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1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 152 traktatu WE Unia Europejska ma możliwość „przyjmowania środków 
w zakresie ochrony zdrowia, ustanawiających wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa 
narządów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi”; Środki te 
nie utrudniają państwom członkowskim zachowywania lub wprowadzania ostrzejszych 
środków ochronnych.

Dyrektywy w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa dla krwi, tkanek i komórek przyjęto już 
w latach 2003 i 2004. Zdecydowano wtedy o szczególnym sposobie postępowania 
w przypadku organów. W związku z tym Komisja opublikowała komunikat, w którym 
zaproponowała trzy działania:

i) stworzenie instrumentu legislacyjnego regulującego normy jakości i bezpieczeństwa,

ii) opracowanie planu wzmożonej współpracy i wymiany wzorcowych metod pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz

iii) podjęcie środków służących przeciwdziałaniu handlowi narządami.

Rada poparła wnioski Komisji w swoich konkluzjach z 6 grudnia 2007 r. Także Parlament 
Europejski w rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. z zadowoleniem przyjął komunikat Komisji.
Parlament wezwał Komisję do niezwłocznego przedstawienia wniosku dotyczącego 
dyrektywy i planu działania służącego osiągnięciu wspólnego celu, tzn. osiągniętego 
w bezpieczny sposób zwiększenia w Europie liczby narządów dostępnych do przeszczepów.

Dnia 8 grudnia 2008 r. Komisja opublikowała wnioski dotyczące dyrektywy i plan działania 
wraz ze szczegółową oceną skutków. Sprawozdawczyni przyjmuje wnioski z zadowoleniem, 
ubolewa jednak nad faktem, że z powodu nadchodzących wyborów Parlament Europejski 
nie ma wystarczająco dużo czasu na postępowanie zgodnie z przyjętą procedurą 
podejmowania decyzji. Istnieje jedynie możliwość podjęcia debaty w sprawie tej dyrektywy 
na podstawie niniejszego dokumentu roboczego na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia 
Publicznego w tej kadencji. Godne ubolewania jest także to, iż debata nad dyrektywą 
i planem działania nie może być prowadzona jednocześnie.

2. PUNKTY DO DYSKUSJI

Z zadowoleniem należy przyjąć podejście ramowe wniosku, dyrektywa ma bowiem 
zapewniać istnienie w państwach członkowskich koniecznych struktur zapewniających
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo narządów, jednak daje odpowiednim organom państw 
członkowskich wystarczającą swobodę działania w celu określenia, jak w konkretnych 
przypadkach ma przebiegać wdrażanie. Należy także wskazać na fakt, że dyrektywa nie 
określa norm ani w odniesieniu do dawców, ani do biorców, lecz jedynie odnośnie do
narządów.

Dzięki ustaleniu gwarancji dla jakości i bezpieczeństwa narządów na szczeblu UE z jednej 
strony powstaje możliwość współpracy pomiędzy państwami członkowskimi 
i transgranicznej wymiany narządów, a z drugiej strony – pośredniego zwalczania 
nielegalnego handlu narządami (między innymi dzięki stworzeniu krajowych organów 
nadzorczych i krajowych programów jakości poprzez zapewnienie identyfikowalności, 
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gwarancji ochrony dawcy oraz pełnej charakterystyki narządu).

Sprawozdawczyni przeprowadziła w minionych tygodniach liczne rozmowy 
z zainteresowanymi stronami (lekarzami, pacjentami, koordynatorami przeszczepów, 
organami itd.). Strony przyjmują wnioski z zadowoleniem i uważają je za wyczerpujące. 
Nadal istnieją jednak punkty wymagające wyraźniejszego zaakcentowania lub poprawy.

1. Elastyczność

W rezolucji z kwietnia 2008 r. Parlament Europejski podkreślił, że dyrektywa musi być 
wystarczająco elastyczna i ostatecznie to lekarz podejmuje decyzję, czy narząd spełnia 
wszystkie kryteria. Sprawozdawczyni kładzie nacisk na to, że dyrektywa nie może oznaczać 
dodatkowych nakładów administracyjnych ze strony państw członkowskich lub służby 
zdrowia. W tym kontekście należy wyróżnić następujące punkty:

 Krajowe programy jakości powinny dawać państwom członkowskim możliwość 
nadzorowania całego procesu przeszczepu narządu i wprowadzania poprawek. 
Nie tylko regulacja szczegółów, lecz także zadania partnerów w tym procesie mogą 
stanowić okazję do dalszej dyskusji. W żadnym wypadku nie może to jednak 
oznaczać, że dyrektywa zagrażałaby wprowadzonym dobrym metodom lub metodom, 
które dopasowane są do warunków i okoliczności panujących w poszczególnych 
państwach członkowskich. Związane jest to raczej ze zmianą warunków
prowadzących do potencjalnego i faktycznego spadku liczby dawców.

 Zgodnie z dyrektywą należy możliwie jak najbardziej skrócić czas niedokrwienia. 
Sprawą poszczególnych organów krajowych pozostaje rozważenie czasu 
niedokrwienia wobec rosnących kosztów transportu i zachowanie kontroli 
nad efektywnością pod względem kosztów. Zdaniem sprawozdawczyni
przy ograniczeniach transportu organów musi zatem istnieć wystarczająca swoboda 
do podjęcia takich rozważań.

 Zadowalające jest to, że Komisja wprowadziła do załącznika pełną charakterystykę 
narządów i dawców i zaniechała w ten sposób procedury komitologii. Być może fakt, 
że załącznik został tak szczegółowo opracowany, na osoby niezorientowane może 
działać odstraszająco, lecz załącznik ten nie zawiera zakazów ani wymagań 
dotyczących specjalnych wyników testów. Ma on raczej dawać lekarzowi i jego 
zespołowi możliwość dokonania oceny ryzyka związanego z danym narządem przy 
pełnej znajomości wszystkich szczegółów. Transplantologia jest młodą dyscypliną, 
dlatego należy nadać szczególne znaczenie badaniom. Ponadto należy także 
odpowiednio uwzględnić postęp medyczny. Dlatego ważne jest to, że art. 25 
dyrektywy umożliwia tę elastyczność, ponieważ ustala się w nim, że załącznik może 
być aktualizowany w ramach procedury komitologii.

 Należy podkreślić to, że nowa dyrektywa powinna uzupełniać i wzmacniać starania 
państw członkowskich w celu wdrożenia aktywnej, prowadzącej do celu metody 
koordynacji bez ograniczania wprowadzania lub realizacji ostrzejszych przepisów.

2. Organy krajowe i europejskie organizacje wymiany narządów

 Wniosek, aby każde państwo członkowskie podało organ(y) krajowy(e), uważa się 



PE421.367v01-00 4/5 DT\774624PL.doc

PL

za istotny. W praktyce bowiem okazało się, że taki scentralizowany system może 
prowadzić do wzrostu liczby dawców. Jednak zakres zadań tych organów wydaje się 
bardzo ambitny, zwłaszcza dla państw, które nie stworzyły jeszcze takiego organu 
krajowego.

 Ważnym punktem pozostaje także wymiana narządów pomiędzy państwami 
członkowskimi. Istotne jest, aby zbadać, w jakim stopniu dyrektywa daje państwom 
członkowskim możliwość utrzymania istniejących stosunków z europejskimi 
organizacjami wymiany narządów lub nawiązywania nowych. W art. 22 mowa jest 
o tym, że państwa członkowskie mogą powierzać uprawnienia organizacjom wymiany 
narządów.

3. Stosunek do innych przepisów

 Ponieważ art. 152 stanowi podstawę prawną przedmiotowej dyrektywy, wszystkie 
przepisy dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej obowiązują także 
w przypadku tej dyrektywy. W obliczu szczególnych wymagań dotyczących 
przeszczepów i kontrowersyjnego systemu list oczekujących najlepiej by było, 
aby w dyrektywie dotyczącej transgranicznej opieki zdrowotnej, nad którą obrady 
trwają obecnie w Parlamencie Europejskim i Radzie Ministrów, przewidziano 
wyjątek dotyczący narządów.

4. Zakres obowiązywania dyrektywy

 W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień należy podkreślić, że przepisy dyrektywy 
w odniesieniu do projektów badawczych obowiązują wyłącznie dla narządów 
przeznaczonych do przeszczepów do ciała ludzkiego.

 Niektórzy przedstawiciele grup interesów żądają wprawdzie, aby przedmiotem 
omawianej dyrektywy było także przydzielanie narządów, lecz zdaniem 
sprawozdawczyni przydzielanie nie należy do zakresu kompetencji UE, a więc nie 
może być przedmiotem omawianej dyrektywy.

 W rezolucji z 22 kwietnia 2008 r. Parlament Europejski wezwał Komisję 
do wspierania metod przeciwdziałania odrzucaniu narządów i leczenia go. Ponieważ 
niniejszy wniosek nie porusza tej kwestii, jest to z pewnością punkt do uzupełnienia.

5. Definicje

 Powstaje pytanie, czy definicja „narządu” jest wystarczająco jasna, czy ewentualnie 
należałoby ją jeszcze uściślić w celu zapewnienia, aby obejmowała ona także wyspy 
Langerhansa, tkanki i hepatocyty.

 W definicji „charakterystyki dawcy i narządu” także należałoby wspomnieć, że 
należy uwzględnić obecny stan wiedzy medycznej na temat przeszczepów, tak jak 
stanowi art. 25.

 Ponadto należy przyjąć z zadowoleniem fakt, że Komisja tak samo zdefiniowała
„instytucję pobierającą narządy” i „ośrodek transplantacyjny”, aby dać w ten 
sposób państwom członkowskim możliwość decydowania zgodnie z ich obecnym 
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sposobem postępowania, której organizacji powierzą zadania (pobierania 
i przeszczepiania ludzkich narządów).

6. Żywi dawcy

 Państwa członkowskie, w których pobieranie narządów od żywych dawców jest 
prawnie dopuszczone, muszą zagwarantować zachowanie anonimowości żywych 
dawców niezwiązanych z biorcą genetycznie ani emocjonalnie.

 Art. 13 przedmiotowego wniosku stanowi, że oddawanie do przeszczepu ludzkich 
narządów przez żywych dawców jest dobrowolne i bezpłatne. Jednak Parlament 
w rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. wezwał państwa członkowskie do 
zdefiniowania warunków, w których możliwe byłoby wypłacenie odszkodowania. 
Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby zapłata odbywała się wyłącznie w formie 
odszkodowania i była związana ściśle z zadośćuczynieniem za koszty i niedogodności
powstałe na skutek pobrania narządu. Sprawozdawczyni jest zdania, że należy zmienić 
art. 13 pod tym kątem.

 Ponieważ środki służące ochronie żywych dawców są ważne zarówno z medycznego, 
psychologicznego, jak i społecznego punktu widzenia, sprawozdawczyni podkreśla 
znaczenie podejścia łączącego te dziedziny w przypadku pobierania narządów od 
żywych dawców.

7. Rejestr i identyfikowalność

 Pacjent, który chce przeprowadzić transplantację poza UE, powinien także zostać 
wpisany do banku narządów w celu przeciwdziałania fikcyjnym przeszczepom. 
Istnieją już odpowiednie inicjatywy w tym celu, jednak pacjenci są tu najwyraźniej 
bardzo powściągliwi. Temat ten należy także poruszyć podczas obrad dotyczących 
planu działania.

 Jedna z europejskich organizacji wymiany narządów niedawno rozpoczęła projekt 
EFRETOS dotyczący europejskiego systemu identyfikacji dawców (European 
Framework for the Evaluation of Transplanted Organs). Z zainteresowaniem oczekuje 
się rezultatów tego projektu. Należy mieć nadzieję, że posłuży on jako wzór 
dla innych form współpracy, a ostatecznie doprowadzi do powstania prawdziwego 
europejskiego systemu identyfikacji.

 W związku z rejestracją dawców regularnie powstaje pytanie o stworzenie jednolitego 
europejskiego systemu na podstawie tych samych parametrów w celu zapewnienia
lepszej porównywalności. Obecne parametry prowadzą czasem do nieporozumień. 
Nie powinno to jednak podlegać regulacji w ramach dyrektywy, lecz być może 
mogłoby nastąpić podczas obrad państw członkowskich dotyczących planu działania.

 Należy wreszcie podkreślić, że wnioski dotyczące rejestru i identyfikowalności ważne 
są także dla zwalczania handlu organami oraz że większe uwrażliwienie opinii 
publicznej może również mieć tu swój wkład.


