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PŘIPOMÍNKY

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 členské státy se z velké části řídí etickou zásadou zakotvenou ve 
směrnici 2004/23/ES, podle které by dárcovství tkání a buněk mělo být bezplatné a 
dobrovolné,

B. vzhledem k tomu, že by bylo žádoucí, aby měly všechny členské státy závazná pravidla k 
prosazování této etické zásady, včetně prostředků trestního práva,

C. vzhledem k tomu, že přesto zůstávají pochybnosti, zda je tato etická zásada slučitelná s 
určitými formami náhrady, která je v souvislosti s dárcovstvím poskytována, zvlášť pokud 
je poskytována příbuzným zemřelých dárců,

D. vzhledem k tomu, že současně je z etického hlediska nanejvýš důležité zajistit pokud 
možno dostatečnou dodávku tkání a buněk potřebných pro lékařské účely; vzhledem k 
tomu, že s touto dodávkou musí být nakládáno v zájmu občanů, a měly by na ni proto 
dohlížet veřejné orgány,

E. vzhledem k tomu, že diskuse o předpokládaném souhlasu u postmortálních dárcovství by 
měla pokračovat,

1. vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby stanovily závazná pravidla k 
prosazování etické zásady, že dárcovství tkání a buněk by mělo být bezplatné a 
dobrovolné;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, že veškeré formy náhrady poskytované dárcům jsou 
v souladu s etickými zásadami; doporučuje, aby byla věnována zvláštní pozornost této 
otázce v případě, kdy náhrada není poskytována dárci, ale rodině dárce po jeho smrti;

3. domnívá se, že v zájmu sledování etického imperativu zajištění dostatečných dodávek by 
měla Komise a členské státy zvážit možnost zavedení celoevropské databáze dárců a 
potenciálních příjemců, aby bylo s dodávkami nakládáno v obecném zájmu a aby bylo 
pokud možno zamezeno nedostatkům;

4. domnívá se, že by bylo užitečné, kdyby taková databáze obsahovala také podrobnosti o 
souhlasu potenciálního dárce nebo dalších osob s dárcovstvím orgánů v případě smrti, 
protože databáze dárců jsou v současné době vedeny na vnitrostátní úrovni, takže často 
nejsou dostupné informace o občanech, kteří využívají své svobody pohybu;

5. vyzývá členské státy a Komisi, aby se dále zabývaly možností rozšíření zásady, že u 
zemřelých potenciálních dárců se předpokládá souhlas s dárcovstvím, pokud sami během 
svého života nerozhodli jinak.


