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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zapotrzebowanie pacjentów na przeszczepy w Europie nie jest 
zaspokojone z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych narządów zarówno od zmarłych, 
jak i bezinteresownych żywych dawców,

B. mając na uwadze, że krajowe strategie polityczne i ramy prawne ustanowione
w dziedzinie dawstwa i przeszczepiania znacząco różnią się w poszczególnych państwach 
członkowskich ze względu na odmienne czynniki prawne, kulturowe, administracyjne
i organizacyjne,

1. zwraca się do Komisji, aby sprawdziła, między innymi na podstawie danych zawartych
w swojej własnej ocenie skutków (SEC(2008)2956), czy rozbieżności pomiędzy 
krajowymi przepisami, dotyczącymi różnych systemów zgody na dawstwo od zmarłej 
osoby stanowią przeszkodę w dawstwie narządów;

2. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia analizy korzyści wynikających
z wdrożenia systemu dawstwa opartego na „domniemanej zgodzie” jako środka 
umożliwiającego zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów; uważa, że 
taki system zachowuje w pełni przysługującą dawcom wolność wyboru, gdyż obywatele 
mogą wybierać między udziałem w tym systemie a wycofaniem się z niego;

3. podkreśla zasadnicze znaczenie ściślejszej współpracy między państwami 
członkowskimi; sugeruje, że wymiana sprawdzonych wzorców w dziedzinie dawstwa
i przeszczepiania narządów powinna być coraz częstsza; zwraca się do państw 
członkowskich o rozważenie zniesienia ograniczeń dla transgranicznego przeszczepu 
narządów; uważa, że istnienie wśród państw członkowskich elastycznego systemu 
przeszczepu, wymiany, wwozu i wywozu organów może ocalić życie wielu ludzi, 
umożliwiając znalezienie odpowiednich dawców;

4. podkreśla znaczenie zwiększenia stanu świadomości publicznej na temat dawstwa
i przeszczepiania narządów, gdyż może to ułatwić identyfikację dawców narządów, 
zwiększając w ten sposób dostępność narządów; dlatego też wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i społeczeństwo obywatelskie do strukturalnego wzmocnienia 
propagowania idei dawstwa narządów;

5. uznaje za konieczne, aby zapewnić właściwą równowagę pomiędzy ochroną dawcy pod 
względem anonimowości i poufności a możliwością prześledzenia przebiegu dawstwa
narządów do celów medycznych, w celu zapobieżenia wynagradzaniu dawstwa narządów 
oraz handlowi narządami i ich przemytowi;
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6. podkreśla, że nielegalny handel narządami, komercyjne podejście do przeszczepów
i turystyka przeszczepowa naruszają zasady równości, sprawiedliwości i przestrzegania 
praw człowieka oraz podważają etykę bezinteresownego dawstwa;

7. podkreśla, że państwa członkowskie powinny zacieśnić współpracę pod auspicjami 
Interpolu i Europolu w celu skuteczniejszego rozwiązywania problemu nielegalnego 
handlu narządami;

8. uważa, że zwalczanie nielegalnego handlu narządami nie powinno być wyłącznie 
zadaniem Unii Europejskiej; państwa członkowskie również powinny przyjmować środki 
mające na celu realizację tego celu, w tym poprzez ograniczanie popytu, skuteczniejsze 
wspieranie dawstwa narządów, utrzymanie rygorystycznych przepisów dotyczących 
żywych niespokrewnionych dawców, gwarantowanie przejrzystości krajowych rejestrów
i list oczekujących, ustanowienie odpowiedzialności prawnej pracowników służby 
zdrowia za wykrywanie nieprawidłowości, a także wymianę informacji.

9. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia standardowych procedur działania na 
potrzeby wykrywania nieetycznej lub bezprawnej działalności oraz zmniejszenia 
zagrożenia taką działalnością, w szczególności w związku z decyzjami w sprawie 
pobierania i przeszczepu narządów.
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