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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v důsledku omezeného počtu dostupných orgánů jak od zemřelých, 
tak i altruistických žijících dárců není v Evropě uspokojována potřeba transplantací 
prováděných u pacientů,

B. vzhledem k tomu, že národní politiky a regulační rámce upravující problematiku 
dárcovství a transplantací se v jednotlivých členských státech výrazně liší, a to v závislosti 
na různých právních, kulturních, administrativních a organizačních faktorech,

1. vyzývá Komisi, aby ověřila, mimo jiné také prostřednictvím údajů obsažených
v posouzení dopadu (SEK(2008)2956), které sama vypracovala, zda rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími se různých systémů udělování souhlasu
s dárcovstvím orgánů zemřelé osoby představují překážku dárcovství orgánů;

2. žádá členské státy, aby zanalyzovaly, do jaké míry by zřízení systému dárcovství 
založeného na „předpokládaném souhlasu“ vedlo ke zvýšení počtu transplantací; 
domnívá se, že tento systém plně zachovává zásadu souhlasu dárce, jelikož se občané 
mohou sami rozhodnout, zda v systému zůstanou, nebo z něj vystoupí;

3. zdůrazňuje, že zcela zásadní význam má užší spolupráce mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byla posílena výměna osvědčených postupů v oblasti dárcovství a transplantací; žádá 
členské státy, aby zvážily možnost zrušení omezení, pokud jde o převoz orgánů přes 
hranice; domnívá se, že kdyby mezi členskými státy existoval flexibilní systém pro 
transplantaci, výměnu, dovoz a vývoz orgánů, bylo by možné nalézt vhodné dárce pro
více pacientů a zachránit tak mnoho životů;

4. zdůrazňuje význam větší informovanosti občanů o dárcovství orgánů a transplantacích, 
neboť díky ní se usnadní hledání dárců orgánů, a tudíž i zvýší dostupnost orgánů; vyzývá 
tedy Komisi, členské státy a občanskou společnost, aby strukturálně zlepšovaly propagaci 
dárcovství orgánů;

5. domnívá se, že má-li se zabránit obchodování s orgány, jejich pašování a vyplácení 
odměn za dárcovství orgánů, je nutné zajistit náležitou rovnováhu mezi ochranou dárce, 
pokud jde o anonymitu a důvěrnost údajů, na straně jedné a schopností dohledat orgány 
darované pro lékařské účely na straně druhé;

6. zdůrazňuje, že nezákonné obchodování s orgány, komerční využití transplantátů
a transplantační turistika narušují zásady rovnosti, práva a dodržování lidských práv
a znevažují etický aspekt altruistického dárcovství;

7. zdůrazňuje, že členské státy by měly pod záštitou Interpolu a Europolu zintenzivnit svou 
spolupráci s cílem účinněji řešit problém nezákonného obchodování s orgány;
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8. domnívá se, že boj proti obchodování s orgány by neměl zůstat pouze v působnosti 
Evropské unie. Rovněž členské státy by v tomto ohledu měly přijmout opatření, včetně 
snížení poptávky, účinnější podpory dárcovství orgánů, prosazování přísné legislativy
s ohledem na žijící nepříbuzné dárce, zaručení průhlednosti národních rejstříků
a seznamů čekatelů, zavedení právní odpovědnosti zdravotnického personálu za 
zjišťování nesrovnalosti a sdílení informací;

9. vyzývá členské státy, aby zejména v souvislosti s rozhodováním o odběru orgánů
a transplantacích zavedly standardní pracovní postupy k odhalování neetické či nezákonné 
činnosti a k omezování rizik z ní plynoucích.
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