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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 dawstwo i przeszczepianie narządów stanowią skomplikowany i 
szczególnie delikatny temat, zwłaszcza z uwagi na swe względy etyczne,

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,

C. mając na uwadze, że art. 152, ust. 4 Traktatu WE pozwala na przyjmowanie środków 
wspólnotowych w celu zwiększenia skuteczności i dostępności systemów 
przeszczepiania przy jednoczesnym pełnym i ścisłym przestrzeganiu zasady 
pomocniczości, a zatem krajowych przepisów każdego z państw członkowskich 
dotyczących dawstwa lub wykorzystania narządów ludzkich do celów medycznych,

1. jest zdania, że należy rozważyć przydatność inicjatywy legislacyjnej zapewniającej 
wysokie normy bezpieczeństwa i jakości na poziomie wspólnotowym w zakresie 
dawstwa i przeszczepiania organów w połączeniu ze ścisłą współpracą pomiędzy 
państwami członkowskimi i z uwzględnieniem obowiązujących już w różnych państwach 
Unii Europejskiej ram prawnych oraz działalności innych organizacji 
międzynarodowych;

2. wyraża poparcie dla przyjęcia odpowiedniego wspólnotowego instrumentu prawnego w 
zakresie dawstwa i przeszczepiania narządów, po uprzednim przeprowadzeniu analizy 
korzyści i kosztów oraz wszechstronnej oceny wpływu, z uwzględnieniem szczególnych 
właściwości przeszczepu narządów oraz prac prowadzonych przez Radę Europy w 
połączeniu ze wzmocnioną współpracą między państwami członkowskimi przy 
poszanowaniu obecnych przepisów krajowych; podkreśla, że przepisy nie powinny 
zwiększać obciążenia administracyjnego pochłaniającego środki przeznaczone na 
leczenie oraz, ze względu na niedobór narządów do przeszczepów, muszą umożliwiać 
klinicystom utrzymanie podejścia opartego na ryzyku przy ocenianiu potencjalnych 
dawców narządów;

3. podkreśla, że celu, jakim jest zwiększenie skuteczności i dostępności systemów 
przeszczepiania, poprzez polepszenie ich bezpieczeństwa i jakości oraz poprzez 
zapewnienie większej dostępności narządów, przy poszanowaniu zasady samookreślenia 
potencjalnego dawcy, nie można osiągnąć kosztem skomplikowanych zagadnień 
etycznych związanych z przeszczepianiem narządów;

4. podkreśla zasadnicze znaczenie współpracy między państwami członkowskimi; sugeruje 
przyspieszenie wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie dawstwa i przeszczepiania 
narządów i wzywa do utworzenia banku danych na poziomie Wspólnoty do celów 
dawstwa i przeszczepiania narządów; wzywa państwa członkowskie do rozważenia 
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likwidacji ograniczeń w zakresie przewozu narządów przez granice, szczególnie w 
przypadkach gdy wskaźniki biologiczne narządu w jednym państwie odpowiadają 
wymaganiom odnośnie do narządu potrzebnego w innym państwie. Elastyczny system 
przeszczepu, wymiany, wwozu i wywozu organów między państwami członkowskimi 
może ocalić życie wielu ludzi umożliwiając znalezienie odpowiednich dawców;

5. uznaje za stosowne ustalenie wysokich standardów, mających na celu zapobieganie 
problemom natury medycznej, chirurgicznej, psychologicznej, społecznej oraz etycznej, 
które mogą napotkać żyjący dawcy na skutek badań niezbędnych do potwierdzenia czy są 
odpowiednimi dawcami, jak i na skutek zabiegów chirurgicznych związanych z 
przeszczepianiem narządów, celem zminimalizowania ryzyka dla dawcy;

6. uznaje, że niezbędne jest zagwarantowanie właściwego zarządzania zmarłymi dawcami, 
ustalając odpowiednie normy bezpieczeństwa i jakości oddanych narządów - w tym celu 
należy przyjąć system, w którym istnieje domniemana zgoda na dawstwo, za wyjątkiem 
wyraźnej odmowy dawcy; nikt nie może zmienić wyrażonej w ten sposób woli dawcy, 
nie jest to możliwe nawet ze strony małżonka lub krewnego pierwszego stopnia;

7. 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 
system ten zachowuje w pełni zgodę dawcy, gdyż obywatele mogą zdecydować o 
przystąpieniu bądź nie do tego systemu; 

8. uznaje za konieczne, aby zapewnić właściwą równowagę pomiędzy ochroną dawcy pod 
względem anonimowości, poufności i monitorowaniem dawstwa, w celu zapobieżenia 
odpłatności za organy, handlowi nimi i przemytowi.
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