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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a dádiva e a transplantação de órgãos são questões muito complexas e 
extremamente sensíveis, mormente pelas suas importantes implicações éticas,

B. Considerando que as políticas nacionais e o quadro legislativo adoptados em matéria de 
dádiva e transplantação variam consideravelmente de um Estado-Membro para outro, em 
função da diversidade dos factores jurídicos, culturais, administrativos e organizativos,

C. Considerando que o n.º 4 do artigo 152.º do Tratado CE permite a adopção de disposições 
comunitárias tendentes a garantir sistemas de transplante mais eficientes e acessíveis, no 
pleno e absoluto respeito do princípio da subsidiariedade e, consequentemente, das 
disposições nacionais em matéria de dádiva ou de utilização órgãos para fins terapêuticos
de cada Estado-Membro,

1. Defende que é oportuno considerar a necessidade de lançar uma iniciativa legislativa a 
nível comunitário tendente a salvaguardar a qualidade e a segurança em matéria de dádiva
e transplantação de órgãos, assente numa estreita cooperação entre Estados Membros,
tendo em conta o quadro legislativo já existente nos diferentes Estados da União Europeia, 
bem como os trabalhos de outras organizações internacionais;

2. Apoia a criação de um instrumento jurídico comunitário apropriado sobre a dádiva e a
transplantação de órgãos, na sequência de uma análise da relação custo-benefício e de 
uma avaliação do seu impacto global, tendo presentes, ao mesmo tempo, as 
especificidades do transplante dos órgãos e os trabalhos realizados pelo Conselho da 
Europa, paralelamente a uma cooperação reforçada entre os Estados-Membros, no 
respeito das disposições nacionais em vigor; sublinha que nenhuma legislação deveria 
redundar num acréscimo de encargos administrativos, que acabariam por desviar os 
recursos reservados aos tratamentos, e que, tendo em conta a penúria dos órgãos que 
podem ser objecto de dádiva, toda a legislação deveria permitir aos médicos continuar a 
avaliar os potenciais dadores de órgãos segundo uma abordagem assente nos riscos;

3. Sublinha que o objectivo de tornar os sistemas de transplantação mais eficientes e 
acessíveis, melhorando a sua segurança e qualidade e assegurando uma maior 
disponibilidade de órgãos, no respeito do princípio da autodeterminação do potencial 
dador, não pode ser perseguido em detrimento das complexas questões éticas ligadas ao 
transplante de órgãos;

4. Salienta que é crucial uma cooperação mais estreita entre os Estados Membros; sugere 
uma intensificação do intercâmbio das melhores práticas existentes em matéria de dádiva 
e de transplantação de órgãos e espera que seja criado um banco de dados a nível 
comunitário que possa ser utilizado para dádivas e transplantes; convida os 
Estados-Membros a ponderar a abolição das restrições ao transporte transfronteiriço de 
órgãos, em especial sempre que os indicadores biológicos do órgão num país satisfaçam 
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as condições requeridas por esse órgão num outro país; considera que um sistema flexível 
de transplante, intercâmbio, importação e exportação dos órgãos entre os 
Estados-Membros permitiria salvar a vida de inúmeros seres humanos, permitindo que 
mais pessoas encontrassem dadores adequados; 

5. Considera necessário definir elevados padrões a fim de prevenir problemas médicos, 
cirúrgicos, psicológicos, sociais ou éticos que possam encontrar os dadores vivos na 
sequência dos exames necessários para comprovar a sua capacidade como dadores, bem 
como dos tratamentos médicos e das intervenções cirúrgicas tendo em vista a dádiva, no 
intuito de reduzir os riscos para o dador;

6. Considera necessário garantir uma gestão adequada dos dadores falecidos, assegurando 
elevados níveis de segurança e qualidade dos órgãos objecto de dádiva, para o que se 
deveria adoptar um sistema que permitisse a sua colheita sistemática, salvo recusa 
explícita do dador; considera que ninguém, nem mesmo o cônjuge ou um parente próximo 
de primeiro grau, poderá então contrariar a vontade expressa pelo dador;

7. Solicita aos Estados-Membros que analisem os benefícios da aplicação de um sistema de 
dádiva por "consentimento presumido" como meio para multiplicar as possibilidades de 
transplante de órgãos; considera que este sistema preserva plenamente a liberdade de 
consentimento do dador, já que o cidadão pode optar por aderir ou não aderir a esse 
sistema;

8. Considera necessário assegurar um adequado equilíbrio entre a protecção do dador, no 
respeito do anonimato, da confidencialidade e da rastreabilidade das doações de órgãos, a 
fim de impedir a remuneração, o comércio e o tráfico de órgãos.
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