrą požiūrį, kad būtų kaupiama 
informacija apie nacionalinius teisės aktus dėl neteisėtos prekybos organais, ir 
identifikuoti pagrindines problemas ir galimus sprendimo būdus; šiuo klausimu 
pažymi, kad reikia sukurti per valstybių sienas vežamų žmogaus organų atsekamumo 
ir apskaitos sistemą;

10. pritaria priemonėms, kuriomis siekiama apsaugoti donorus ir užtikrinti, kad organų 
donorystė būtų pagrįsta altruizmu ir laisva valia negaunant jokio kito atlygio, išskyrus 
kompensaciją, kuri būtų tik tokio dydžio, kad atlygintų donorystės išlaidas ir 
nepatogumus; ragina valstybes nares apibrėžti sąlygas, kuriomis ši kompensacija 
galėtų būti teikiama;
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11. atkreipia dėmesį, kad nors kelios valstybės narės yra nustatyti privalomą 
transplantacijos procedūrų registraciją ir yra keli savanoriški registrai, visa apimančios 
duomenų apie įvairias transplantacijos rūšis ir jų rezultatus rinkimo sistemos nėra; 
tvirtai pritaria nacionalinių gyvų donorų registrų, taip pat potransplantacinio registro 
įkūrimui;

12. kviečia Komisiją palengvinti techninių ir etinių standartų pagrindo kūrimą 
transplantacijai skirtų žmogaus organų saugai, kokybei ir veiksmingumui valdyti, 
kuris galėtų būti modelis valstybėms narėms; prašo Komisiją įkurti ES mechanizmą, 
kuris skatintų valstybių narių veiklos organų donorystės ir transplantacijos srityje 
koordinavimą;

13. mano, kad ES valstybių narių bendradarbiavimas, kuris Komisijos komunikate 
nepakankamai pabrėžiamas, naudingas ir potencialios organų dalijimosi tarp ES 
valstybių narių vertės požiūriu; įsitikinęs, kad tai organų dalijimasis gali būti labai 
naudingas, ypač kai transplantacijos procesas yra sudėtingas; 

14. pripažįsta, kad gyvybiškai svarbu gerinti organų donorystės ir transplantacijos kokybę 
ir saugą; pažymi, kad tai turės poveikio mažinant persodinimo riziką ir dėl to sumažės 
neigiami padariniai; pripažįsta, kad kokybės ir saugos gerinimas gali turėti įtakos 
organų prieinamumui, o pastarasis gali paveikti kokybės ir saugos gerinimą; prašo 
Komisijos padėti valstybėms narėms rengti nacionalinius teisės aktus ir kurti 
reguliavimo sistemą siekiant padidinti kokybę ir saugą;

15. pažymi, kad kiekvienoje ligoninėje, kurioje gali būti aukojami ir persodinami organai, 
turėtų būti įdiegtos kokybės gerinimo programos, kurias kartu įgyvendintų ligoninės 
intensyviosios priežiūros specialistai ir transplantacijos koordinatorius;

16. pabrėžia, kad būtinas geras sveikatos priežiūros specialistų ir nacionalinės valdžios 
institucijų bendradarbiavimas, kuris teiktų pridėtinę vertę; prašo Komisijos padėti 
kurti valstybių narių nacionalinių transplantacijos organizacijų sąjungas, kuriose būtų 
bendradarbiaujama teisiniu, etiniu ir techniniu lygiu; pripažįsta, kad kai kuriose 
valstybėse narėse, kuriose donorų skaičius nedidelis, yra transplantacijos medicinos 
problemų, kurių neįmanoma tinkamai išspręsti; įsitikinęs, kad bendradarbiavimas 
Europos mastu galėtų būti ypač naudingas mažosioms valstybėms narėms;

17. mano, kad tarptautinis bendradarbiavimas skatinant organų donorystę galėtų padėti 
maksimaliai padidinti organų donorystę ir užtikrinti vienodas galimybes gauti organą 
transplantacijai; prašo valstybių narių aktyviai skatinti tokį bendradarbiavimą, kad 
padidėtų gyventojų galimybės pasinaudoti šiomis gydymo procedūromis;

18. pabrėžia, kad svarbu didinti visuomenės informuotumą organų donorystės ir 
transplantacijos klausimu, nes tai gali padėti identifikuoti organų donorus ir taip 
padidinti organų prieinamumą; pabrėžia, kad organų donorystės idėja turėtų būti 
propaguojama tarp atskirų gyventojų grupių (pavyzdžiui, studentų, paauglių, jaunimo);
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19. įsitikinęs, kad labai veiksmingas organų prieinamumo padidinimo būdas yra didesnis 
visuomenės informavimas, taip pat vietos ir regioniniu lygiu; ragina Komisiją, 
valstybes nares ir pilietinės visuomenės organizacijas prisidėti prie šios visuomenės 
informavimo apie galimybę būti organų donoru veiklos atsižvelgiant ir į kiekvienos 
valstybės narės kultūrinius ypatumus; pripažįsta, kad svarbu gerinti sveikatos 
priežiūros specialistų komunikacinius gebėjimus, pavyzdžiui, parengiant informavimo 
gaires; pažymi, kad reikia profesionalaus požiūrio į komunikaciją ir komunikacijos 
specialistų pagalbos šioje srityje; ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ir 
informacijos turiniui, ir tam, kaip geriausia būtų kalbėti polemiškiausiais klausimais;

20. prašo Komisijos remti mokslinius tyrimus organų donorystės ir transplantacijos, 
netrukdomos nacionalinių sienų, srityje, kad būtų galima išsiaiškinti, kokią įtaką 
sprendimui pasiūlyti organus donorystei turi tautybė, kilmės šalis, religija, 
išsilavinimas ir priklausymas vienai ar kitai socialinei ekonominei klasei; prašo 
Komisijos ir valstybių narių greitai paskleisti šių tyrimų rezultatus, siekiant informuoti 
visuomenę ir keisti klaidingas nuomones; 

21. pripažįsta, kad turėtų būti stebimi ir vertinami transplantacijos rezultatai; pabrėžia, kad 
reikėtų skatinti valstybės nares taikyti bendrą metodiką optimaliems rezultatams 
pasiekti; 

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Organų transplantacija – tai žmogaus organų naudojimas gydymo tikslais, kai funkcijų 
nebeatliekantis organas pakeičiamas donoro organu. Sėkmingai persodinti organai, jei tik 
taikoma tinkama priežiūra, gali suteikti žmonėms, kuriems priešingu atveju reikėtų 
intensyvios slaugos (o ji ne tik nemaloni pacientams, bet dažnai yra našta ne tik valstybių 
narių sveikatos priežiūros sistemoms, bet ir paciento šeimai ir globėjams), visavertį sveiką 
gyvenimą dar daug metų.

Nors pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus organų naudojimas transplantacijai visoje ES 
nuolat augo, žmonių, kuriems reikia transplantacijos, yra daugiau nei transplantacijai turimų 
organų. Šiuo metu Vakarų Europoje eilės laukia beveik 40 000 pacientų. Tų, kurie laukia 
širdies, kepenų ar plaučių transplantacijos, mirtingumas paprastai siekia 15–30 proc.

Kokybė ir sauga

Organų naudojimas gydyti kelia ligų perdavimo recipientui pavojų. Gali būti perduotos ne tik 
užkrečiamosios ligos (virusinės, bakterinės ir grybelinės infekcijos, žmogaus imunodeficito 
virusas (ŽIV), hepatito B virusas (HBV), hepatito C virusas (HCV)), bet ir piktybinės ligos, 
pavyzdžiui, įvairių organų vėžys. 

Siekiant maksimaliai sumažinti pavojų recipientui, svarbu ištirti donorą; būtina atlikti donoro 
tyrimus ir nustatyti, yra ligos perdavimo rizika ar jos nėra. Siekiant užtikrinti reikalingą 
donoro saugą, turėtų būti atlikti būtiniausi medicininiai tyrimai. Tačiau kol kas valstybės 
narės nėra sutarusios, kokie tai turėtų būti tyrimai. 

Potencialių donorų įvertinimas prieš transplantaciją yra gyvybiškai svarbi sėkmingo organų 
transplantacijos proceso dalis. Kitaip tariant, donoro tinkamumas yra būtina donorystės 
sąlyga. Pagrindiniai uždaviniai: nustatyti donorų atmetimo sąlygas; nustatyti galimas 
prieštransplantacines infekcijas ir įvertinti riziką siekiant nustatyti, kokia strategija padėtų 
išvengti padarinių po transplantacijos. Gyvų ir mirusių donorų tinkamumo patikrinimo 
skirtumai iš esmės susiję su skirtingu patikrinimo atlikimo laiku. Gyvo donoro atveju 
įmanoma išgydyti esamą infekciją ir atidėti persodinimo operaciją, kol infekcijos neliks. 
Priešingai, mirusiam donorui patikrinti paprastai turima tik keletas valandų. Vadovaujantis 
esamais pripažintais medicinos standartais, reikėtų nustatyti donoro tinkamumo kriterijus. 
Taip pat reikia ilgalaikės pacientų priežiūros ir stebėsenos po transplantacijos, siekiant 
įvertinti, koks gydymas pacientui naudingiausias. Potransplantacinių rezultatų stebėsena ir 
vertinimas yra labai svarbu, todėl turi būti vadovaujamasi bendra metodika, užtikrinančia 
geriausius sveikatos ir saugos standartus visose valstybėse narėse.  

Šiuo metu pacientai po transplantacijos prižiūrimi nuo 9 iki 12 mėnesių. Transplantacijos 
rezultatų vertinimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki kelerių metų, kad rezultatai būtų 
įvertinti kuo geriau – ir klinikiškai, ir ekonomiškai. 
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Organų trūkumas

Didžiulis organų donorų trūkumas tebėra pagrindinė problema, su kuria susiduria valstybės 
narės organų transplantacijos srityje. Ilgėjantys laukiančiųjų sąrašai – rimta problema. Vakarų 
Europoje kepenų persodinimo laukia per 40 000 pacientų. Laukiančiųjų sąrašai ilgėja visose 
ES šalyse, taip pat ir visame pasaulyje. Netgi kai donorų skaičius nuolat didėja, laukiančiųjų 
sąrašus ir laukimo laiką sutrumpinti labai sunku.  

Pagrindinis organų trūkumo problemos sprendimo būdas – veiksmingos asmenų, kurie, 
įvykdžius visus privalomus valstybėse narėse nustatytus sutikimo reikalavimus, po mirties 
galėtų būti organų donorais, identifikavimo sistemos įdiegimas. Organo tinkamumo 
įvertinimas yra iš kelių etapų susidedantis procesas, sutelktas į: a) užkrečiamųjų ar navikinių 
ligų perdavimo priimtinos ir nepriimtinos rizikos apibrėžimą, ir b) praktinių rizikos vertinimo 
proceso veiksmų nustatymą, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinant perduodamą ligą, 
konkrečią recipiento būklę – reakciją į perduodamą ligą, galimas taikyti prevencijos 
priemones ir ligos gydymą. 

Kitas svarbus donorų skaičiaus padidinimo būdas – altruistinės donorystės skatinimas tarp 
gyvų donorų. Transplantacijos laukiančių pacientų mirtingumas ir sergamumas verčia rimtai 
pamąstyti apie tuos galimus donorus, kurie įprastinėmis aplinkybėmis nebūtų laikomi idealiais 
kandidatais; jie vadinami „išplėstiniu donorų ratu“ (kai ŽIV infekuotas asmuo gali būti 
donoras kitam ŽIV infekuotam asmeniui). Taip padidinus donorų skaičių, gydytojams nerimą 
kels padidėjusi organo atmetimo tikimybė ir laipsniškas persodinto organo funkcionavimo 
prastėjimas. Labai svarbu remti organų atmetimo prevencijos ir gydymo metodus, kad 
gydytojai galėtų be baimės persodinti išplėstinių donorų organus. Pasiteisino ir už galimų 
donorų ieškojimą atsakingų sveikatos priežiūros specialistų mokymas ir įdarbinimas; ši 
praktika turi būti toliau skatinama, kiek tik leidžia turimi ištekliai. Biotechnologijos jau siūlo 
sprendimo būdus, pavyzdžiui, atmetimo tikimybę mažinantį gydymą, kuris, be kita ko, padės 
didinti organų prieinamumą, nes leis gydytojams sumažinti ar netgi visiškai panaikinti 
atmetimo pavojų. Todėl tai padės didinti išplėstinių donorų skaičių, nes sumažins išplėstinių 
donorų organų programų riziką. Reikėtų paminėti, kad ateityje biotechnologijos gali suteikti 
mokslininkams galimybę užauginti organus iš esamų audinių, paimtų arba iš pačių pacientų 
(autologinių), arba iš kitų audinių donorų (alogeninių). Kai tik įmanoma, reikėtų skatinti 
tokius mokslinius tyrimus, kuriuos dažnai vykdo Europoje besikuriančios biotechnologijų 
MVĮ pagal valstybėse narėse nustatytas kultūrines ir etines sistemas. 

Organizaciniai aspektai

Organizavimo sistemos turi įtakos ne tik organų kokybei ir saugai, bet ir jų prieinamumui. 
Valstybėse narėse ir tarp jų esama didelių skirtumų organų donorystės ir transplantacijos 
srityje. Skirtingas organizavimo sistemas Europoje lemia jų kilmė ir istorija. Šalių 
palyginimas rodo, kad galutiniai nacionaliniai donorystės rodikliai ne visada koreliuoja su 
žmonių, kurie anksčiau deklaravo savo pasirengimą būti donorais, procentu šiose šalyse. Tai 
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aiškiai rodo, kaip svarbu turėti veiksmingą veikiančią transplantacijos sistemą, užtikrinančią, 
kad norinčių tapti donorais žmonių organai taptų prieinami.

 Bet kokio veiksmo šioje srityje prielaida yra tinkamos nacionalinio lygmens transplantacijos 
sistemos sukūrimas. Tokiai sistemai reikia atitinkamo teisinio reglamentavimo, kuris nebūtų 
orientuotas į rinką, ir gero techninio pasirengimo bei organizacinės struktūros. Kompetentingų 
institucijų vaidmuo organizuojant transplantacijos sistemą yra labai svarbus. Šios institucijos 
privalo užtikrinti atitiktį pamatiniams standartams ir organizuoti donorystės bei 
transplantacijos veiklą. Turėtų būti naudojamos ir skatinamos veiksmingiausios organizavimo 
sistemos.

Kaip minėta, organų transplantaciją reikia atlikti per tam tikrą ribotą laiką. Procesas nuo 
organų įsigijimo iki persodinimo turėtų būti užbaigtas per kelias valandas (siekiant išsaugoti 
tinkamus organus). Be to, organų, kuriuos numatoma persodinti, donoras turi derėti su 
recipientu. Dėl šių priežasčių organizavimo struktūra yra pagrindinis organų donorystės ir 
(arba) transplantacijos sistemų elementas. Svarbi šios organizacinės sistemos dalis yra 
tinkama paskirstymo sistema, kurioje turi būti įvertinta tai, kad organai gali būti laikomi tik 
trumpą laiką ir kad reikia užtikrinti, jog organas būtų priskirtas tinkamiausiam recipientui 
pagal iš anksto nustatytus kriterijus.

Visuomenės informuotumas 

Visuomenės informuotumas ir nuomonė taip pat svarbūs siekiant didesnio donorų skaičiaus.  
Organų donorystė ir transplantacija yra tokio tipo gydymas, kuriam plėtoti reikalingas visos 
visuomenės palaikymas. Šioje srityje yra daug sudėtingų ir opių etikos problemų, todėl 
akivaizdu, kad daug šių problemų įvairiose šalyse sprendžiama skirtingai, priklausomai nuo 
vyraujančių vertybių ir įsitikinimų. Šių skirtingų vertybių ir nerimą keliančių aspektų 
klausimas turėtų likti ir būti sprendžiamas nacionaliniu lygiu. Vienas iš būdų paskatinti 
žmones tapti donorais – suteikti daugiau žinių sveikatos priežiūros specialistams ir nagrinėti 
transplantacijos problemas žiniasklaidoje. Tęstinis švietimas turėtų būti svarbus bet kokios 
komunikacijos strategijos elementas. Žmonės turėtų būti skatinami kalbėti apie organų 
donorystę ir apie savo norus pranešti savo giminaičiams. Yra stiprus teigiamas ryšys tarp to, 
kad šis klausimas buvo aptartas šeimoje, ir noro būti donoru.

Kitaip tariant, reikia kiek įmanoma didinti visuomenės informuotumą: ir teikiant reikiamą 
informaciją pagal prašymus, ir plačiai skleidžiant ją valstybių narių vietos bendruomenėms ir 
regioniniu bei valstybiniu lygmeniu, taip pat mokyklose, klinikose, socialiniuose ir 
bendruomenių centruose, bažnyčiose ir kitur. Be to, kadangi įrodyta, kad žmonės labiau linkę 
tapti donorais, jei jie yra aptarę šį klausimą šeimoje, išsami informacija turėtų būti teikiama ir 
donorų ar galimų donorų šeimoms. 

Kiti klausimai

* Koordinavimas ir kita veikla
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Atsižvelgiant į tai, kad organų mainai Europos mastu nekoordinuojami, labai svarbu 
sustiprinti ir konkrečiau koordinuoti esamus valstybių narių tarpusavio susitarimus dėl organų 
mainų, siekiant patenkinti nacionalinius poreikius ir padidinti tokių mainų veiksmingumą. 
Turėtų būti nepakenkta esamai praktikai ir nepadidinta administracinė našta. 

*Altruizmas

Altruizmas turi būti organų donorystės ir transplantacijos pagrindas. Todėl ekonominė 
Komisijos komunikate vartojama terminologija netinka, ypač atsižvelgiant į principą, kad 
žmogaus kūnas negali būti paverčiamas preke. Tad turi būti vartojama tokia kalba, kad 
jokiomis aplinkybėmis nekiltų mintis, jog vidaus rinkoje organai gali būti laikomi preke. 

Principas, kad žmogaus kūnas ir jo dalys negali būti paverčiami preke, aiškiai įtvirtintas ES 
pagrindinių teisių chartijos 3 straipsnio 2 dalyje. Komisijos komunikate šis principas minimas 
tik kai kalbama apie neteisėtą prekybą organais. Tad labai svarbu pabrėžti, kad šis pagrindinis 
principas galioja ir kalbant apie savo paties organų davimą. 

Apskritai laikantis subsidiarumo principo etiniai organų donorystės aspektai turėtų likti 
valstybių narių kompetencija.

*Neteisėta prekyba

Kadangi yra duomenų, kad vyksta neteisėta prekyba žmogaus organais ir kad sparčiai vystosi 
žmogaus organų prekyba ir „transplantacijos turizmas“, svarbu nenukelti opios neteisėtos 
prekybos organais problemos į antrą vietą. Turi būti pripažinta, kad organais prekiaujama dėl
skurdo ir beviltiškumo, noro pragyventi, taip pat dėl korupcijos ir nusikaltėlių 
neskrupulingumo, ekonomikos globalizacijos ir žmonių išnaudojimo. Deja, dažnai Rytų šalių 
gyventojai tiekia „atsargines dalis“ Vakarų šalių ligoniams.

Siekiant kovoti su neteisėta prekyba organais ir ES, ir už jos ribų, būtina bendradarbiauti su 
tarptautinėmis organizacijomis (pavyzdžiui, Europolu ir Interpolu). Politikos pokyčiai turėtų 
nesukurti daugiau kliūčių bendradarbiauti ES ir prireikus bendradarbiauti su kitomis 
tarptautinėmis ir Europos organizacijomis. 
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