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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 dárcovství a transplantace orgánů je složité a nanejvýš citlivé téma, 
což je dáno především jeho významným etickým dosahem,

B. vzhledem k tomu, že vnitrostátní politiky a regulační rámec přijatý jednotlivými 
členskými státy v souvislosti s dárcovstvím a transplantacemi se mezi sebou značně liší v 
důsledku rozdílných právních, kulturních, administrativních a organizačních faktorů,

C. vzhledem k tomu, že čl. 152 odst. 4 Smlouvy o ES umožňuje, aby byla na úrovni 
Společenství přijata opatření, která zajistí účinnější a dostupnější systém pro provádění 
transplantací, přičemž však bude plně a důsledně dodržována zásada subsidiarity, a tím i 
vnitrostátní ustanovení týkající se dárcovství a lékařského využití orgánů v každém 
členském státě,

1. domnívá se, že by se v zájmu zajištění jakostních a bezpečnostních norem měla zvážit 
potřeba legislativní iniciativy na úrovni Společenství ve věci dárcovství a transplantace 
orgánů, která bude doprovázena úzkou spoluprací mezi členskými státy a která zohlední 
stávající regulační rámec jednotlivých států Evropské unie a činnost dalších 
mezinárodních organizací;

2. podporuje vytvoření vhodného právního nástroje Společenství v oblasti dárcovství orgánů 
a transplantace na základě analýzy nákladů a přínosů a komplexního posouzení dopadů s 
přihlédnutím ke specifické problematice transplantace orgánů a k práci, kterou vykonala 
Rada Evropy za prohloubené spolupráce mezi členskými státy, přičemž se respektovaly 
stávající vnitrostátní předpisy; zdůrazňuje, že by právní předpisy neměly zvyšovat 
administrativní zátěž, která vede ke snížení finančních prostředků na zdravotní péči, a že 
musí zdravotníkům umožňovat, aby při posuzování potenciálních dárců orgánů i nadále 
uplatňovali přístup založený na posouzení rizika;

3. zdůrazňuje, že ke zvýšení účinnosti a dostupnosti systémů, ke zvýšení bezpečnosti a 
kvality provádění transplantací a k zajištění větší dostupnosti orgánů při současném 
dodržování zásady dobrovolného souhlasu potenciálního dárce nesmí dojít na úkor řešení 
složitých etických otázek, které s transplantací orgánů souvisejí;

4. zdůrazňuje, že užší spolupráce mezi členskými státy má zcela zásadní význam; podotýká, 
že by se měla urychlit výměna osvědčených postupů v oblasti dárcovství a transplantace, 
a vyzývá k tomu, aby pro účely dárcovství a transplantace byla zřízena databanka na 
úrovni Společenství; žádá členské státy, aby uvažovaly o odstranění restrikcí týkajících se 
přepravy orgánů přes hranice, a to zejména v případech, kdy biologické ukazatele daného 
orgánu v jedné zemi splňují podmínky pro jeho transplantaci v zemi druhé; kdyby mezi 
členskými státy existoval flexibilní systém pro transplantaci orgánů, jejich výměnu, 
dovoz a vývoz, bylo by možné nalézt vhodné dárce pro více pacientů a mohlo by se 
zachránit mnoho životů;
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5. domnívá se, že v zájmu minimalizace rizik pro dárce je vhodné stanovit přísné normy tak, 
aby se předešlo lékařským, chirurgickým, psychologickým, sociálním či etickým 
problémům, se kterými se mohou živí dárci potýkat v důsledku kontrol nutných pro 
stanovení jejich způsobilosti k dárcovství a v souvislosti s lékařskými úkony a 
chirurgickými zákroky, které jsou s dárcovstvím spojeny;

6. považuje za nutné zajistit, aby manipulace s těly zesnulých dárců probíhala tak, aby se 
zaručila potřebná míra bezpečnosti a kvality darovaných orgánů, a domnívá se tudíž, že 
by se měl přijmout systém, v jehož rámci se souhlas zesnulého k odebrání orgánů 
předpokládá vždy vyjma případů, kdy s darováním svých orgánů výslovně nesouhlasil; je 
toho názoru, že nikdo – ani manžel/manželka nebo příbuzný prvního stupně – nesmí takto 
vyjádřené vůli zesnulého odporovat;

7. žádá členské státy, aby provedly analýzu toho, 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;

8. domnívá se, že má-li se zabránit obchodu s orgány, jejich pašování a vyplácení odměn za 
ně, je nutné zajistit náležitou rovnováhu mezi ochranou dárce, pokud jde o anonymitu a 
důvěrnost údajů, na straně jedné a dohledatelností darovaných orgánů na straně druhé.
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