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Módosítás 57
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elmúlt 50 év során a szervátültetés 
világszerte elismert gyakorlattá vált, és 
azóta felbecsülhetetlen változást hozott 
több százezer beteg életében. Az utóbbi két 
évtizedben az emberi szervek 
szervátültetési célból történő felhasználása 
egyre gyakoribbá vált. A szervátültetés 
napjainkban a végstádiumban lévő
veseelégtelenség esetében a leginkább 
költséghatékony kezelés, olyan szervek 
végstádiumú elégtelensége esetében pedig, 
mint a máj, tüdő és szív, az egyetlen 
rendelkezésre álló kezelés.

(1) Az elmúlt 50 év során a szervátültetés 
világszerte elismert gyakorlattá vált, és 
azóta felbecsülhetetlen változást hozott 
több százezer beteg életében. Az utóbbi két 
évtizedben az emberi szervek 
szervátültetési célból történő felhasználása 
egyre gyakoribbá vált. A szervátültetés 
napjainkban a végstádiumban lévő vese- és 
hasnyálmirigy-elégtelenség esetében a
legjobb kockázat-haszon arányt 
eredményező kezelés, olyan szervek 
végstádiumú elégtelensége esetében pedig, 
mint a máj, tüdő, belek és szív, az egyetlen 
rendelkezésre álló kezelés.

Or.fr

Indokolás

Amennyiben a legkorszerűbb tudományos módszerekkel megvalósítható szervátültetések 
megnevezésre kerülnek, biztosítani kell, hogy a felsorolás a lehető legkimerítőbb legyen.  

Módosítás 58
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervátültetésnek azonban vannak 
kockázatai. Az emberi szervek 
átültetésének széleskörű, terápiás célú 
alkalmazása megköveteli, hogy a szervek 
olyan mértékben minőségi és biztonságos 
szervek legyenek, hogy minimális szintre
csökkenjen a betegségek átadásának 

(2) A szervátültetésnek azonban vannak 
kockázatai. Az emberi szervek 
átültetésének széleskörű, terápiás célú 
alkalmazása megköveteli, hogy a szervek 
olyan mértékben minőségi és biztonságos 
szervek legyenek, hogy javuljon a 
kockázat-haszon arány és minimális 
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kockázata. szintre csökkenjenek a szervekhez jutás 
logisztikai kockázatai.

Or.fr

Indokolás

A betegségek átadásának kockázata ugyan komoly, de nem az egyedüli kockázat, amely a 
szerv eltávolításától a beültetésén át az átültetést követő szakaszokig terjedő folyamatban 
felmerülhet.  

Módosítás 59
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervátültetésnek azonban vannak 
kockázatai. Az emberi szervek 
átültetésének széleskörű, terápiás célú 
alkalmazása megköveteli, hogy a szervek 
olyan mértékben minőségi és biztonságos 
szervek legyenek, hogy minimális szintre 
csökkenjen a betegségek átadásának 
kockázata.

(2) A szervátültetésnek azonban vannak 
kockázatai. Az emberi szervek 
átültetésének széleskörű, terápiás célú 
alkalmazása megköveteli, hogy a szervek 
olyan mértékben minőségi és biztonságos 
szervek legyenek, hogy minimális szintre 
csökkenjen a betegségek átadásának 
kockázata. A jól szervezett nemzeti 
transzplantációs rendszerek, az elérhető 
legjobb szaktudás és technológia 
alkalmazása, valamint az innovatív orvosi 
kezelések jelentős mértékben 
csökkenthetik a szervátültetés kockázatait 
a betegek számára.

Or.en

Indokolás

Az átültetést követő immunproblémák nem példázzák jól az irányelv lehetséges előnyeit. 

Módosítás 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervátültetésnek azonban vannak 
kockázatai. Az emberi szervek 
átültetésének széleskörű, terápiás célú 
alkalmazása megköveteli, hogy a szervek 
olyan mértékben minőségi és biztonságos 
szervek legyenek, hogy minimális szintre 
csökkenjen a betegségek átadásának 
kockázata.

(2) A szervátültetésnek azonban vannak 
kockázatai. Az emberi szervek 
átültetésének széleskörű, terápiás célú 
alkalmazása megköveteli, hogy a szervek 
olyan mértékben minőségi és biztonságos 
szervek legyenek, hogy minimális szintre 
csökkenjen a betegségek átadásának 
kockázata. A jól szervezett nemzeti 
transzplantációs rendszerek, az elérhető 
legjobb szaktudás és technológia 
alkalmazása, valamint az innovatív orvosi 
kezelések jelentős mértékben 
csökkenthetik a szervátültetés kockázatait 
a betegek számára.

Or.en

Indokolás

Az átültetést követő immunproblémák nem példázzák jól az irányelv lehetséges előnyeit. 

Módosítás 61
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervátültetésnek azonban vannak 
kockázatai. Az emberi szervek 
átültetésének széleskörű, terápiás célú 
alkalmazása megköveteli, hogy a szervek 
olyan mértékben minőségi és biztonságos 
szervek legyenek, hogy minimális szintre 
csökkenjen a betegségek átadásának 
kockázata.

(2)  A szervátültetésnek azonban vannak 
kockázatai. Az emberi szervek 
átültetésének terápiás célú alkalmazása 
megköveteli, hogy a szervek olyan 
mértékben minőségi és biztonságos 
szervek legyenek, hogy minimális szintre 
csökkenjen a betegségek átadásának 
kockázata.

Or.de

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat a szervátültetés alapvető minőségi és biztonsági 
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követelményeit határozza meg; a „széleskörű” jelző ebben a szövegkörnyezetben nem 
megfelelő és a szervátültetéssel járó kockázatok nincsenek egyértelműen meghatározva.

Módosítás 62
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Emellett a gyógyászati célokra használt 
emberi szervek hozzáférhetősége attól 
függ, hogy a közösség polgárai hajlandóak-
e szervadományozásra. A közegészség 
védelme és a betegségek e szervek általi 
átvitelének megakadályozása érdekében 
megelőző intézkedéseket kell tenni a 
gyűjtésük, szállításuk és felhasználásuk 
során.

(3) Emellett a gyógyászati célokra használt 
emberi szervek hozzáférhetősége attól 
függ, hogy a közösség polgárai hajlandóak-
e szervadományozásra. A tagállamok 
felelősek a szervadományozás nemzeti 
szintű növeléséért, hiszen szervátültetési 
rendszereik lehetséges hiányosságait nem 
lehet orvosolni a szervek vagy a betegek 
egyik országból a másikba történő 
szállításával. A közegészség védelme és a 
betegségek e szervek általi átvitelének 
megakadályozása érdekében megelőző 
intézkedéseket kell tenni a gyűjtésük, 
szállításuk és felhasználásuk során.

Or.en

Módosítás 63
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szervátültetés terén az Európai 
Unió és a tagállamok előtt álló fő kihívás 
a szervek és az adományozók hiányának 
csökkentésében rejlik. Ennélfogva nagyon 
fontos, hogy növekedjen a rendelkezésre 
álló szervek állománya olyan uniós szintű 
eszközök megteremtése révén, amelyek 
optimalizálják az agyhalált vagy 
szívelégtelenséget követő adományozások 
számát, növelik az élődonorok számát, 
valamint a potenciális donorok 



AM\807512HU.doc 7/89 PE439.155v03-00

HU

állományát olyan személyekre is kibővítik, 
akik megfelelnek a „tágabb értelemben 
vett” donorfeltéteteknek.

Or.fr

Módosítás 64
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok minden évben adnak át 
egymásnak szerveket. A szervek átadása
jelentős módszer a rendelkezésre álló 
szervek állományának bővítésére, 
valamint a donor és a recipiens közötti 
jobb egyezés biztosítására, és így az 
átültetés minőségének javítására. Ez 
különösen fontos bizonyos betegek –
például sürgős kezelést igénylő betegek,
hiperszenzitív betegek és gyermekek –
optimális kezeléséhez. A rendelkezésre álló 
szerveket felesleges problémák és 
késedelmek nélkül kell tudni továbbítani a 
határon túlra.

(4) A tagállamok minden évben cserélnek 
egymás között szerveket. A szervek cseréje
jelentős módszer a donor és a recipiens 
közötti jobb egyezés biztosítására, és így az 
átültetés minőségének javítására. Ez 
különösen fontos bizonyos betegek –
például sürgős kezelést igénylő betegek, 
hiperszenzitív betegek és gyermekek –
optimális kezeléséhez. A rendelkezésre álló 
szerveket felesleges problémák és 
késedelmek nélkül kell tudni továbbítani a 
határon túlra.

Or.fr

Indokolás

A donorok és recipiensek összekapcsolása a legfontosabb ok, amiért létrehozták az európai 
szervcsere-szervezeteket, például a Scandinavtransplantot vagy az Eurotransplanot. E 
páneurópai kölcsönös szervcsere modell – bármennyire is eredményes – nem tűzte ki célul a 
rendelkezésre álló szervek állományának bővítését. Ehhez új stratégiák elfogadására van 
szükség nemzeti és közösségi szinten egyaránt. 

Módosítás 65
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok minden évben adnak át 
egymásnak szerveket. A szervek átadása
jelentős módszer a rendelkezésre álló 
szervek állományának bővítésére, 
valamint a donor és a recipiens közötti 
jobb egyezés biztosítására, és így az 
átültetés minőségének javítására. Ez 
különösen fontos bizonyos betegek –
például sürgős kezelést igénylő betegek, 
hiperszenzitív betegek és gyermekek –
optimális kezeléséhez. A rendelkezésre álló 
szerveket felesleges problémák és 
késedelmek nélkül kell tudni továbbítani a 
határon túlra.

(4) A tagállamok minden évben cserélnek 
egymás között szerveket. A szervek cseréje
jelentős módszer a donor és a recipiens 
közötti jobb egyezés biztosítására, és így az 
átültetés minőségének javítására. Ez 
különösen fontos bizonyos betegek –
például sürgős kezelést igénylő betegek, 
hiperszenzitív betegek és gyermekek –
optimális kezeléséhez. A rendelkezésre álló 
szerveket felesleges problémák és 
késedelmek nélkül kell tudni továbbítani a 
határon túlra.

Or.de

Indokolás

Mégha az irányelv szándéka szerint a szervcserék tökéletesítése javítaná is az átültetések 
minőségét, a rendelkezésre álló szervek állományát nem fogja növelni.  Ez egyéb tényezőktől, 
például a lakosság szervadományozási hajlandóságától függ. 

Módosítás 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért közös minőségi és biztonsági 
szabványokra van szükség az emberi 
szervek közösségi szintű gyűjtésére, 
szállítására és felhasználására 
vonatkozóan. Ezek a szabványok 
megkönnyítenék a szervek átadását annak 
az évi több ezer európai betegnek az 
érdekében, akinek ilyen fajta 
gyógykezelésre van szüksége. A közösségi 
jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az emberi szervek elfogadható minőségi és 
biztonsági szabványoknak feleljenek meg.

(6) Ezért az EUMSz. 168. cikkének (7) 
bekezdésével (a korábbi EKSz. 152. 
cikkének (5) bekezdésével) összhangban a 
szubszidiaritás elvének teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett a közös 
minőségi és biztonsági szabványokra van 
szükség az emberi szervek közösségi szintű 
gyűjtésére, szállítására és felhasználására 
vonatkozóan. Ezek a szabványok 
megkönnyítenék a szervek átadását annak 
az évi több ezer európai betegnek az 
érdekében, akinek ilyen fajta 
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Ezért az ilyen szabványok segítenek majd 
megnyugtatni a közvéleményt azzal 
kapcsolatban, hogy a másik tagállamban 
gyűjtött emberi szervek ugyanolyan 
alapvető minőségi és biztonsági garanciát 
nyújtanak, mint a saját országukban 
gyűjtöttek.

gyógykezelésre van szüksége. A közösségi 
jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az emberi szervek elismert minőségi és 
biztonsági szabványoknak feleljenek meg.
Ezért az ilyen szabványok segítenek majd 
megnyugtatni a közvéleményt azzal 
kapcsolatban, hogy a másik tagállamban 
gyűjtött emberi szervek ugyanolyan 
alapvető minőségi és biztonsági garanciát 
nyújtanak, mint a saját országukban 
gyűjtöttek.

Or.de

Indokolás

Art. 168 Abs. 7 AEUV bestimmt, dass bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesend und die medizinische Versorgung gewahrt wird. Maßnahmen zur 
Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe lassen einzelstaatliche 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen unberührt. Da 
sich die Begriffe Beschaffung und Spende teilweise überschneiden, ist der Hinweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip unbedingt erforderlich. Nur anerkannte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft wider. 

Módosítás 67
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 168. cikke (7) bekezdésével 
összhangban az ugyanezen cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában elfogadott 
intézkedések nem érintik a szervek orvosi 
célú felhasználására vonatkozó nemzeti 
rendelkezéseket. Ennélfogva a 
szervátültetés sebészeti beavatkozása 
önmagában nem tartozik ezen irányelv 
hatálya alá. A szervátültetéssel járó 
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kockázatok csökkentésére irányuló 
célkitűzésekre tekintettel mindazonáltal az 
irányelv hatálya alá kell vonni a 
szervátültetési folyamatra vonatkozó 
bizonyos rendelkezéseket és különösen az 
átültetés során előálló olyan nem tervezett 
és váratlan helyzetekre vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek befolyásolhatják 
a szervek minőségét és biztonságát.

Or.en

Módosítás 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az átültetési eljárás kockázatainak 
csökkentése és előnyeinek maximalizálása 
érdekében a tagállamoknak hatékony 
nemzeti minőségügyi programot kell 
végrehajtaniuk. Ennek a programnak, 
amelyet az adományozástól az átültetésig 
vagy az ártalmatlanításig a teljes lánc 
mentén meg kell valósítani és fenn kell 
tartani, a személyzetre és a szervezetre, a 
helyszínekre, a berendezésekre, az 
anyagokra, a dokumentációra és a 
nyilvántartásra egyaránt ki kell terjednie. 
A nemzeti minőségügyi program szükség 
esetén auditálást is magában kell, hogy 
foglaljon. A tagállamok az e program 
bizonyos részeivel összefüggő felelősséget 
írásos megállapodások alapján európai 
szervcsere-szervezetekre ruházhatják át.

A magyar változatot nem érinti.

Or.de

Módosítás 69
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az átültetési eljárás kockázatainak 
csökkentése és előnyeinek maximalizálása 
érdekében a tagállamoknak hatékony 
nemzeti minőségügyi programot kell 
végrehajtaniuk. Ennek a programnak, 
amelyet az adományozástól az átültetésig 
vagy az ártalmatlanításig a teljes lánc 
mentén meg kell valósítani és fenn kell 
tartani, a személyzetre és a szervezetre, a 
helyszínekre, a berendezésekre, az 
anyagokra, a dokumentációra és a 
nyilvántartásra egyaránt ki kell terjednie. A 
nemzeti minőségügyi program szükség 
esetén auditálást is magában kell, hogy 
foglaljon. A tagállamok az e program 
bizonyos részeivel összefüggő felelősséget 
írásos megállapodások alapján európai 
szervcsere-szervezetekre ruházhatják át.

(7) Az átültetési eljárás kockázatainak 
csökkentése és előnyeinek maximalizálása 
érdekében a tagállamoknak hatékony 
nemzeti minőségügyi programot kell 
végrehajtaniuk. Ennek a programnak, 
amelyet az adományozástól az átültetésig 
vagy az ártalmatlanításig a teljes lánc 
mentén meg kell valósítani és fenn kell 
tartani, a személyzetre és a szervezetre, a 
helyszínekre, a berendezésekre, az 
anyagokra, a dokumentációra és a 
nyilvántartásra egyaránt ki kell terjednie. A 
nemzeti minőségügyi program szükség 
esetén auditálást is magában kell, hogy 
foglaljon. A tagállamok az e program 
bizonyos részeivel összefüggő felelősséget 
írásos megállapodások alapján európai 
szervcsere-szervezetekre ruházhatják át. A 
tagállamok szervcserében és a szervek 
határokon átnyúló cseréjét végző 
szervezetekkel történő megállapodásokban 
való részvételének önkéntesnek kell lennie 
és a tagállamok nem kötelezhetők közös 
várólisták alkalmazására.

Or.en

Módosítás 70
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az átültetési eljárás kockázatainak 
csökkentése és előnyeinek maximalizálása 
érdekében a tagállamoknak hatékony 
nemzeti minőségügyi programot kell 
végrehajtaniuk. Ennek a programnak, 
amelyet az adományozástól az átültetésig 
vagy az ártalmatlanításig a teljes lánc 
mentén meg kell valósítani és fenn kell 
tartani, a személyzetre és a szervezetre, a 

(7) Az átültetési eljárás kockázatainak 
csökkentése és előnyeinek maximalizálása 
érdekében a tagállamoknak hatékony 
nemzeti minőségügyi programot kell 
végrehajtaniuk, annak biztosítása 
érdekében, hogy a donor és a szervek 
pontos leírásával rendelkezzenek. Ennek a 
programnak, amelyet az adományozástól 
az átültetésig vagy az ártalmatlanításig a 
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helyszínekre, a berendezésekre, az 
anyagokra, a dokumentációra és a 
nyilvántartásra egyaránt ki kell terjednie. A 
nemzeti minőségügyi program szükség 
esetén auditálást is magában kell, hogy 
foglaljon. A tagállamok az e program 
bizonyos részeivel összefüggő felelősséget 
írásos megállapodások alapján európai 
szervcsere-szervezetekre ruházhatják át.

teljes lánc mentén meg kell valósítani és 
fenn kell tartani, a személyzetre és a 
szervezetre, a helyszínekre, a 
berendezésekre, az anyagokra, a 
dokumentációra és a nyilvántartásra 
egyaránt ki kell terjednie. A nemzeti 
minőségügyi program szükség esetén 
auditálást is magában kell, hogy foglaljon. 
A tagállamok az e program bizonyos 
részeivel összefüggő felelősséget írásos 
megállapodások alapján európai 
szervcsere-szervezetekre ruházhatják át.

Or.fr

Indokolás

Magától értetődő. 

Módosítás 71
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az illetékes hatóságoknak a gyűjtés 
feltételeit azonosított szervgyűjtő
szervezetek engedélyezése révén kell 
felügyelniük. Az engedélyezés azon a 
vélelmen alapul, hogy az alkalmas 
szervezet, képzett személyzet, valamint a 
megfelelő létesítmények és anyagok 
rendelkezésre állnak.

(8) Az illetékes hatóságoknak felügyelniük 
kell a gyűjtés feltételeit, figyelembe véve a 
szervátültetési szervezetek kiválasztására 
vonatkozó sajátos nemzeti körülményeket.
Az engedélyezés azon a vélelmen alapul, 
hogy az alkalmas szervezet, képzett 
személyzet, valamint a megfelelő 
létesítmények és anyagok rendelkezésre 
állnak.

Or.fr

Indokolás

Nem szerencsés, ha a nemzeti szervátültetési rendszerek megszervezésére vonatkozóan a 
bizottsági szöveg kisebbségi modellt javasol. 
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Módosítás 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A potenciális donorok transzplantációt 
megelőző értékelése a szervátültetés 
alapvetően fontos része. Az értékelés révén 
elegendő információnak kell rendelkezésre 
állnia ahhoz, hogy a transzplantációs 
központ megfelelő elemzést végezhessen a 
kockázatokról és előnyökről. Azonosítani 
és dokumentálni kell a szervvel 
kapcsolatos kockázatokat és 
tulajdonságokat, hogy ki lehessen 
választani a megfelelő befogadót. A szerv 
és a donor teljes körű tipizálásához 
információkat kell gyűjteni.

(10) A potenciális donorok transzplantációt 
megelőző értékelése a szervátültetés 
alapvetően fontos része. Az értékelés révén 
elegendő információnak kell rendelkezésre 
állnia ahhoz, hogy a transzplantációs 
központ megfelelő elemzést végezhessen a 
kockázatokról és előnyökről. Azonosítani 
és dokumentálni kell a szervvel 
kapcsolatos kockázatokat és 
tulajdonságokat, hogy ki lehessen 
választani a megfelelő befogadót. A szerv 
és a donor teljes körű tipizálásához a 
klinikai kórtörténetre, fizikális vizsgálatra 
és kiegészítő vizsgálatokra vonatkozó
információkat kell gyűjteni. Ahogy hogy az 
orvosi csapat pontos, megbízható és 
objektív kórtörténethez jusson, találkoznia 
kell az élődonorral vagy az elhunyt donor 
hozzátartozóival.  Ez nagyon fontos, mivel 
az elhunyt donortól származó 
szervadományozási folyamat időkorlátai 
csökkentik a potenciálisan súlyos fertőző 
betegségek kizárásának képességét. A 
találkozás során az orvosi csapatnak 
megfelelően tájékoztatni kell a 
megkérdezett feleket az adományozás és 
az átültetés kockázatairól és 
következményeiről. 

Or.en

Indokolás

Az átültetésre váró szervek minőségének és biztonságának biztosítása érdekében elsőrangú 
szempont, hogy hangsúlyozzák a megfelelő orvosi előtörténet megszerzésének fontosságát. 
Ezért ki kell térni a donorok/hozzátartozók pontos tájékoztatásának fogalmára is, hogy a 
donorok/hozzátartozók megértsék a recipiensekre nézve potenciális kockázatokat.  
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Módosítás 73
Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szervdonor nagyon gyakran 
szövetdonor is. A szervekre vonatkozó 
minőségi és biztonsági követelményeknek 
ki kell egészíteniük és kapcsolódniuk kell 
az emberi szövetek és sejtek 
adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, 
feldolgozására, megőrzésére, tárolására és 
elosztására vonatkozó minőségi és 
biztonsági előírások megállapításáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv által 
létrehozott, szövetekre és sejtekre 
vonatkozó közösségi rendszerhez. Az 
illetékes hatóságnak nyomon kell követnie 
a szerv donoránál vagy befogadójánál 
jelentkező minden váratlan mellékhatást, és 
az említett irányelv rendelkezéseinek 
megfelelően jelentenie kell a 
szövetvigilancia-rendszeren keresztül.

(13) A szervdonor nagyon gyakran 
szövetdonor is. A szervekre vonatkozó 
minőségi és biztonsági követelményeknek 
ki kell egészíteniük és kapcsolódniuk kell 
az emberi szövetek és sejtek 
adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, 
feldolgozására, megőrzésére, tárolására és 
elosztására vonatkozó minőségi és 
biztonsági előírások megállapításáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv által 
létrehozott, szövetekre és sejtekre 
vonatkozó közösségi rendszerhez.10 Az 
illetékes hatóságnak vagy szervnek 
nyomon kell követnie a szerv donoránál 
vagy befogadójánál jelentkező minden 
váratlan mellékhatást, és az említett 
irányelv rendelkezéseinek megfelelően 
jelentenie kell a szövetvigilancia-
rendszeren keresztül.

(E módosítást a szöveg egészére 
vonatkoztatni kell.)

Or.en

Indokolás

Egyes tagállamokban a szervadományozást nem állami hatóságok, hanem egyéb illetékes 
szervek irányítják (pl. a németországi Deutsche Stiftung für Organtransplantation). 

Módosítás 74
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az emberi szervek adományozásában, 
gyűjtésében, vizsgálatában, megőrzésében, 
szállításában és beültetésében közvetlenül 
részt vevő személyzetnek megfelelő 
képesítéssel és gyakorlattal kell 
rendelkeznie.

(14) Az emberi szervek adományozásában,
vizsgálatában, tipizálásában, gyűjtésében, 
megőrzésében, szállításában és 
beültetésében közvetlenül részt vevő 
személyzetnek megfelelő képesítéssel és
hozzáértéssel kell rendelkeznie.

Or.en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy e követelmények csak a folyamatban részt vevő egészségügyi személyzetre 
vonatkoznak. Ilyen szigorú követelmények elvárása a többi személyzettől szükségszerűen a 
szervek elvesztéséhez vezethet. Javasolt, hogy a feladatokat a klinikai gyakorlatnak megfelelő 
sorendben sorolják fel és ez összhangban legyen az irányelv 2. cikkével. Az új megfogalmazás 
jobban megragadja az EU tagállamaiban folytatott gyakorlatot és tisztázza, hogy nem célja 
az adminisztrációs terhek növelése. 

Módosítás 75
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Általános alapelv, hogy a szervek 
harmadik országoknak/országoktól történő 
átadását/átvételét az illetékes hatóságnak 
felügyelnie kell. Engedélyt csak akkor 
szabad megadni, ha az ezen irányelvben 
megállapított előírásokkal egyenértékű 
előírások teljesülnek. Figyelembe kell 
azonban venni, hogy a meglévő európai 
szervcsere-szervezetek milyen fontos 
szerepet játszanak a szerveknek az említett 
szervezetekben részt vevő tagállamok és 
harmadik országok közötti cseréjében. 

(15) Általános alapelv, hogy a szervek 
harmadik országokkal megvalósuló 
cseréjét az illetékes hatóságnak felügyelnie 
kell. Engedélyt csak akkor szabad 
megadni, ha az ezen irányelvben 
megállapított előírásokkal egyenértékű 
előírások teljesülnek. Figyelembe kell 
azonban venni, hogy a meglévő európai 
szervcsere-szervezetek milyen fontos 
szerepet játszanak a szerveknek az említett 
szervezetekben részt vevő tagállamok és 
harmadik országok közötti cseréjében.  
Lehetőséget kell nyújtani általános 
engedély adására is egy harmadik ország 
vagy egy harmadik országban található 
gyűjtőszervezet vonatkozásában.
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Or.de

Indokolás

E módosítás nyilvánvalóvá teszi, hogy a harmadik országokkal folyó szervcsere során nincs 
szükség minden esetben külön engedélyre, ugyanis egy harmadik országgal vagy egy 
harmadik országban működő konkrét szervezettel folyó szervcseréhez általános felhatalmazás 
is elegendő, amennyiben az ottani követelmények megegyeznek az ezen irányelvben 
előírtakkal. Egy ilyen megállapodás hiányában az eljárások olyan sokáig elhúzódhatnak, 
hogy a szervek felhasználhatatlanná válhatnak.

Módosítás 76
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ez az irányelv tiszteletben kell, hogy 
tartsa az alapvető jogokat, és különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket szem előtt kell, hogy 
tartsa. Az említett chartával összhangban, 
továbbá az emberi jogokról és a 
biogyógyászatról szóló egyezmény ésszerű 
mértékben történő figyelembevétele
érdekében a szervátültetési programoknak 
az önkéntes és térítésmentes adományozás,
a donor önzetlensége, valamint a donor és 
a recipiens közötti szolidaritás elvén kell 
alapulniuk, ugyanakkor biztosítaniuk kell 
az elhalálozott donor és a recipiens(ek) 
anonimitását.

(16) Az átültetésre szánt szervek 
minőségének és biztonságának 
garantálása érdekében a szervátültetési 
programoknak az önkéntes és térítésmentes 
adományozás elvein kell alapulniuk. Ez 
kulcsfontosságú szempont, mivel ezen 
elvek megsértése elfogadhatatlan 
kockázatokkal, valamint a recipiensekre és
az élődonorokra nézve rossz eredménnyel 
járna. Ha az adományozás nem önkéntes 
és/vagy pénzügyi előnyökkel jár, akkor 
nem lehet maradéktalanul biztosítani az 
adományozás folyamatának minőségét, 
hiszen egy személy életminőségének 
javítása vagy életének megmentése nem a 
fő és/vagy az egyetlen elérendő cél. Még 
akkor is, ha a megfelelő minőségi 
követelményekkel összhangban eljárást 
dolgoznak ki, előfordulhat, hogy a 
potenciális élődonortól vagy a potenciális 
elhunyt donor hozzátartozóitól kapott 
klinikai előtörténet a donorról a 
recipiensre potenciálisan átvihető 
körülmények és/vagy betegségek 
vonatkozásában nem elég pontos, 
amennyiben a donorok pénzügyi 
előnyöket várnak vagy bármiféle 
kényszernek vannak kitéve.  Mindez 
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biztonsági problémát jelentene a 
potenciális recipiensek számára, tekintve, 
hogy az orvosi csapat korlátozott 
képességgel rendelkezne a megfelelő 
kockázatelemzés elvégzéséhez.
Ez az irányelv tiszteletben kell, hogy tartsa 
az alapvető jogokat, és különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket szem előtt kell, hogy 
tartsa. Az említett chartával összhangban 
az irányelvnek adott esetben az emberi 
jogokról és a biogyógyászatról szóló 
egyezményt, valamint az Egészségügyi 
Világszervezet emberi sejtek, szövetek és 
szervek átültetésére vonatkozó, átdolgozott 
irányadó alapelveit is figyelembe kell 
vennie.

Or.en

Indokolás

A 16. preambulumbekezdésnek nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a III. fejezet (A 
szervadományozásra vonatkozó alapelvek) és az átültetésre szánt szervek minősége és 
biztonsága közötti kapcsolat megerősítésére. 

Módosítás 77
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ez az irányelv tiszteletben kell, hogy 
tartsa az alapvető jogokat, és különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket szem előtt kell, hogy 
tartsa. Az említett chartával összhangban, 
továbbá az emberi jogokról és a 
biogyógyászatról szóló egyezmény ésszerű 
mértékben történő figyelembevétele 
érdekében a szervátültetési programoknak 
az önkéntes és térítésmentes 
adományozás, a donor önzetlensége,
valamint a donor és a recipiens közötti 

(16) Ez az irányelv tiszteletben kell, hogy 
tartsa az alapvető jogokat, és különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket szem előtt kell, hogy 
tartsa. Az említett chartával összhangban 
az irányelvnek adott esetben az emberi 
jogokról és a biogyógyászatról szóló
egyezményt, valamint az Egészségügyi 
Világszervezet emberi sejtek, szövetek és 
szervek átültetésére vonatkozó, átdolgozott 
irányadó alapelveit is figyelembe kell
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szolidaritás elvén kell alapulniuk, 
ugyanakkor biztosítaniuk kell az 
elhalálozott donor és a recipiens(ek) 
anonimitását.

vennie.

Or.en

Módosítás 78
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ez az irányelv tiszteletben kell, hogy 
tartsa az alapvető jogokat, és különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket szem előtt kell, hogy 
tartsa. Az említett chartával összhangban, 
továbbá az emberi jogokról és a 
biogyógyászatról szóló egyezmény ésszerű 
mértékben történő figyelembevétele 
érdekében a szervátültetési programoknak 
az önkéntes és térítésmentes adományozás, 
a donor önzetlensége, valamint a donor és 
a recipiens közötti szolidaritás elvén kell 
alapulniuk, ugyanakkor biztosítaniuk kell 
az elhalálozott donor és a recipiens(ek) 
anonimitását.

(16) Ez az irányelv tiszteletben kell, hogy 
tartsa az alapvető jogokat, és különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket szem előtt kell, hogy 
tartsa. Az említett chartával összhangban, 
továbbá az emberi jogokról és a 
biogyógyászatról szóló egyezmény ésszerű 
mértékben történő figyelembevétele 
érdekében a szervátültetési programoknak 
az önkéntes és térítésmentes adományozás, 
a donor önzetlensége, valamint az élődonor 
és a recipiens közötti szolidaritás elvén kell 
alapulniuk, ugyanakkor biztosítaniuk kell 
az elhalálozott donor és a recipiens(ek) 
anonimitását.

Or.fr

Indokolás

Pontosabb, ha a szolidaritásra csak élődonorok esetében hivatkoznak. 

Módosítás 79
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az illetékes hatóság a nemzeti 
adatvédelmi hatósággal konzultálhat a 
harmadik országoknak/országoktól 
történő szervátadással/-átvétellel 
kapcsolatos adatszolgáltatás kereteinek 
kidolgozásáról.

Or.en

Módosítás 80
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Általános alapelv, hogy a 
recipiens(ek) személyazonosságát nem 
szabad a donor és családja tudomására 
hozni, és fordítva, a hatályos tagállami 
jogszabályok sérelme nélkül, amely 
meghatározott feltételek mellett, mindkét 
fél beleegyezésével megengedi, hogy az 
ilyen adatok a donor vagy a donorok 
családjai és a szervek recipiensei 
rendelkezésére álljanak. 

Or.en

Indokolás

Megfelelőbb, ha a donor és a recipiens közötti anonimitás fenntartását – amely az eredeti 
javaslat 16. preambulumbekezdésében szerepelt – egy új, erre vonatkozó 
preambulumbekezdésben fejti ki. Ez tisztázná, hogy az anonimitás ezen elve nem vonatkozik 
az adatvédelmet biztosító eljárásra, tekintve, hogy ez utóbbi ellentétes volna a nyomon 
követhetőséggel. 
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Módosítás 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke 
elvben megtiltja az egészségi állapotra 
vonatkozó adatok feldolgozását. E tilalom 
alól korlátozott kivételeket állapít meg. A 
95/46/EK irányelv előírja továbbá, hogy az 
adatkezelőnek megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket kell tennie a 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisülése, véletlen elvesztése,
megváltoztatása, jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése 
elleni védelem érdekében, továbbá a 
feldolgozás minden más jogellenes formája 
ellen.

(17) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke 
elvben megtiltja az egészségi állapotra 
vonatkozó adatok feldolgozását. E tilalom 
alól korlátozott kivételeket állapít meg. A 
95/46/EK irányelv előírja továbbá, hogy az 
adatkezelőnek megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket kell tennie a 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisülése, véletlen elvesztése, 
megváltoztatása, jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése 
elleni védelem érdekében, továbbá a 
feldolgozás minden más jogellenes formája 
ellen. Az irányelvvel összhangban, a 
donorok és recipiensek személyes 
adatainak védelme érdekében szigorú 
titoktartási szabályoknak és biztonsági 
intézkedéseknek kell érvényesülniük. 
Ezenkívül az illetékes hatóság a nemzeti 
adatvédelmi hatósággal is konzultálhat a 
harmadik országokból 
származó/országokba irányuló szervekkel 
kapcsolatos adatszolgáltatás kereteinek 
kidolgozásáról.

Or.en

Indokolás

Javasoljuk, hogy e preambulumbekezdésben szerepeljen egy olyan hivatkozás az 
adatvédelemre, amely világosan megállapítja a 95/46/EK irányelvben előírt 
követelményeknek való megfelelés kötelezettségét. 
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Módosítás 82
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke 
elvben megtiltja az egészségi állapotra 
vonatkozó adatok feldolgozását. E tilalom 
alól korlátozott kivételeket állapít meg. A 
95/46/EK irányelv előírja továbbá, hogy az 
adatkezelőnek megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket kell tennie a 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisülése, véletlen elvesztése, 
megváltoztatása, jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése 
elleni védelem érdekében, továbbá a 
feldolgozás minden más jogellenes formája 
ellen.

(17) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke 
elvben megtiltja az egészségi állapotra 
vonatkozó adatok feldolgozását. E tilalom 
alól korlátozott kivételeket állapít meg. A 
95/46/EK irányelv előírja továbbá, hogy az 
adatkezelőnek megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket kell tennie a 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisülése, véletlen elvesztése, 
megváltoztatása, jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése 
elleni védelem érdekében, továbbá a 
feldolgozás minden más jogellenes formája 
ellen. Az irányelvvel összhangban szigorú 
titoktartási szabályok és biztonsági 
intézkedéseknek kell érvényesülniük a 
donorok és recipiensek személyes 
adatainak védelme érdekében. Ezenkívül 
az illetékes hatóság a nemzeti adatvédelmi 
hatósággal is konzultálhat a harmadik 
országokból származó/országokba 
irányuló szervekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatás kereteinek 
kidolgozásáról.

Or.en

Indokolás

A donorok és recipiensek személyes adatainak védelme érdekében titoktartási szabályokat és 
biztonsági intézkedéseket kell hozni. E preambulumbekezdésben olyan hivatkozást illesztünk 
be, amely világosan megállapítja a 95/46/EK irányelvben előírt követelményeknek való 
megfelelés kötelezettségét. 
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Módosítás 83
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell megállapítani.

(21) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell megállapítani. Az 
irányelv 25. cikkére való tekintettel 
minden olyan esetben, amelyben az 
adatok védelmét és biztonságát érintő 
végrehajtási intézkedések alkalmazása 
felmerül, valamennyi érintett féllel 
konzultálni kell.

Or.en

Módosítás 84
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Különösen ahhoz kell hatáskörrel 
felruházni a Bizottságot, hogy a tagállamok 
által egymásnak átadott szervek 
tekintetében megállapítsa a szervek 
jellemzőire vonatkozó információknak a 
transzplantációs központoknak történő 
átadására vonatkozó szabályokat, a szervek 
nyomon követhetőségének biztosításához 
szükséges eljárásokat, beleértve a 
címkézésre vonatkozó előírásokat, 
valamint a súlyos nemkívánatos 
események és mellékhatások jelentésére 
vonatkozó eljárásokat. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak, és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 

(22) Különösen ahhoz kell hatáskörrel 
felruházni a Bizottságot, hogy a tagállamok 
által egymásnak átadott szervek 
tekintetében megállapítsa a donor és a 
szervek jellemzőire vonatkozó 
információknak a transzplantációs 
központoknak történő átadására vonatkozó 
szabályokat, a szervek nyomon 
követhetőségének biztosításához szükséges 
eljárásokat, beleértve a címkézésre 
vonatkozó előírásokat, valamint a súlyos 
nemkívánatos események és mellékhatások 
jelentésére vonatkozó eljárásokat. Mivel 
ezek az intézkedések általános hatályúak, 
és ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
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elemeinek módosítására vagy ezen irányelv 
új, nem alapvető fontosságú elemekkel 
történő kiegészítésére irányulnak, a szóban 
forgó intézkedéseket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

elemeinek módosítására vagy ezen irányelv 
új, nem alapvető fontosságú elemekkel 
történő kiegészítésére irányulnak, a szóban 
forgó intézkedéseket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or.fr

Módosítás 85
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az emberi testbe történő 
beültetésre szánt emberi eredetű szervekre 
vonatkozó, magas szintű minőségi és 
biztonsági előírások biztosítását szolgáló 
szabályokat határoz meg az emberi 
egészség magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében.

Ez az irányelv az emberi testbe történő 
beültetésre szánt emberi eredetű szervekre 
vonatkozó minőségi és biztonsági
kereteket határozza meg, az emberi 
egészség magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében.

Or.fr

Indokolás

Az irányelv az alábbi két fő célt kell, hogy megvalósítsa: egyrészt biztosítsa az érintett felek 
kellő jogbiztonságát, másrészt tegye lehetővé az alkalmazásához szükséges rugalmasságot, 
amely számol azzal, hogy szervátültetésekre egészségügyi vészhelyzetek során kerül sor. 

Módosítás 86
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az emberi testbe történő 
beültetésre szánt emberi eredetű szervekre 

Ez az irányelv az emberi testbe történő 
beültetésre szánt emberi eredetű szervekre 
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vonatkozó, magas szintű minőségi és 
biztonsági előírások biztosítását szolgáló 
szabályokat határoz meg az emberi 
egészség magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében.

vonatkozó minőségi és biztonsági előírások 
biztosítását szolgáló szabályokat határoz 
meg az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében.

Or.en

Módosítás 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ugyanez vonatkozik a szervek részeire, 
ha azok az emberi szervezetben ugyanazt 
a célt szolgálják, mint az egész szerv, 
valamint a komplex szövetekre.

Or.de

Indokolás

Az új megfogalmazás az emberi szövetekről szóló irányelv 2. cikkének (2) bekezdéséhez képest 
kiszélesíti a 2. cikk hatályát, továbbá komplex szövetekre (mint amilyen az arc vagy a 
végtagok –pl. kéz vagy kar – átültetésére) is vonatkozik.

Módosítás 88
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „engedélyezés”: az egyes 
tagállamokban használt fogalmaktól 
függően felhatalmazás, akkreditáció, 
kijelölés vagy engedélyezés;

(a) „engedélyezés”: az egyes 
tagállamokban használt fogalmaktól 
függően felhatalmazás, akkreditáció, 
kijelölés vagy engedélyezés vagy 
regisztráció;

Or.en

Indokolás

A „regisztráció” beillesztésének célja, hogy növelje az engedélyezés meghatározásának 
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rugalmasságát ahhoz, hogy az EU-n belüli különböző egészségügyi rendszerekre 
alkalmazható legyen, ugyanakkor szükségtelen ezt olyan részletességgel kifejteni, amely 
indokolatlanul bonyolítaná a meghatározást. Fel kell mérni, hogy ennek később 
preambulmekezdésként kellene-e szerepelnie. 

Módosítás 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „engedélyezés”: az egyes 
tagállamokban használt fogalmaktól
függően felhatalmazás, akkreditáció, 
kijelölés vagy engedélyezés;

(a) „engedélyezés”: az egyes 
tagállamokban használt szabályozói 
megközelítésektől függően akkreditáció,
felhatalmazás, engedélyezés vagy
tanúsítás;

Or.de

Indokolás

Az új megfogalmazás az emberi szövetekről szóló 2004/23/EK irányelvben szereplő 
fogalmakon alapul és számos nemzeti szabályozói megközelítésre kiterjed. 

Módosítás 90
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „illetékes hatóság”: egy (vagy egynél 
több), az irányelv követelményeinek 
végrehajtásáért felelős nonprofit hatóság, 
szerv, szervezet és/vagy intézmény.

Or.en
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Módosítás 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) „illetékes hatóság”: egy vagy egynél 
több, az irányelv követelményeinek 
végrehajtásáért felelős nonprofit hatóság, 
szerv, szervezet és/vagy intézmény.

Or.en

Indokolás

Az illetékes hatóság meghatározása nagyon fontos. 

Módosítás 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „donor”: a szervek élő vagy elhunyt 
emberi forrása;

Ez a módosítás nem érinti a magyar 
nyelvű változatot.

Or.de

Módosítás 93
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „donor”: a szervek élő vagy elhunyt 
emberi forrása;

(c) „donor”: minden személy, aki egy vagy
több szervét adományozásra bocsátja;
akár arra élete során, akár halálát 
követően került sor;
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Or.en

Indokolás

Mindenképpen pontosítani kell, hogy a lényeg az adományozás pillanata, és nem az, hogy a 
felépülés idején a donor életben van-e vagy sem. Egy élődonor elhunyhat a 
szervadományozást követően, de ettől nem válik elhunyt adományozóvá.  

Módosítás 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „donor”: a szervek élő vagy elhunyt 
emberi forrása;

(c) „donor”: minden személy, aki egy vagy
több szervét adományozásra bocsátja;
akár arra élete során, akár halálát 
követően került sor;

Or.en

Indokolás

Mindenképpen pontosítani kell, hogy a lényeg az adományozás pillanata, és nem az, hogy a 
felépülés idején a donor életben van-e vagy sem. Egy élődonor elhunyhat a
szervadományozást követően, de ettől nem válik elhunyt adományozóvá.  

Módosítás 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) „adományozás”: emberi szervek
átültetés céljából történő adományozása;

(d) „adományozás”: emberi szervek emberi 
felhasználásra történő átadása;

Or.de

Indokolás

A javasolt megfogalmazás az „adományozás” kifejezést szóismétlés nélkül határozza meg. 
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Módosítás 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) „donortipizálás”: a recipienst érintő 
kockázatok minimalizálása és a 
szervelosztás optimalizálása érdekében
végzett, megfelelő kockázatfelméréshez 
szükséges, a donor jellemzőire vonatkozó 
releváns információk gyűjtése;

(e) „donortipizálás”: a donor jellemzőire 
vonatkozó releváns információknak a 
szervdonor-alkalmasság értékeléséhez 
szükséges gyűjtése megfelelő 
kockázatfelmérés végzése, a recipienst 
érintő kockázatok minimalizálása és a 
szervelosztás hatékonyságának biztosítása
érdekében;

Or.en

Indokolás

Az új megfogalmazás jobban tükrözi a donortipizálás céljait. 

Módosítás 97
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) „Európai szervcsere-szervezet”:
kimondottan a szervek határokon átnyúló 
átadására szakosodott, állami vagy 
magántulajdonban lévő non-profit 
szervezet; a szervezetben tagsággal 
rendelkező országok többségében a 
Közösség tagállamai;

(f) „Európai szervcsere-szervezet”: a 
szervek nemzeti szintű és/vagy határokon 
átnyúló átadására szakosodott, állami vagy 
magántulajdonban lévő non-profit 
szervezet; a szervezetben tagsággal 
rendelkező országok többségében a 
Közösség tagállamai;

Or.en

Indokolás

Az összes európai szervcsere-szervezet a tagállamaik területén belüli és tagállamok közötti 
szervcseréket bonyolít le. 
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Módosítás 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) „szerv”: az emberi test létfontosságú, 
differenciálódott része, amelyet különböző 
szövetek alkotnak, és amely megtartja 
szerkezetét, erezettségét és azt a 
képességét, hogy jelentős önállósággal 
élettani funkciókat tartson fenn;

(g) „szerv”: egyrészt az emberi test 
létfontosságú, elkülönülő része, amelyet 
különböző szövetek alkotnak, és amely 
megtartja szerkezetét, erezettségét és azt a 
képességét, hogy jelentős önállósággal 
élettani funkciókat tartson fenn, másrészt 
szervek részei, ha azok az emberi 
szervezetben ugyanazt a célt szolgálják, 
mint az egész szerv, valamint komplex 
szövetek;

Or.de

Indokolás

Az átültetésre szánt emberi szervek minőségi és biztonsági követelményeiről szóló irányelvre 
irányuló javaslattal az Európai Parlament és a Tanács az „emberi eredetű vérre, 
vérkészítményekre, sejtekre, szövetekre és szervekre” vonatkozó harmonizált szabályokat 
kívánja befejezni. Ilyen háttérrel az irányelvre irányuló eme javaslat hatóköre alapvető 
fontosságú a meglévő jogszabályok vonatkozásában.

Módosítás 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) „szerv”: az emberi test létfontosságú, 
differenciálódott része, amelyet különböző 
szövetek alkotnak, és amely megtartja 

(g) „szerv”: egyrészt az emberi test 
létfontosságú, elkülönülő része, amelyet 
különböző szövetek alkotnak, és amely 
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szerkezetét, erezettségét és azt a 
képességét, hogy jelentős önállósággal 
élettani funkciókat tartson fenn;

megtartja szerkezetét, erezettségét és azt a 
képességét, hogy jelentős önállósággal 
élettani funkciókat tartson fenn, másrészt 
szervek részei, ha azok az emberi 
szervezetben ugyanazt a célt szolgálják, 
mint az egész szerv, és amelyek megtartják 
szerkezetüket és erezettségüket;

Or.en

Indokolás

Mivel az emberi szövetekről szóló 2004/23/EK irányelv 2. cikk (2) bekezdésének c) pontja az 
irányelv érvényességi köre alól kizárja a szervek részeit, a joghézagok elkerülése érdekében 
az erre a területre vonatkozó későbbi jogszabályokba be kell vonni a szervek részeit.  Ez pl. a 
máj részeinek átültetésére irányuló bevett gyakorlatra vonatkozik, amely átveheti ugyanazokat 
a funkciókat, mint az egész szerv. 

Módosítás 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) „szerv”: az emberi test létfontosságú, 
differenciálódott része, amelyet különböző 
szövetek alkotnak, és amely megtartja 
szerkezetét, erezettségét és azt a 
képességét, hogy jelentős önállósággal 
élettani funkciókat tartson fenn;

(g) „szerv”: az emberi test elkülönülő
része, amelyet különböző szövetek 
alkotnak, és amely megtartja szerkezetét, 
erezettségét és azt a képességét, hogy 
jelentős önállósággal élettani funkciókat 
tartson fenn; egy szerv részei is e 
meghatározás hatálya alá tartoznak, 
amennyiben azok az emberi szervezetben 
ugyanazt a célt szolgálják, mint az egész 
szerv, és amelyek megtartják szerkezetüket 
és erezettségüket;

Or.en

Indokolás

We propose this deletion under the assumption that an organ is considered vital only if an 
alternative replacement therapy does not exist in case of end stage organ disease. A second 
reason for deleting it is that it would open the door to future transplantation of non vital 
organs. It is also highlighted that a part of an organ is considered an organ only if it fulfils 
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the three requisites (function, structure and vascularisation). This would clarify that islets are 
not considered organs. Islets would partly meet the functionality criteria (just covering the 
endocrine function), but not the structure and vascularisation ones, so islets would not be 
considered organs according to this definition. 

Módosítás 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „szervtipizálás”: a recipienst érintő 
kockázatok minimalizálása és a 
szervelosztás optimalizálása érdekében
végzett, megfelelő kockázatfelméréshez 
szükséges, a szerv jellemzőire vonatkozó 
releváns információk gyűjtése;

(h) „szervtipizálás”: a szerv jellemzőire 
vonatkozó releváns információknak a 
szerv alkalmassága értékeléséhez 
szükséges gyűjtése megfelelő 
kockázatfelmérés végzése, a recipienst 
érintő kockázatok minimalizálása és a 
szervelosztás hatékonyságának biztosítása
érdekében;

Or.en

Indokolás

Az új megfogalmazás jobban tükrözi a szervtipizálás céljait. 

Módosítás 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) „gyűjtés”: az a folyamat, amely során az 
adományozott szerveket rendelkezésre 
bocsátják;

(i) „gyűjtés”: az az összehangolt folyamat, 
amely során az adományozott szerveket 
rendelkezésre bocsátják;

Or.de

Indokolás

A gyűjtési folyamatot megfelelően össze kell hangolni. 



PE439.155v03-00 32/89 AM\807512HU.doc

HU

Módosítás 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia)„rendelkezésre bocsátás”: az emberi 
szervek előkészítése, kezelése, megőrzése, 
csomagolása és szállítása; 

Or.de

Indokolás

Ugyan az emberi szövetekről szóló 2004/23/EK irányelv meghatározza a „szervgyűjtés”, 
„feldolgozás” és „megőrzés” fogalmát, az irányelvre irányuló javaslattervezet csak a 
„szervgyűjtést” határozza meg. Ez azt jelenti, hogy alapvető közbülső szakaszok – például az 
emberi szervek előkészítése, kezelése, megőrzése, csomagolása és szállítása – nem kerültek 
meghatározásra és így szabályozásból kimaradtak.

Módosítás 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(j) „gyűjtő szervezet”: egészségügyi 
intézmény, kórház vagy más szervezet 
munkacsoportja vagy osztálya, amelynek 
az illetékes hatóság engedélyezte, hogy 
emberi szerveket gyűjtsön;

(j) „gyűjtő szervezet”: egy vagy több, 
főként az emberi szervek gyűjtésének és 
rendelkezésre bocsátásának összehangolt 
folyamatában tevékenykedő nonprofit 
célú állami vagy magánszerv vagy 
szervek/szervezet(ek)/intézmény(ek);

Or.de

Indokolás

Az irányelv szabályozói tartalmának meghatározásakor nagyon fontos, hogy az EUMSz. 168. 
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cikke (7) bekezdésével (a korábbi EKSz. 152. cikkének (5) bekezdésével) összhangban
figyelembe vegyék a szubszidiaritás elvét. Kétségtelen, hogy a 19. preambulumbekezdés ezt 
részben megteszi. Az irányelvre irányuló javaslat 3. cikkének meghatározásait e 
megközelítéssel összhangba kell hozni. Egyéb rendelkezéseket, például a 18. cikket is ennek 
megfelelően kell módosítani. 

Módosítás 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „illetékes hatóság”: egy vagy több, 
főként az irányelv végrehajtásában részt 
vevő nonprofit célú állami vagy 
magánszerv vagy 
szervek/szervezet(ek)/intézmény(ek);

Or.de

Indokolás

Az irányelv szabályozói tartalmának meghatározásakor nagyon fontos, hogy az EUMSz. 168. 
cikke (7) bekezdésével (a korábbi EKSz. 152. cikkének (5) bekezdésével) összhangban 
figyelembe vegyék a szubszidiaritás elvét. Kétségtelen, hogy a 19. preambulumbekezdés ezt 
részben megteszi. Az irányelvre irányuló javaslat 3. cikkének meghatározásait e 
megközelítéssel összhangba kell hozni. Egyéb rendelkezéseket, például a 18. cikket is ennek 
megfelelően kell módosítani. 

Módosítás 106

Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – k pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(k) „megőrzés”: vegyi anyagok, módosított 
környezeti feltételek vagy egyéb eszközök 
alkalmazása a feldolgozás során azzal a
céllal, hogy a gyűjtéstől egészen a 
beültetésig megelőzzék vagy késleltessék 
az emberi szervek biológiai vagy fizikai 

(k) „megőrzés”: vegyi anyagok, módosított 
környezeti feltételek vagy egyéb eszközök 
alkalmazása az emberi szerveknek – azok 
biológiai vagy fizikai állapotromlása 
megelőzése vagy késleltetése érdekében 
történő – rendelkezésre bocsátása során, a 
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állapotának romlását; gyűjtéstől egészen a beültetésig;

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás a „rendelkezésre bocsátás” kiegészítő meghatározásával hozza összhangba a 
szöveget (lásd a 3. cikk i) pontjához fűzött módosítást).

Módosítás 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – m pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(m) „súlyos nemkívánatos esemény”: az 
adományozástól a beültetésig terjedő lánc 
bármely szakaszához kapcsolódó váratlan 
esemény, amely fertőző betegség 
átviteléhez, a betegek halálához vagy
életveszélyes, rokkant vagy 
cselekvőképtelen állapotához vezethet, 
illetve amely kórházi kezeléshez vagy
betegséghez vezet, vagy ezeket 
meghosszabbítja;

(m) súlyos nemkívánatos esemény”: a 
szervek gyűjtéséhez, megőrzéséhez és 
rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó
nemkívánatos és váratlan esemény, amely 
fertőző betegség átviteléhez, a donor vagy 
a befogadó halálához, életveszélyes vagy 
rokkant állapotához vezethet, illetve 
kórházi kezelést tehet szükségessé vagy
más betegséget okozhat, feltéve, hogy nem 
az immunszupresszió mellékhatásairól 
van szó;

Or.de

Indokolás

A súlyos nemkívánatos esemény csupán „váratlan” eseményként történő meghatározása 
annyira tág értelmű, hogy elkerülhetetlenül számos olyan jelentéshez vezetne, amelyeknek 
semmi közük a minőségi vagy biztonsági előírások teljesüléséhez. Ezért kissé pontosabb 
meghatározást kell adni, a fentiekben javasoltak szerint. 
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Módosítás 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – n pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(n) „súlyos mellékhatás”: az 
adományozástól a beültetésig terjedő lánc 
bármely szakaszához kapcsolódó, olyan 
nem kívánt reakció a donor vagy a 
recipiens szervezete részéről, beleértve 
valamely fertőző betegség átvitelét is, 
amely halálhoz vezet vagy életveszélyt, 
rokkantságot vagy cselekvőképtelen 
állapotot eredményez, illetve amely 
kórházi kezeléshez vagy betegséghez 
vezet, vagy ezeket meghosszabbítja;

(n) ) „súlyos mellékhatás”: egy emberi 
szerv adományozásához, gyűjtéséhez, 
megőrzéséhez, rendelkezésre bocsátásához 
vagy beültetéséhez kapcsolódó olyan nem 
kívánt vagy váratlan súlyos reakció a 
donor vagy a recipiens szervezete részéről, 
beleértve valamely fertőző betegség 
átvitelét is, amely halálhoz vezet vagy 
életveszélyt, rokkantságot vagy 
cselekvőképtelen állapotot eredményez, 
illetve amely kórházi kezeléshez vagy
váratlan betegséghez vezet; kivéve az 
immunszupresszió mellékhatásait;

Or.de

Indokolás

A súlyos mellékhatás meghatározása annyira tág értelmű, hogy elkerülhetetlenül számos 
olyan jelentéshez vezetne, amelyeknek semmi közük a minőségi vagy biztonsági előírások 
teljesüléséhez. Ezért kissé pontosabb meghatározást kell adni, a fentiekben javasoltak szerint. 

Módosítás 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – n pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(n) „súlyos mellékhatás”: az 
adományozástól a beültetésig terjedő lánc 
bármely szakaszához kapcsolódó, olyan 
nem kívánt reakció a donor vagy a 

(n) „súlyos mellékhatás”: az 
adományozástól a beültetésig terjedő lánc 
bármely szakaszához kapcsolható, olyan 
nem kívánt reakció az élődonor vagy a 
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recipiens szervezete részéről, beleértve 
valamely fertőző betegség átvitelét is, 
amely halálhoz vezet vagy életveszélyt, 
rokkantságot vagy cselekvőképtelen 
állapotot eredményez, illetve amely 
kórházi kezeléshez vagy betegséghez 
vezet, vagy ezeket meghosszabbítja;

recipiens szervezete részéről, beleértve
valamely fertőző betegség átvitelét is, 
amely halálhoz vezet vagy életveszélyt, 
rokkantságot vagy cselekvőképtelen 
állapotot eredményez, illetve amely 
kórházi kezeléshez vagy betegséghez 
vezet, vagy ezeket meghosszabbítja;

Or.en

Indokolás

Csak élődonoroknak lehetnek egészségügyi problémáik az „adományozással" kapcsolatban. 
Ezen kívül, bizonyos reakciók esetében az ok-okozati összefüggések nem mutatható ki teljes 
bizonyossággal, azok megállapításához további vizsgálatra van szükség. A javasolt 
megszövegezés ezt a tényt tükrözi. 

Módosítás 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – p pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(p) „átültetés”: az emberi test bizonyos 
funkciói helyreállításának folyamata a 
megfelelő szerveknek a recipiensbe történő 
beültetésével;

(p) „átültetés”: az emberi test bizonyos 
funkciói helyreállításának folyamata az 
emberi szerveknek a recipiensbe történő 
beültetésével;

Or.de

Indokolás

Az „átültetés” fogalmának világosabbá tétele.

Módosítás 111
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – r pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(r) „nyomon követhetőség”: az irányelvben 
meghatározott körülmények között az 
alábbiakra felhatalmazott illetékes hatóság 
képessége arra, hogy az adományozástól az 
átültetésig vagy az ártalmatlanításig terjedő 
lánc minden szakaszában azonosítsa és 
felderítse a szervet: 

(r) „nyomon követhetőség”: az illetékes
hatóság képessége arra, hogy az 
adományozástól az átültetésig vagy az 
ártalmatlanításig terjedő lánc minden 
szakaszában azonosítsa és felderítse a 
szervet;

– azonosítani a donort és a gyűjtő 
szervezetet
– a transzplantációs központ(ok)ban 
azonosítani a recipiens(eke)t
– felderíteni és azonosítani valamennyi 
releváns, az említett szervvel kapcsolatba 
kerülő termékekre és anyagokra 
vonatkozó nem személyes információt;

Or.de

Indokolás

A javasolt szövegváltozat a „nyomon követhetőség” világos meghatározását adja, a 
rendkívüli körülmények szabályozását az irányelv 10. cikkére hagyva.

Módosítás 112
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
II fejezet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A SZERVEK MINŐSÉGE ÉS 
BIZTONSÁGOS VOLTA

 Minőségi és biztonsági keretek

Or.en

Indokolás

A „keretek” kifejezés megfelelőbb a „program” kifejezésnél, mert szélesebb értelmű. A 
tagállamok egészségügyi rendszereinek valósághűbb megragadása érdekében megfelelőbb, 
ha nem kerül részletezésre, hogy ezek a keretek nemzetek feletti, nemzeti vagy regionális 
keretek-e. 
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Módosítás 113
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Nemzeti minőségügyi programok  Minőségi és biztonsági keretek

Or.en

Indokolás

A „keretek” kifejezés megfelelőbb a „program” kifejezésnél, mert szélesebb értelmű. A 
tagállamok egészségügyi rendszereinek valósághűbb megragadása érdekében megfelelőbb, 
ha nem kerül részletezésre, hogy ezek a keretek nemzetek feletti, nemzeti vagy regionális 
keretek-e. 

Módosítás 114
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az irányelvben megállapított szabályok 
betartása érdekében az adományozástól az 
átültetésig vagy az ártalmatlanításig terjedő 
lánc minden szakaszára kiterjedő nemzeti 
minőségügyi programot dolgozzanak ki.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az irányelvben megállapított szabályok 
betartása érdekében az adományozástól az 
átültetésig vagy az ártalmatlanításig terjedő 
lánc minden szakaszára kiterjedő nemzeti 
minőségügyi programot dolgozzanak ki, a 
megfelelő nyilvános ellenőrzési 
mechanizmusok felállítása mellett.

Or.el

Indokolás

A szervátültetési eljárás kényes volta és nonprofit jellege, valamint a szervátültetésre 
várakozó betegek kiszolgáltatott helyzete miatt rendelkezni kell arról, hogy az eljárás minden 
szakaszához szigorú nyilvános ellenőrzési eljárások tartozzanak. 
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Módosítás 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nemzeti minőségügyi programok 
rendelkeznek az alábbiak elfogadásáról és 
bevezetéséről:

2. A minőségi és biztonsági keretek 
biztosítják az alábbiak elfogadását és 
bevezetését:

Or.en

Indokolás

A tagállamok magasfokú támogatását élvező új szerkezet hozzájárul a minőségi és biztonsági 
keretek alapelemeinek jobb megértéséhez. A különböző elemek további részletezéséről az 
azoknak megfelelő cikkek gondoskodnak. 

Módosítás 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a donor azonosságának ellenőrzésére 
szolgáló szabványosított műveleti
eljárások;

(a) a donor azonosságának ellenőrzésére 
szolgáló eljárások;

Or.en

Módosítás 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a donor vagy a donor családja által a 
nemzeti szabályoknak megfelelően adott 
beleegyezés vagy engedély részletes 
adatainak ellenőrzésére szolgáló

(b) a donor vagy a donor családja által a 
nemzeti szabályoknak megfelelően adott 
beleegyezés vagy engedély részletes 
adatainak ellenőrzésére szolgáló, 
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szabványosított műveleti eljárások; adományozás és gyűjtés esetében 
alkalmazandó eljárások;

Or.en

Indokolás

A tagállamok magasfokú támogatását élvező új szerkezet hozzájárul a minőségi és biztonsági 
keretek alapelemeinek jobb megértéséhez. A különböző elemek további részletezéséről az 
azoknak megfelelő cikkek gondoskodnak. 

Módosítás 118
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a donor vagy a donor családja által a 
nemzeti szabályoknak megfelelően adott 
beleegyezés vagy engedély részletes 
adatainak ellenőrzésére szolgáló 
szabványosított műveleti eljárások;

(b) szabványosított műveleti eljárások 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
donor vagy a donor családja nem tiltotta-e 
meg az adományozást a nemzeti 
szabályoknak megfelelően;

Or.fr

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi a beleegyezés „opting-out” (kifogás hiányához kötött) jellegét, 
amelyet a tagállamok többségében alkalmaznak. 

Módosítás 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a szerv vagy donor tipizálásának a 7. 
cikk és a mellékletben megadott minta 
szerint történő elvégzésének ellenőrzésére 
szolgáló szabványosított műveleti

(c) a szerv vagy donor tipizálásának a 7. 
cikk és a mellékletben megadott minta 
szerint történő elvégzésének ellenőrzésére 
szolgáló eljárások;
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eljárások;

Or.en

Indokolás

A tagállamok magasfokú támogatását élvező új szerkezet hozzájárul a minőségi és biztonsági 
keretek alapelemeinek jobb megértéséhez. A különböző elemek további részletezéséről az 
azoknak megfelelő cikkek gondoskodnak. 

Módosítás 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) az emberi szervek szállítására 
vonatkozó szabályok a 8. cikkel 
összhangban.

(e) az emberi szervek szállítására 
vonatkozó eljárások a 8. cikkel 
összhangban.

Or.en

Indokolás

A tagállamok magasfokú támogatását élvező új szerkezet hozzájárul a minőségi és biztonsági 
keretek alapelemeinek jobb megértéséhez. A különböző elemek további részletezéséről az 
azoknak megfelelő cikkek gondoskodnak. 

Módosítás 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a – ec pontok (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nyomon követhetőség biztosításához 
szükséges eljárások, amelyek garantálják 
a személyes adatok védelmére és a 
titoktartásra vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak való megfelelést. Az ilyen 
eljárásoknak magukba kell foglalniuk a 
gyűjtő szervezetek és a transzplantációs 
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központok nyomon követhetőséggel 
kapcsolatos kötelezettségeit.
eb) a súlyos nemkívánatos eseményeknek 
és mellékhatásoknak a 11. cikk (1) 
bekezdésével összhangban történő pontos, 
gyors és ellenőrizhető bejelentésére 
irányuló eljárások, ideértve a gyűjtő 
szervezetek és a transzplantációs 
központok ilyen bejelentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeit is;
ec) a 11. cikk (2) bekezdésében említett 
súlyos nemkívánatos események és 
mellékhatások ügykezelésére irányuló 
eljárások, ideértve a gyűjtő szervezetek és 
a transzplantációs központok ilyen 
ügykezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit 
is.

Or.en

Indokolás

A tagállamok magasfokú támogatását élvező új szerkezet hozzájárul a minőségi és biztonsági 
keretek alapelemeinek jobb megértéséhez. A különböző elemek további részletezéséről az 
azoknak megfelelő cikkek gondoskodnak. 

Módosítás 122
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A nemzeti minőségügyi programok 3. A minőségi és biztonsági keretek a 
fentieken túlmenően biztosítják, hogy az 
adományozástól az átültetésig vagy az 
ártalmatlanításig terjedő lánc minden 
szakaszában részt vevő egészségügyi 
személyzet megfelelően képzett és 
szakmailag jól felkészült legyen, továbbá 
speciális képzési programok kidolgozását 
biztosítják az ilyen személyzet számára.

Or.en
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Indokolás

This new structure, highly supported by Member States, helps to better understand the 
essential elements of the quality and safety framework: (a) and (b) have been moved 
(reworded) to paragraph 2. “Healthcare” has been included in order to leave out drivers, 
pilots etc. involved in the process. Including the word “competencies” better captures 
national realities. This should be taken into consideration for the entire text of the Directive. 
General agreement on adding “such”, as it refers to healthcare personnel It is very difficult 
to recognize international standards in most of the cases 

Módosítás 123
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti minőségügyi programok törölve
(a) a 10. cikkel összhangban 
megállapítják a szerveknek az 
adományozástól az átültetésig vagy az 
ártalmatlanításig terjedő lánc minden 
szakaszára érvényes nyomon 
követhetőségét biztosító szabályokat, 
többek között
– a szabványosított műveleti eljárásokat, 
amelyek értelmében nemzeti szinten 
biztosított a szervek nyomon 
követhetősége,
– a nyomon követhetőség biztosításához 
szükséges adatokat, valamint a személyes 
adatok védelmére és a titoktartásra 
vonatkozó jogszabályi előírások 
teljesítésének módját,
– a gyűjtő szervezetek és a 
transzplantációs központok nyomon 
követhetőséggel kapcsolatos 
kötelezettségeit.

Or.en
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Módosítás 124
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) szabványosított műveleti eljárásokat 
állapítanak meg

törölve

– a súlyos nemkívánatos eseményeknek és 
mellékhatásoknak a 11. cikk (1) 
bekezdésével összhangban történő pontos, 
gyors és ellenőrizhető bejelentésére,
– a szerveknek a 11. cikk (2) bekezdésében 
említett visszahívására,
– a gyűjtő szervezeteknek és a 
transzplantációs központoknak a 
bejelentési folyamatban felmerülő 
kötelezettségeire.

Or.en

Módosítás 125
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a gyűjtő szervezeteknek és a 
transzplantációs központoknak a 
bejelentési folyamatban felmerülő 
kötelezettségeire.

– a gyűjtő szervezeteknek és a 
transzplantációs központoknak a 11. cikk 
(1) bekezdése szerinti bejelentési 
folyamatban felmerülő kötelezettségeire.

Or.de

Indokolás

Die Änderung dient der Klarstellung, dass es Standardverfahrensanweisungen für die 
Zuständigkeit der Beschaffungsorganisation und Transplantationszentren nur bei der 
Meldung gemäß Artikel 11 Absatz 1 geben soll. Sie entpsricht der Formulierung in den beiden 
vorhergehenden Spiegelstrichen. Andernfalls könnte die Richtlinie bei evtl. zukünftig 
hinzukommenden oder außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie bestehenden 
Zuständigkeiten dieser Einheiten für andere Meldungen dahingehend missverstanden werden, 
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dass für jegliche Meldung eine Standardverfahresanweisung festgelegt hat. 

Módosítás 126
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) életveszélyes helyzetben engedélyezi 
az átültetési műveleteket nem 
maradéktalanul megfelelő szervvel is, 
miután ebben megállapodott az orvosi 
személyzet és a beteg, illetve – ha a beteg 
nincsen döntésképes állapotban – a beteg 
közeli hozzátartozója.

Or.fr

Módosítás 127
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) megállapítják az adományozástól az 
átültetésig vagy az ártalmatlanításig 
terjedő lánc minden szakaszában részt 
vevő személyzet szükséges képesítését, és 
az elismert nemzetközi előírásokkal 
összhangban speciális képzési 
programokat dolgoznak ki a személyzet 
számára.

törölve

Or.en

Módosítás 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) megállapítják az adományozástól az 
átültetésig vagy az ártalmatlanításig terjedő 
lánc minden szakaszában részt vevő 
személyzet szükséges képesítését, és az 
elismert nemzetközi előírásokkal 
összhangban speciális képzési programokat 
dolgoznak ki a személyzet számára.

(c) megállapítják az adományozástól az 
átültetésig vagy az ártalmatlanításig terjedő 
lánc minden szakaszában részt vevő
egészségügyi személyzet szükséges 
képesítését vagy szakmai felkészültségét, 
és az elismert nemzetközi előírásokkal 
összhangban speciális képzési programokat 
dolgoznak ki az ilyen személyzet számára.

Or.en

Indokolás

A „szakmai felkészültség” kifejezés beillesztése jobban tükrözi a nemzeti realitásokat. 

Módosítás 129
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) meghatározza a transzplantációs 
koordinátorok státuszát a szerv 
adományozásától a recipiens 
ellenőrzéséig.

Or.fr

Indokolás

Az Európai Parlament 2008. április 22-i állásfoglalásának (12) bekezdésében hangsúlyozta a 
transzplantációs koordinátorok központi szerepét a potenciális donorok hatékony azonosítása 
tekintetében. Lényeges tehát, hogy a 4. cikk (3) bekezdésében említett nemzeti minőségügyi 
programok gondoskodjanak a transzplantációs koordinátorok státuszának létrehozásáról. 

Módosítás 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a gyűjtés az irányelvben meghatározott 
szabályoknak megfelelő gyűjtő 
szervezetekben történjen.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a szervek gyűjtése és rendelkezésre 
bocsátása az irányelvben meghatározott 
szabályoknak megfelelő egy vagy több 
állami vagy magán, nonprofit 
szerv/szervezet/intézmény révén történjen.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás összhangba hozza a szöveget a hatóságok meghatározásával és a szervek 
rendelkezésre bocsátásával.

Módosítás 131
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A gyűjtő szervezetek szervezeti 
struktúrája és működési folyamatai 
magukban foglalják az alábbiakat: 

törölve

(a) a munkaköri leírásokat, felelősségi 
köröket és jelentéstételi láncot 
egyértelműen meghatározó szervezeti 
felépítés;
(b) a nemzeti minőségügyi programokban
meghatározottaknak megfelelő 
szabványosított műveleti eljárások.

Or.fr

Indokolás

Ezeket a túlzóan aprólékos részleteket nem szükséges beépíteni az irányelv szövegébe. 
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Módosítás 132
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a gyűjtő szervezetekben az orvosi 
tevékenységeket, mint például a 
donorkiválasztást a 2005/36/EK 
irányelvben meghatározott orvos 
tanácsadása és felügyelete mellett 
végezzék.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a gyűjtő szervezetekben az orvosi 
tevékenységeket, mint például a 
donorkiválasztást, valamint az 
adományozási eljárás minőségének, 
hatékonyságának és tisztességének 
értékelését a 2005/36/EK irányelvben 
meghatározott orvos tanácsadása és 
felügyelete mellett végezzék.

Or.en

Módosítás 133
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a szervgyűjtésre kijelölt létesítményekben 
kerüljön sor, amelyeket úgy terveztek, 
építettek, tartanak karban és 
üzemeltetnek, hogy megfeleljenek az ezen 
irányelvben meghatározott előírásoknak, 
és ahol a legjobb orvosi gyakorlatoknak 
megfelelően minimalizálni lehet a gyűjtött 
emberi szervek bakteriális vagy egyéb 
fertőzését.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a szervgyűjtésre olyan kijelölt 
létesítményekben kerüljön sor, amelyek 
megfelelnek a műtőkre vonatkozó 
általános előírásoknak.

Or.fr

Módosítás 134
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a szervgyűjtésre kijelölt létesítményekben 
kerüljön sor, amelyeket úgy terveztek, 
építettek, tartanak karban és üzemeltetnek, 
hogy megfeleljenek az ezen irányelvben 
meghatározott előírásoknak, és ahol a 
legjobb orvosi gyakorlatoknak megfelelően 
minimalizálni lehet a gyűjtött emberi 
szervek bakteriális vagy egyéb fertőzését.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a szervadományozásra megfelelő
létesítményekben kerüljön sor, amelyeket 
úgy terveztek, építettek, tartanak karban és 
üzemeltetnek, hogy megfeleljenek az ezen 
irányelvben meghatározott előírásoknak, és 
ahol a legjobb orvosi gyakorlatoknak 
megfelelően minimalizálni lehet a gyűjtött 
emberi szervek bakteriális vagy egyéb 
fertőzését. E létesítményeknek meg kell 
felelniük a műtőkre vonatkozó általános 
előírásoknak.

Or.de

Indokolás

Clarification. 

Módosítás 135
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a létesítmények meg kell, hogy 
feleljenek a műtőkre vonatkozó általános 
előírásoknak, többek között az 
alábbiaknak:

törölve

(a) Korlátozott belépés;
(b) steril beavatkozásokhoz megfelelően 
beöltözött, steril kesztyűt, sapkát és 
maszkot viselő személyzet. 

Or.fr
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Indokolás

Ilyen részleteket nem szükséges beépíteni az irányelv szövegébe. 

Módosítás 136
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a szervszállításban részt vevő
szervezetek, szervek vagy vállalatok
megfelelő, szabványosított műveleti 
eljárásokkal rendelkezzenek, amelyek 
biztosítják szállítás közben a szerv épségét, 
valamint a szállítási idő minimálisra 
csökkentését. 

(a) a szervszállításban részt vevő szervezet 
köteles biztosítani, hogy a szervet a
megfelelő gondossággal szállítsák; 

Or.de

Indokolás

A módosítás célja a bürokrácia csökkentése. A lényeg, hogy a szervet a szállítás során a 
szabályoknak megfelelően kell kezelni. 

Módosítás 137
Andres Pe  rello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a szervszállításban részt vevő 
szervezetek, szervek vagy vállalatok 
megfelelő, szabványosított műveleti
eljárásokkal rendelkezzenek, amelyek 
biztosítják szállítás közben a szerv épségét, 
valamint a szállítási idő minimálisra 
csökkentését.

(a) a szervszállításban részt vevő 
szervezetek, szervek vagy vállalatok 
megfelelő eljárásokkal rendelkezzenek, 
amelyek biztosítják szállítás közben a szerv 
épségét, valamint a szállítási idő
optimalizálását, illetve lehetőség szerint
minimálisra csökkentését.

Or.en
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Indokolás

Az elgondolás elfogadható, ugyanakkor a szövegezés változhat, mert a Tanács ugyanezt az 
elgondolást a korábbiakban több szövegváltozatban terjesztette elő (és biztosítani kell a 
megfelelő szállítási időt).  Megjegyezzük, hogy a „szabványosított műveleti eljárás” kifejezés 
helyébe a szövegben mindenütt következetesen az „eljárás” szó lép, amely megtartja az 
eredeti meghatározást (a rendkívüli eljárás egyes lépéseit írásbeli utasítások rögzítik, ideértve 
a felhasználandó anyagokat és módszereket, valamint az elvárt eredményt is). 

Módosítás 138
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a gyűjtő szervezet azonosítói, beleértve a 
címét és a telefonszámát;

– a gyűjtő szervezet és a donor kórháza
azonosítói, beleértve a címét és a 
telefonszámát;

Or.de

Indokolás

A javasolt módosítás megfelelően figyelembe veszi a minőségi és biztonsági követelményeket, 
és előkészíti a szervátültetésre vonatkozó különleges rendelkezéseket.

Módosítás 139
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tájékoztató arról, hogy a csomag emberi 
szervet tartalmaz, és ÓVATOSAN 
KEZELENDŐ (HANDLE WITH CARE) 
jelöléssel van ellátva;

– tájékoztató arról, hogy a csomag emberi 
szervet tartalmaz, és az „EMBERI 
SZERV” (HUMAN ORGAN) jelöléssel 
van ellátva;

Or.fr
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Indokolás

Ez a már kialakult gyakorlat. Nincs ok a megváltoztatására, különösen, ha az a szándékunk, 
hogy a szervek szállítása mindig átláthatóan, és ne titkosan történjék. 

Módosítás 140
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ajánlott szállítási feltételek, beleértve 
a tárolóeszköz bizonyos hőmérsékleten és 
bizonyos helyzetben való tartására 
vonatkozó utasításokat 

törölve

Or.fr

Indokolás

Ez a módosítás egy olyan javaslat törlése, amelyet egészen egyszerűen lehetetlen a 
gyakorlatban alkalmazni. A hőmérséklet ellenőrzése még a legfejlettebb rendszerrel 
rendelkező tagállamokban is túlságosan költséges, ehelyett tehát arra a hétköznapi előírásra 
kell szorítkozni, amely szerint a szerveket arra alkalmas jégtömbök között, megfelelően kell 
tárolni. 

Módosítás 141
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ajánlott szállítási feltételek, beleértve 
a tárolóeszköz bizonyos hőmérsékleten és 
bizonyos helyzetben való tartására 
vonatkozó utasításokat

törölve

Or.en
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Indokolás

Az elgondolás elfogadható, ugyanakkor a szövegezés változhat, mert a Tanács ugyanezt az 
elgondolást a korábbiakban több szövegváltozatban terjesztette elő (és biztosítani kell a 
megfelelő szállítási időt). Megjegyezzük, hogy a „szabványosított műveleti eljárás” kifejezés 
helyébe a szövegben mindenütt következetesen az „eljárás” szó lép, amely megtartja az 
eredeti meghatározást (a rendkívüli eljárás egyes lépéseit írásbeli utasítások rögzítik, ideértve 
a felhasználandó anyagokat és módszereket, valamint az elvárt eredményt is). 

Módosítás 142
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóság az akkreditációban, 
kijelölésben, felhatalmazásban vagy 
engedélyben meghatározza, hogy az 
érintett transzplantációs központ milyen
tevékenységeket végezhet.

2. Az illetékes hatóság az akkreditációban, 
kijelölésben, felhatalmazásban vagy 
engedélyben meghatározza, hogy az 
érintett transzplantációs központ milyen
programokat indíthat.

Or.fr

Indokolás

A módosítás célja a transzplantációs központok között meglévő különbségek tükrözése, 
egyesekben közülük ugyanis mindenfajta szervátültetést végeznek, míg mások csak bizonyos 
szervátültetési programokra kapnak engedélyt (például veseátültetésre igen, de szívátültetésre 
már nem). 

Módosítás 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóság az akkreditációban, 
kijelölésben, felhatalmazásban vagy
engedélyben meghatározza, hogy az 
érintett transzplantációs központ milyen 
tevékenységeket végezhet.

2. Az illetékes hatóság az engedélyben 
meghatározza, hogy az érintett 
transzplantációs központ milyen 
tevékenységeket végezhet.
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Or.de

Indokolás

A módosítás célja a jogalkotás javítása és a jogszabályok alkalmazásának könnyítése. Az 
engedélyre vonatkozóan a tagállamokban használt valamennyi különböző kifejezést –
akkreditáció, kijelölés, engedély és felhatalmazás – fedi az „engedély” szó, amint annak az 
ezen irányelv céljaira történő meghatározását a 3. cikk a) pontja tartalmazza. A szövegben 
mindenütt ezt a szót kell használni annak érdekében, hogy az irányelv szövege ne adhasson 
okot a félreértésekre.

Módosítás 144
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok a Bizottság vagy egy 
másik tagállam kérésére tájékoztatást 
adnak a transzplantációs központok 
engedélyezésére vonatkozó nemzeti 
előírásokról.

4. A tagállamok a Bizottság vagy egy 
másik tagállam kérésére tájékoztatást 
adnak a transzplantációs központok 
engedélyezésére vonatkozó nemzeti 
előírásokról. A tagállamok arra 
törekednek, hogy az engedély 
kibocsátásának feltételeit egységessé 
tegyék az Unióban.

Or.fr

Indokolás

Az irányelvnek ambiciózus célokat kell kitűznie a tagállamok elé, ideértve azt is, hogy a 
transzplantációs központok számára egységesebb feltételrendszert szabjanak meg. 

Módosítás 145
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok olyan donorazonosító 
rendszer megvalósításáról gondoskodnak, 
amely minden egyes adományozást és 
valamennyi hozzá kapcsolódó szervet 
képes azonosítani. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az említett 
donorazonosító rendszereket azzal a céllal
összhangban alakítsák ki, illetve válasszák 
ki, hogy semmilyen vagy a lehető 
legkevesebb személyes adatot gyűjtsenek, 
dolgozzanak fel vagy használjanak fel.
Különösen az álnevek használatának vagy 
az érintett személyek anonim kezelésének 
lehetőségeit kell alkalmazni.

2. A tagállamok olyan donorazonosító 
rendszer megvalósításáról gondoskodnak, 
amely minden egyes adományozást és 
valamennyi hozzá kapcsolódó szervet 
képes azonosítani. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy  a beteg 
adatainak titkosságát a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban tiszteletben 
tartsák.

Or.en

Indokolás

Az eredeti szöveg túlságosan részletes, hiszen az adatvédelmi irányelvre való utalás már 
megtörtént. 

Módosítás 146
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok olyan donorazonosító 
rendszer megvalósításáról gondoskodnak, 
amely minden egyes adományozást és 
valamennyi hozzá kapcsolódó szervet 
képes azonosítani. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az említett 
donorazonosító rendszereket azzal a céllal
összhangban alakítsák ki, illetve válasszák 
ki, hogy semmilyen vagy a lehető 
legkevesebb személyes adatot gyűjtsenek, 
dolgozzanak fel vagy használjanak fel.
Különösen az álnevek használatának vagy 
az érintett személyek anonim kezelésének 

2. A tagállamok olyan donorazonosító 
rendszer megvalósításáról gondoskodnak, 
amely minden egyes adományozást és 
valamennyi hozzá kapcsolódó szervet 
képes azonosítani. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy  a beteg 
adatainak titkosságát a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban tiszteletben 
tartsák.
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lehetőségeit kell alkalmazni.

Or.en

Indokolás

Az adatvédelmi irányelvre való utalás már megtörtént. 

Módosítás 147
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
bejelentési rendszer álljon rendelkezésre az 
emberi szervek minőségét és biztonságos 
voltát esetleg befolyásoló, és a szervek 
gyűjtésének, vizsgálatának és szállításának 
tulajdonítható súlyos nemkívánatos 
eseményekre és mellékhatásokra, valamint 
a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatba 
hozható, az átültetés során vagy után 
megfigyelt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
releváns és szükséges információk 
bejelentésére, kivizsgálására, 
nyilvántartására és továbbítására.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
bejelentési rendszer álljon rendelkezésre az 
emberi szervek minőségét és biztonságos 
voltát esetleg befolyásoló, és a szervek
vizsgálatának, tipizálásának, gyűjtésének,
megőrzésének és szállításának 
tulajdonítható súlyos nemkívánatos 
eseményekre és mellékhatásokra, valamint 
a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatba 
hozható, az átültetés során vagy után 
megfigyelt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
releváns és szükséges információk 
bejelentésére, kivizsgálására, 
nyilvántartására és továbbítására.

Or.en

Indokolás

A tipizálás már korábbi részeknél is betoldásra került – lásd a 2. cikk (1) bekezdését. A 
gyűjtésnek a vizsgálat után van a helye, a klinikai eljárás logikáját követve. 

Módosítás 148
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
bejelentési rendszer álljon rendelkezésre az 
emberi szervek minőségét és biztonságos 
voltát esetleg befolyásoló, és a szervek 
gyűjtésének, vizsgálatának és szállításának 
tulajdonítható súlyos nemkívánatos 
eseményekre és mellékhatásokra, valamint 
a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatba 
hozható, az átültetés során vagy után 
megfigyelt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
releváns és szükséges információk 
bejelentésére, kivizsgálására, 
nyilvántartására és továbbítására.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
bejelentési rendszer álljon rendelkezésre az 
emberi szervek minőségét és biztonságos 
voltát esetleg befolyásoló, és a szervek
vizsgálatának, tipizálásának, gyűjtésének,
megőrzésének és szállításának 
tulajdonítható súlyos nemkívánatos 
eseményekre és mellékhatásokra, valamint 
a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatba 
hozható, az átültetés során vagy után 
megfigyelt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
releváns és szükséges információk 
bejelentésére, kivizsgálására, 
nyilvántartására és továbbítására.

Or.en

Indokolás

A tipizálás már korábbi részeknél is betoldásra került – lásd a 2. cikk (1) bekezdését. A 
gyűjtésnek a vizsgálat után van a helye, a klinikai eljárás logikáját követve. 

Módosítás 149
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
bejelentési rendszer álljon rendelkezésre az 
emberi szervek minőségét és biztonságos 
voltát esetleg befolyásoló, és a szervek 
gyűjtésének, vizsgálatának és szállításának 
tulajdonítható súlyos nemkívánatos 
eseményekre és mellékhatásokra, valamint 
a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatba 
hozható, az átültetés során vagy után 
megfigyelt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
releváns és szükséges információk 
bejelentésére, kivizsgálására, 
nyilvántartására és továbbítására.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
bejelentési rendszer álljon rendelkezésre az 
emberi szervek minőségét és biztonságos 
voltát esetleg befolyásoló, és a szervek 
gyűjtésének, vizsgálatának és szállításának 
tulajdonítható súlyos váratlan
nemkívánatos eseményekre és 
mellékhatásokra, valamint a felsorolt 
tevékenységekkel kapcsolatba hozható, az 
átültetés során vagy után megfigyelt súlyos 
mellékhatásra vonatkozó releváns és 
szükséges információk bejelentésére, 
kivizsgálására, nyilvántartására és 
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továbbítására.

Or.de

Módosítás 150
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Harmadik felek
(1) A gyűjtő szervezetek és 
transzplantációs központok írásos 
megállapodásokat köthetnek harmadik 
felekkel, hogy feladataik ellátása során 
igénybe vegyék azok segítségét.
(2) Ha a gyűjtő szervezetek és 
transzplantációs központok az (1) 
bekezdésben említettek szerint írásos 
megállapodásokat kötnek, az alábbiaknak 
kell eleget tenniük:
a) annak alapján értékelik és választják ki 
a harmadik feleket, hogy azok képesek-e 
megfelelni az ezen irányelvben 
megállapított előírásoknak.;
b) teljes jegyzéket vezetnek az (1) 
bekezdésben említett, harmadik felekkel 
kötött megállapodásokról;
c) meghatározzák a harmadik felek 
felelősségét és megállapítják az 
eljárásokkal kapcsolatos részleteket;
d) a harmadik felekkel kötött 
megállapodások másolatait az illetékes 
hatóság(ok) kérésére rendelkezésére 
bocsátják.

Or.en

(Ezeket a rendelkezéseket előírta az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, 
vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és 
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biztonsági előírásokat megállapító irányelv ( 2004/23/EK) is, lásd a nevezett irányelv 24. 
cikkét)

Indokolás

Valószínűleg léteznek olyan tevékenységek (például számítástechnikai rendszerek 
működtetése), amelyek elvégzéséhez a gyűjtő szervezetek vagy a transzplantációs központok 
már most vagy a jövőben harmadik fél segítségét kívánják igénybe venni.  Ez a cikk azt 
kívánja biztosítani, hogy e harmadik felek megfeleljenek az ezen irányelv minőségre és a 
biztonságra vonatkozó előírásainak. 

Módosítás 151
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
III fejezet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A DONOROK ÉS RECIPIENSEK 
VÉDELME

A DONOROK KIVÁLASZTÁSA ÉS
ÉRTÉKELÉSE

Or.en

Indokolás

Az ebben a fejezetben tartalmazott cikkek célja a donorok kiválasztása és értékelése. A cím új 
megfogalmazásának célja annak egyértelművé tétele, hogy az irányelv azért tartalmaz ilyen 
rendelkezéseket, mert azok a szervátültetéssel kapcsolatos minőségi és biztonsági 
előírásokhoz kapcsolódnak (lásd a 16. preambulumbekezdés javasolt módosítását). Ezt a 
megszövegezést alkalmazza az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, 
vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és 
biztonsági előírásokat megállapító 2004/23/EK irányelv is. 

Módosítás 152
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az elhalálozott és az élő donorok által 
történő emberi szervadományozás önkéntes 
és ingyenes legyen.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az elhalálozott és az élődonorok által 
történő emberi szervadományozás önkéntes 
és ingyenes legyen. Ettől még az 
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élődonorok részesülhetnek 
költségtérítésben, amely kizárólag az 
adományozással kapcsolatos költségek és 
kényelmetlenségek jóvátételére 
korlátozódik. Ebben az esetben a 
tagállamok határozzák meg azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a 
költségtérítés nyújtható.

Or.en

Módosítás 153
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az elhalálozott és az élő donorok által 
történő emberi szervadományozás önkéntes 
és ingyenes legyen.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az elhalálozott és az élődonorok által 
történő emberi szervadományozás önkéntes 
és ingyenes legyen. Az ingyenesség elve 
nem zárhatja ki, hogy az élődonor 
költségtérítésben részesülhessen a 
jövedelemkiesése idején keletkezett 
költségeinek jóvátételére, azzal a 
feltétellel, hogy ez nem jelenthet pénzügyi 
haszonszerzést.

Or.fr

Indokolás

A szervadományozás ingyenessége tekintetében az Európai Parlament következetesen ezt az 
álláspontot képviselte 2002, illetve a vérről és a vérkészítményekről szóló európai irányelv 
óta. Ez az álláspont az EP szervátültetésre vonatkozó 2008. április 28-i állásfoglalásában is 
megjelenik: az adományozás ingyenes, de erkölcsi és társadalmi kompenzáció mellett. 

Módosítás 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megtiltják az emberi 
szervek iránti igény vagy rendelkezésre
állásuk reklámozását, amennyiben a 
reklám anyagi hasznot vagy hasonló
előnyt kínál vagy keres.

2. A tagállamok megtiltják az emberi 
szervek felajánlását vagy rendelkezésre
bocsátását, ha annak célja anyagi haszon
vagy hasonló előny felkínálása vagy
ahhoz jutás.

Or.de

Indokolás

A javaslat célja a szervkereskedelem valamennyi formájának betiltása és annak biztosítása, 
hogy a szervek adományozására az önzetlenség jegyében kerüljön sor.

Módosítás 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a szervek gyűjtése ne profitorientált 
módon történjen.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a szervek gyűjtése ne üzleti alapon
történjen.

Or.de

Indokolás

A javaslat célja a szervkereskedelem valamennyi formájának betiltása és annak biztosítása, 
hogy a szervek adományozására az önzetlenség jegyében kerüljön sor. 
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Módosítás 156
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervgyűjtést csak az érintett 
tagállamban hatályban lévő összes kötelező 
beleegyezési és engedélyezési követelmény 
teljesítése után lehet elvégezni.

A szervgyűjtést csak az érintett 
tagállamban hatályban lévő összes, a 
szervadományozással szembeni bármely 
kifogás hiányára vonatkozó követelmény 
teljesítése után lehet elvégezni.

Or.fr

Indokolás

Lásd a 4. cikk nemzeti minőségellenőrzési programokról szóló (2) bekezdésének módosítását. 

Módosítás 157
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok az ezen irányelvben 
megállapított minőségi és biztonsági 
követelményeknek való megfelelés 
érdekében törekednek arra, hogy az 
élődonoroktól minden szükséges 
információt megkapjanak, valamint hogy 
ellássák őket az adományozás 
következményeinek megértéséhez 
szükséges információkkal. Elhunyt 
donortól származó szervadományozás 
esetében a tagállamok igyekeznek ezeket 
az információkat a rokonoktól vagy az 
adományozást engedélyező egyéb 
személyektől megszerezni. A tagállamok 
ezenfelül minden, tájékoztatás nyújtására 
felkért fél figyelmét felhívják az ilyen 
információk gyors átadásának 
fontosságára. 
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Or.en

Indokolás

Agree on the concept of the need of providing information to donors (or relatives) on the 
process of donation and transplantation. However, in order to keep this concept under the 
competencies of the EU conferred by article 168 of the TFEU, it is suggested to focus on the 
risks for recipients as a result of the quality and safety of the organs. As this is implicitly 
linked to obtaining a complete, objective and reliable clinical history by the medical team, it 
is also suggested to include this provision under article 7, related to the characterisation of 
donors and organs. We are still working on the final wording and studying the most 
appropriate place to locate this provision in this Directive 

Módosítás 158
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok az ezen irányelvben 
megállapított minőségi és biztonsági 
követelményeknek való megfelelés 
érdekében törekednek arra, hogy az 
élődonoroktól minden szükséges 
információt megkapjanak, valamint hogy 
ellássák e donorokat az adományozás 
következményeinek megértéséhez 
szükséges információkkal. Elhunyt 
donortól származó szervadományozás 
esetében a tagállamok igyekeznek ezeket 
az információkat a rokonoktól vagy az 
adományozást engedélyező egyéb 
személyektől megszerezni. A tagállamok 
ezenfelül minden, tájékoztatás nyújtására 
felkért fél figyelmét felhívják az ilyen 
információk gyors átadásának 
fontosságára. 

Or.en

Indokolás

A donorokat és családtagjaikat tájékoztatni kell az adományozás és az átültetés folyamatáról.  
Az is igen fontos, hogy az orvosok teljes, objektív és megbízható klinikai kórtörténetet 
adjanak.     
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Módosítás 159
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a potenciális élő donorok 
megkapjanak minden szükséges 
információt az adományozás céljáról és 
jellegéről, a következményekről és 
kockázatokról, valamint a potenciális 
recipiens rendelkezésére álló alternatív 
terápiákról, hogy tájékozottan 
hozhassanak döntést. . A tájékoztatást az 
adományozás előtt kell nyújtani.

törölve

Or.en

Indokolás

Sajnos az élődonorok védelme nem tartozik az EUMSz. 168. cikke által az Európai Unióra 
ruházott hatáskörök közé.  E fontos alapelvre a 18. preambulumbekezdésben találunk utalást. 
Az “Élődonoroktól származó szervadományozással kapcsolatos programokra vonatkozó 
legjobb gyakorlatok” című cselekvési terv 3. számú kiemelt intézkedése továbbfejleszthetné ezt 
a pontot. 

Módosítás 160
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az élődonoros szervadományozásra az 
elhalálozás utáni szervadományozás 
kiegészítéseként kell tekinteni, amely csak 
utolsó mentsvárként szolgálhat, ha már 
más alternatíva – például egy elhalálozott 
donorból származó szerv – nem áll 
rendelkezésre. Az élődonoros 
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szervadományozást az üzleti célú 
visszaélések ebben rejlő veszélye 
következtében általában a közeli 
rokonokra és házastársakra, valamint az 
állandó élettársi kapcsolatban élőkre kell 
korlátozni.

Or.it

(Lásd az előadó által javasolt 31. módosítást)

Indokolás

Elvben a stabil élettársi kapcsolatban élő párokat is azok közé lehet sorolni, akik engedélyt 
kaphatnak az élődonoros szervadományozásban való részvételre. 

Módosítás 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. Az élődonoros szervadományozásra 
az elhalálozás utáni szervadományozás 
kiegészítéseként kell tekinteni, amely csak 
utolsó mentsvárként szolgálhat, ha már 
más alternatíva – például egy elhalálozott 
donorból származó szerv – nem áll 
rendelkezésre. Az élődonoros 
szervadományozást az üzleti célú 
visszaélések ebben rejlő veszélye 
következtében elvben a közeli rokonokra 
és házastársakra kell korlátozni.

Or.en

Módosítás 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az élő donorokat egészségi állapotuk és 
kórelőzményük – szükség esetén, többek 
között pszichológiai felmérés – alapján, 
képzett és gyakorlott szakemberek 
válasszák ki. Az ilyen felmérések 
biztosíthatják azon személyek kizárását, 
akiknek a szervadományozása 
egészségügyi kockázatot – például 
fertőzésveszélyt – jelenthet másokra nézve, 
vagy saját magukra nézve jelent súlyos 
kockázatot.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az élő donorokat egészségi állapotuk és 
kórelőzményük – szükség esetén, többek 
között pszichológiai felmérés – alapján, 
képzett és gyakorlott szakemberek 
válasszák ki. Az ilyen felmérések 
biztosíthatják azon személyek kizárását, 
akiknek a szervadományozása 
egészségügyi kockázatot – például 
fertőzésveszélyt – jelenthet másokra nézve, 
vagy saját magukra nézve jelent súlyos 
kockázatot. A tagállamok továbbá 
biztosítják az élődonorok jogvédelmét.

Or.de

Indokolás

A biztosítás az élődonorok védelme érdekében szükséges. Az élődonorok az önzetlen 
szervadományozás révén jelentős egészségügyi kockázatot vállalnak, melyet ez az intézkedés 
segít csökkenteni. 

Módosítás 163
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az emberi test üzleti célú 
felhasználása tilalmának elvével való 
összhang érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy az élődonorok számára 
történő bármely térítést szigorúan a 
szervadományozáshoz közvetlenül 
kapcsolódó költségek – például az 
útiköltségek, a gyermekgondozással 
kapcsolatos költségek, illetve a lábadozási 
időszak, a munkahely elvesztése vagy 
keresőképtelenség miatti  jövedelemkiesés 
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– jóvátételére korlátozzák, és ezáltal 
kerülik a potenciális donorok bármilyen 
pénzügyi ösztönzését. 

Or.it

(Lásd az előadó által javasolt 32. módosítást)

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a szervadományozás miatti jövedelemkiesés a munkahely 
elvesztését vagy a keresőképtelenséget is magában foglalhatja. 

Módosítás 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az emberi test üzleti célú 
felhasználása tilalmának elvével való 
összhang érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy az élődonorok számára 
történő esetleges térítést szigorúan a 
szervadományozáshoz kapcsolódó hosszú 
ideig tartó betegségekre vonatkozó 
egészségbiztosítás garantálására és a 
szervadományozáshoz kapcsolódó 
költségek – például az útiköltségek, a 
gyermekgondozással kapcsolatos 
költségek, a jövedelemkiesés vagy a
gyógyulással kapcsolatos költségek –
jóvátételére korlátozzák, és ezáltal kerülik 
a potenciális donorok bármilyen pénzügyi 
ösztönzését.

Or.en

Indokolás

A szervadományozás pénzügyi ösztönzése nem megengedett.  Ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy az élődonornak a szervadományozás következtében ne keletkezzen pénzügyi vesztesége.  
Azt is egyértelművé kell tenni, hogy olyan, szigorú okozati összefüggésnek kell fennállnia a 
szervátültetés és a vállalt költségek között, amely időben nem korlátozott és magában foglalja 
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a gyógyulással kapcsolatos költségeket, beleértve a szervátültetés által okozott hosszú távú 
ideiglenes vagy állandó szenvedések kezelésének költségeit. 

Módosítás 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A donorok részesülhetnek
költségtérítésben, amely kizárólag az 
adományozással kapcsolatos költségek és 
kényelmetlenségek jóvátételére 
korlátozódik. Ebben az esetben a 
tagállamok határozzák meg azokat a 
feltételeket, amelyek mellett költségtérítés 
nyújtható.

Or.en

Indokolás

A javasolt megfogalmazást a szövetekről és sejtekről szóló irányelvből emeltük át a két uniós 
dokumentum közti összhang biztosítása érdekében. 

Módosítás 166
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ettől még az élődonorok 
részesülhetnek költségtérítésben, amely 
kizárólag az adományozással kapcsolatos 
költségek és kényelmetlenségek 
jóvátételére korlátozódik. Ebben az 
esetben a tagállamok határozzák meg 
azokat a feltételeket, amelyek mellett 
költségtérítés nyújtható.

Or.en
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Indokolás

Ezt az utalást be kellene illeszteni a 13. cikkbe (A szervadományozásra vonatkozó alapelvek) 
annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az ellentételezés nélküli szervadományozás 
fogalma megengedi a kivételeket. Ez a rendelkezés összhangban áll az Emberi jogokról és a 
biogyógyászatról szóló egyezménnyel, a WHO emberi szervátültetésre vonatkozó vezérelveivel 
és a szervkereskedelemről és szervturizmusról szóló isztambuli nyilatkozattal.  A javasolt 
megfogalmazást a szövetekről és sejtekről szóló irányelvből emeltük át a két uniós 
dokumentum közti összhang biztosítása érdekében. 

Módosítás 167
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A valamely beavatkozás miatt 
indokolatlan károsodást elszenvedő 
személyek tisztességes kártérítésre 
jogosultak.

Or.it

(Lásd az előadó által javasolt 33. módosítást)

Indokolás

A valamely beavatkozás miatt indokolatlan károsodást elszenvedő személyeknek fizetendő 
kártérítés mértékét a megfelelő bírói hatóság állapítja meg eseti alapon. Ezért ennek korlátait 
az irányelv előzetesen nem szabhatja meg. 

Módosítás 168
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az illetékes hatóság a személyes adatok 
védelmére és a statisztikai titoktartásra 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az illetékes hatóság a személyes adatok 
védelmére és a statisztikai titoktartásra 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban 
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az adományozás után nyilvántartást 
vezessen az élő donorokról, továbbá 
információkat gyűjtsön az 
utógondozásukról, különösen az 
adományozással kapcsolatban rövid, 
közép- és hosszú távon felmerülő 
komplikációkról.

nyilvántartást vezessen az élődonorokról,

Or.en

Indokolás

A szervek minősége és biztonságossága biztosítása érdekében az ideális megoldás az volna, 
ha valamennyi ország nyilvántartást hozna létre és vezetne az élődonorok nyomon követése 
érdekében, de ez kivitelezhetetlen és egy irányelvhez képest igen szigorú intézkedés volna. Az 
élődonorok nyilvántartása (és nem a nyomon követésükkel kapcsolatos nyilvántartás) 
ellenben megvalósítható és kulcsfontosságú a nyomon követhetőség szempontjából. 

Módosítás 169
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. A tagállamok biztosítják az 
élődonorok nemzeti rendelkezéseknek 
megfelelő nyomon követését az 
adományozott szerv minőségével és 
biztonságosságával, és ezáltal a recipiens 
biztonságával esetleg kapcsolatos bármely 
esemény, valamint a donorban jelentkező, 
esetleg az adományozásból eredő bármely 
súlyos mellékhatás azonosítása, jelentése 
és kezelése érdekében.

Or.en

Indokolás

Lásd a 33a. módosítást. 
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Módosítás 170
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
személyes adatok védelmének alapvető 
joga – a személyes adatok védelméről 
szóló közösségi rendelkezésekkel, például 
a 95/46/EK irányelvvel és különösen az 
említett irányelv 8. cikkének (3) 
bekezdésével, 16. és 17. cikkével, valamint 
28. cikkének (2) bekezdésével összhangban 
– valamennyi szervátültetéssel összefüggő 
tevékenység során teljes mértékben és 
hatékonyan megvalósuljon.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
személyes adatok védelmének alapvető 
joga – a személyes adatok védelméről 
szóló közösségi rendelkezésekkel, például 
a 95/46/EK irányelvvel és különösen az 
említett irányelv 8. cikkének (3) 
bekezdésével, 16. és 17. cikkével, valamint 
28. cikkének (2) bekezdésével összhangban 
– valamennyi szervadományozással és
szervátültetéssel összefüggő tevékenység 
során teljes mértékben és hatékonyan 
megvalósuljon.

Or.en

Indokolás

A személyes adatok védelme a donorokra is vonatkozik. 

Módosítás 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A donorok és a recipiensek 
anonimitásának biztosítása

 Adatvédelem

Or.de

Módosítás 172
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A donorok és a recipiensek
anonimitásának biztosítása

A donorok és a recipiensek adatainak 
védelme és kilétük titkossága

Or.de

Módosítás 173
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
17. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a donorok és a recipiensek ezen 
irányelv hatálya alatt feldolgozott 
valamennyi személyes adata névtelen 
legyen, hogy se a donorok, se a recipiensek
ne legyenek azonosíthatók.

A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a donorok és a recipiensek ezen 
irányelv keretében összegyűjtött és
feldolgozott, harmadik felek számára 
hozzáférhető valamennyi személyes adata 
a donorok és a recipiensek védelmét 
biztosítandó név nélkül vagy álnév alatt 
jelenjen meg.

Or.de

Indokolás

A javaslatban használt „nyomon követhetőség” és „névtelen legyen” kifejezések 
ellentmondanak egymásnak. Ezért a megfogalmazást a vonatkozó adatvédelmi irányelveknek 
megfelelően kell módosítani.

Módosítás 174
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
17. cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a donorok és a recipiensek ezen 
irányelv hatálya alatt feldolgozott 
valamennyi személyes adata névtelen 
legyen, hogy se a donorok, se a recipiensek
ne legyenek azonosíthatók.

A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a donorok és a recipiensek ezen 
irányelv keretében összegyűjtött és
feldolgozott, harmadik felek számára 
hozzáférhető valamennyi személyes adata 
a donorok és a recipiensek védelmét 
biztosítandó név nélkül vagy álnév alatt 
jelenjen meg.

Or.de

Indokolás

A javaslatban használt „nyomon követhetőség” és „névtelen legyen” kifejezések 
ellentmondanak egymásnak. Ezért a megfogalmazást a vonatkozó adatvédelmi irányelveknek 
megfelelően kell módosítani.

Módosítás 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
17. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a donorok és a recipiensek ezen 
irányelv hatálya alatt feldolgozott 
valamennyi személyes adata névtelen 
legyen, hogy se a donorok, se a recipiensek
ne legyenek azonosíthatók.

A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a donorok és a recipiensek ezen 
irányelv a szervadományozási 
folyamatban való végrehatásával 
kapcsolatban összegyűjtött és feldolgozott 
valamennyi személyes adata álnév alatt 
jelenjen meg a donorok és a recipiensek
harmadik felek általi azonosításának 
megakadályozása céljából.

Or.de
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Indokolás

Eine Anonymisierung kann hier nicht als Option zugelassen werden, weil die 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleiben muss. Auf einschlägige 
Pseudonymisierungsverfahren sollte zurückgegriffen werden, um die Spenderidentifikation in 
bestimmten Einzelfällen über die Anwendung eines Schlüssels durch berechtigte Personen zu 
ermöglichen. Die (Ent-)Pseudomynisierung muss zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt 
wreden, um gerade bei grenzüberschreitenden Beschaffungswesen im Einzelfall die 
Rückverfolgbarkeit - unter Beachtung der Anforderugen des Datenschutzes - sicherzustellen. 

Módosítás 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok kijelölése és 
feladatai

Az illetékes szerv vagy szervek, 
szervezet(ek) vagy intézmény(ek) kijelölése 
és feladatai

Or.de

Indokolás

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Módosítás 177
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
követelményeinek végrehajtásáért felelős 
illetékes hatóságot vagy hatóságokat (a 
továbbiakban: illetékes hatóság).

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
követelményeinek végrehajtásáért felelős 
illetékes hatóságot, szervezetet vagy
intézményt vagy hatóságokat, szervezeteket 
vagy intézményeket (a továbbiakban: 
illetékes hatóság/hatóságok, szervezet(ek)
vagy intézmény(ek)). Az egyes tagállamok 
illetékes hatóságának vezetője nem lehet 
jogilag érdekelt és nem állhat 
munkaviszonyban a jelen irányelvben 
lefektetett eljárásokat végrehajtó 
szervezetekkel.  A lehetséges recipiensek 
képviseletét ellátó társadalmi érdekelt 
felek képviselői részt vehetnek a 
hatóságok döntéshozási eljárásaiban is az 
eljárások átláthatóságának fokozottabb 
biztosítása érdekében. 

Or.el

Indokolás

Για να διατηρηθούν οι επιτυχημένες και εγκεκριμένες οργανωτικές δομές των κρατών μελών, το 
άρθ. 18 πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων αρμόδιων φορέων έντός του 
υπάρχοντος πλαισίου. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίζεται ρητά ότι μπορεί να πρόκειται για 
οποιονδήποτε οργανισμό, ίδρυμα ή αρχή, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό φορέα, όπως 
αναφέρει ο νέος ορισμός στο άρθρο 3 (τροπολογία 3). [Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά 
και η διάθεση οργανώνονται από ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υποβάλλουν 
αναφορές στο Υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπει η γερμανική Πράξη για τις μεταμοσχεύσεις, 
του 1997]. Επιπροσθέτως, για να διασφαλίστεί η απαιτούμενη   αυξημένη διαφάνεια  ενόψει 
των  σημαντικών διλημμάτων που συνεπάγεται η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης. 

Módosítás 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
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követelményeinek végrehajtásáért felelős 
illetékes hatóságot vagy hatóságokat (a 
továbbiakban: illetékes hatóság).

követelményeinek végrehajtásáért felelős, 
az ezen rendelkezések végrehajtásában 
jelentős mértékben közreműködő illetékes
állami vagy magán, nonprofit szervet vagy 
szerveket/szervezetet vagy 
szervezeteket/intézményt vagy 
intézményeket.  

Or.de

Indokolás

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Módosítás 179
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
követelményeinek végrehajtásáért felelős 
illetékes hatóságot vagy hatóságokat (a 
továbbiakban: illetékes hatóság).

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
követelményeinek végrehajtásáért felelős 
illetékes hatóságot.

Or.en

Indokolás

Az „illetékes hatóság” meghatározásával való összhang érdekében. 
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Módosítás 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok különösen az alábbi 
intézkedéseket hozzák meg:

Az illetékes hatóság vagy 
intézmény/intézmények különösen az 
alábbi intézkedéseket hozzák meg:

Or.de

Módosítás 181
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a 4. cikkel összhangban nemzeti 
minőségügyi programot valósítanak meg
és folyamatosan aktualizálnak;

(a) a 4. cikkel összhangban minőségi és
biztonsági keretet hoznak létre és 
aktualizálnak folyamatosan;

Or.en

Indokolás

A 4. cikk szövegének módosításával való összhang érdekében. 

Módosítás 182
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) Az ezen irányelv értelmében 
ráruházott feladatok egészét vagy részét 
minden tagállam átruházhatja, illetve egy 
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illetékes hatóság számára engedélyezheti, 
hogy átruházhassa egy másik, a nemzeti 
rendelkezések értelmében megfelelőnek 
tekintett szervre.   Ez a szerv emellett 
segítséget nyújthat egy illetékes hatóság 
számára funkcióinak ellátásában 

Or.en

Indokolás

Egyetértve azzal, hogy szükség van az átruházás lehetőségének bevezetésére. Ez a 
megfogalmazás rugalmasabb. A bekezdést a meghozandó intézkedések elé kellene beilleszteni 
(18.2) 

Módosítás 183
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) Az ezen irányelv értelmében 
ráruházott feladatok egészét vagy részét 
minden tagállam átruházhatja, illetve egy 
illetékes hatóság számára engedélyezheti, 
hogy átruházhassa egy másik, a nemzeti 
rendelkezések értelmében megfelelőnek 
tekintett szervre.   Ez a szerv emellett 
segítséget nyújthat egy illetékes hatóság 
számára funkcióinak ellátásában 

Or.en

Indokolás

Szükség van az átruházás lehetőségének bevezetésére. 

Módosítás 184
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) gondoskodnak arról, hogy a gyűjtő
szervezeteket és a transzplantációs
központokat rendszeresen ellenőrizzék és
auditálják annak érdekében, hogy 
biztosított legyen ezen irányelv 
követelményeinek teljesítése;

b) gondoskodnak arról, hogy a gyűjtő
szervezetek és a transzplantációs
központok nyilvános ellenőrizés alatt 
álljanak és azokat rendszeresen auditálják 
annak érdekében, hogy biztosított legyen 
ezen irányelv követelményeinek teljesítése;

Or.el

Indokolás

A szervátültetési eljárás kényes volta és nonprofit jellege, valamint a szervátültetésre 
várakozó betegek kiszolgáltatott helyzete miatt rendelkezni kell arról, hogy az eljárás minden 
szakaszához szigorú nyilvános ellenőrzési eljárások tartozzanak. 

Módosítás 185
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) megfelelő iránymutatást adnak az 
adományozástól az átültetésig vagy az 
ártalmatlanításig terjedő lánc valamennyi 
szakaszában részt vevő egészségügyi 
létesítményeknek, szakembereknek és más 
feleknek;

e) megfelelő iránymutatást adnak az 
adományozástól az átültetésig vagy az 
ártalmatlanításig terjedő lánc, illetve az azt 
követő kezelés és az átültetés utáni 
felépülés valamennyi szakaszában részt 
vevő egészségügyi létesítményeknek, 
szakembereknek és más feleknek;
Biztosítják, hogy az egyes operáló 
csoportok, szakosodott patológusok és az 
egyéb szükséges területek szakértői 
vezetésével a műtét alatti és utáni 
szakaszokra vonatkozó eljárásokat 
irányító, különleges protokollok jöjjenek 
létre;

Or.el

Indokolás

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας με 
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θεραπευτικές αγωγές για την πρόληψη της απόρριψης είναι εξίσου απαραίτητη για την επιτυχία 
της μεταμόσχευσης στον ασθενή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, εφόσον έχει 
καίρια σημασία για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς. 
Το εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοδηγεί τις νοσοκομειακές 
μονάδες σε θέματα παρακολούθησης ασθενών μετά από μεταμόσχευση. Τα ειδικά πρωτόκολλα 
θα διευκολύνουν τη λειτουργία των μεταμοσχευτικών κέντρων  και τη διαφάνεια των 
διαδικασιών . 

Módosítás 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az illetékes hatóság:

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az illetékes szerv vagy szervek, 
szervezet(ek) vagy intézmény(ek):

Or.de

Indokolás

Ezt olyan magyarázatnak szánjuk, amely figyelembe veszi az egészségügyi rendszerek 
kialakításának alapjául szolgáló különböző nemzeti modelleket.  

Módosítás 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) nyilvántartást alakítson ki és vezessen a 
gyűjtő szervezetekről és transzplantációs 
központokról.

(c) nyilvántartást alakítson ki és vezessen
az emberi szervek beszerzésére engedéllyel 
rendelkező egészségügyi intézményekről, 
kórház vagy más létesítmény 
munkacsoportjáról vagy osztályáról, és 
transzplantációs központokról.
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Or.de

Indokolás

Ezt olyan magyarázatnak szánjuk, amely figyelembe veszi az egészségügyi rendszerek 
kialakításának alapjául szolgáló különböző nemzeti modelleket.  

Módosítás 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok a Bizottság vagy egy 
másik tagállam kérésére tájékoztatást 
adnak a gyűjtő szervezetek és 
transzplantációs központok 
nyilvántartásáról.

2. A tagállamok a Bizottság vagy egy 
másik tagállam kérésére tájékoztatást 
adnak az emberi szervek beszerzésére 
engedéllyel rendelkező egészségügyi 
intézmények, kórház vagy más létesítmény 
munkacsoportjai vagy osztályai és 
transzplantációs központok 
nyilvántartásáról.

Or.de

Indokolás

Ezt olyan magyarázatnak szánjuk, amely figyelembe veszi az egészségügyi rendszerek 
kialakításának alapjául szolgáló különböző nemzeti modelleket.  

Módosítás 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság az irányelv végrehajtásával 
kapcsolatban szerzett tapasztalatokra 
vonatkozó információcsere érdekében 
kialakítja az illetékes hatóságok hálózatát.

1. A Bizottság az irányelv végrehajtásával 
kapcsolatban szerzett tapasztalatokra 
vonatkozó információcsere érdekében 
kialakítja az illetékes szerv (szervek), 
szervezet(ek) vagy intézmény(ek)
hálózatát.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás a 19. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítást követi. 

Módosítás 190
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a harmadik országoknak/országoktól 
történő valamennyi szervátadásra/-
átvételre az illetékes hatóság engedélyével 
kerüljön sor.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a harmadik országoknak/országoktól 
történő szervátadásokra/-átvételekre az 
illetékes hatóság engedélyével kerüljön sor.

Or.de

Módosítás 191
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a harmadik országoknak/országoktól 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a harmadik országoknak/országoktól 
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történő valamennyi szervátadásra/-
átvételre az illetékes hatóság engedélyével 
kerüljön sor.

történő szervátadásokra/-átvételekre az 
illetékes hatóság engedélyével kerüljön sor.

Or.de

Módosítás 192
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. A harmadik országokkal való 
szervcserék engedélyezésének hatáskörét a 
tagállamok szervcserével foglalkozó 
európai szervezetekre ruházhatják át.

Or.de

Indokolás

A szervátültetés lebonyolítására szolgáló jelenleg használatos, kipróbált és bevált rendszert, 
amely a harmadik országokkal való szervcserére is kiterjed, továbbra is fenn kell tartani. 
Ugyanakkor nem minden, harmadik országgal való szervcserét kell engedélyezéshez kötni, 
hanem általában csak egyes konkrét harmadik országokkal történő szervcseréket. Egyedi 
esetekben az ilyen engedélyezési hatáskör át is ruházható egy szervcserével foglalkozó 
európai szervezetre.

Módosítás 193
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A harmadik országokkal való 
szervcserék engedélyezésének hatáskörét a 
tagállamok szervcserével foglalkozó 
európai szervezetekre ruházhatják át.

Or.de

Indokolás

A szervátültetés lebonyolítására szolgáló jelenleg használatos, kipróbált és bevált rendszert, 
amely a harmadik országokkal való szervcserére is kiterjed, továbbra is fenn kell tartani. 
Ugyanakkor nem minden, harmadik országgal való szervcserét kell engedélyezéshez kötni, 
hanem általában csak egyes konkrét harmadik országokkal történő szervcseréket. Egyedi 
esetekben az ilyen engedélyezési hatáskör át is ruházható egy szervcserével foglalkozó 
európai szervezetre.

Módosítás 194
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok …. előtt és azt követően 
háromévente jelentést küldenek a 
Bizottságnak az irányelv rendelkezéseivel 
kapcsolatban végrehajtott 
tevékenységekről, beleértve a végrehajtása 
során szerzett tapasztalatokat is.

1. A tagállamok ….előtt* és azt követően 
háromévente jelentést küldenek a 
Bizottságnak az irányelv rendelkezéseivel 
kapcsolatban végrehajtott 
tevékenységekről, beleértve a végrehajtása 
során szerzett tapasztalatokat is.

*6 évvel ezen irányelv hatálybalépése 
után.

Or.en

Indokolás

Ezeket az új időtartamokat a Bizottság a szövetekről és sejtekről szóló irányelvvel kapcsolatos 
tapasztalatok nyomán javasolta.  
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Módosítás 195
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság …. előtt és azt követően 
háromévente jelentést küld az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának ezen irányelv 
végrehajtásáról.

2. A Bizottság ….előtt** és azt követően 
háromévente jelentést küld az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának ezen irányelv 
végrehajtásáról.

**5 évvel ezen irányelv hatálybalépése 
után.

Or.en

Indokolás

Ezeket az új időtartamokat a Bizottság a szövetekről és sejtekről szóló irányelvvel kapcsolatos 
tapasztalatok nyomán javasolta.  

Módosítás 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az emberi szervek tipizálására 
vonatkozó, a mellékletben részletesen 
bemutatott információk aktualizálására és 
továbbítására vonatkozó szabályok;

(a) az emberi szervek és donorok
tipizálására vonatkozó, a mellékletben 
részletesen bemutatott információk 
aktualizálására és továbbítására vonatkozó 
szabályok;

Or.de

Indokolás

A kiegészítések figyelembe veszik az emberi szervek és donorok tipizálása (1a) valamint az 
irányelvre irányuló javaslat (1c., 2a. és b.)  3. cikkének (m) és (n) pontjában található 
meghatározás közötti kapcsolatot.
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Módosítás 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a súlyos nemkívánatos események és 
mellékhatások bejelentését biztosító 
eljárások.

(c) a váratlan, súlyos nemkívánatos 
események és mellékhatások bejelentését 
biztosító eljárások.

Or.de

Indokolás

A kiegészítések figyelembe veszik az emberi szervek és donorok tipizálása (1a) valamint az 
irányelvre irányuló javaslat (1c., 2a. és b.)  3. cikkének (m) és (n) pontjában található 
meghatározás közötti kapcsolatot.

Módosítás 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a 11. cikk (3) bekezdésében említett, a 
nemkívánatos események és mellékhatások 
bejelentésére szolgáló rendszerek 
összekapcsolása;

(a) a 11. cikk (3) bekezdésében említett, a
váratlan nemkívánatos események és 
mellékhatások bejelentésére szolgáló 
rendszerek összekapcsolása;

Or.de

Indokolás

A kiegészítések figyelembe veszik az emberi szervek és donorok tipizálása (1a) valamint az 
irányelvre irányuló javaslat (1c., 2a. és b.)  3. cikkének (m) és (n) pontjában található 
meghatározás közötti kapcsolatot.
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Módosítás 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az illetékes hatóságok 20. cikkben 
említett hálózatának kialakítása és
működtetése.

(b) az illetékes hatóságok 20. cikkben 
említett hálózatának kialakítása és
működőképessége.

Or.de

Indokolás

A kiegészítések figyelembe veszik az emberi szervek és donorok tipizálása (1a) valamint az 
irányelvre irányuló javaslat (1c., 2a. és b.)  3. cikkének (m) és (n) pontjában található 
meghatározás közötti kapcsolatot.

Módosítás 200
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ezen irányelv nem akadályozza meg a 
tagállamokat abban, hogy ennél szigorúbb 
védintézkedéseket tartsanak fenn vagy 
vezessenek be, feltéve, hogy azok 
megfelelnek a Szerződés 
rendelkezéseinek.

Or.en

Indokolás

Amennyiben a tagállamok úgy kívánják, szigorúbb intézkedések alkalmazhatók. Ez 
összhangban áll a szövetekről és sejtekről szóló irányelvvel. 
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Módosítás 201
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ezen irányelv nem akadályozza meg a 
tagállamokat abban, hogy ennél szigorúbb 
védintézkedéseket tartsanak fenn vagy 
vezessenek be, feltéve, hogy azok 
megfelelnek a Szerződés 
rendelkezéseinek.

Or.en

Módosítás 202
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megküldik a Bizottságnak 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az irányelv 
tárgykörében fogadnak el.

2. A tagállamok megküldik a Bizottságnak 
nemzeti joguk azon rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az irányelv 
tárgykörében fogadnak el.

Or.en

Indokolás

A tagállamoknak meg kell küldeniük nemzeti joguk valamennyi, az irányelv tárgykörében 
elfogadott rendelkezését. 

Módosítás 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
melléklet – bevezető 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk alkalmazásában a gyűjtő A 7. cikk alkalmazásában a gyűjtő 
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szervezet vagy gyűjtő munkacsoport –
szükség esetén megfelelő vizsgálatot 
követően – a következő információkat 
gyűjti össze a szerv és a donor 
jellemzőiről, amelyeket a személyes adatok 
védelmére és a titoktartásra vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően 
dolgoznak fel.

szervezet vagy gyűjtő munkacsoport – az 
egyedi körülményeket szem előtt tartva – a 
következő információkat gyűjti össze a 
szerv és a donor jellemzőiről, amelyeket a 
személyes adatok védelmére és a 
titoktartásra vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően dolgoznak fel.
Amennyiben adatok nem állnak 
rendelkezésre, a szervátültetésről való 
döntést a donort és a recipienst érintő 
kockázatok egyedi felmérését követően 
hozzák meg.

Or.de

Indokolás

A kiegészítés tekintettel van arra, hogy az emberi szervek és donorok tipizálása és a 
mellékletben rendelkezésre bocsátandó információk és adatok nem mindig állnak 
rendelkezésre, vagy nem mindig megszerezhetők. Ez egyes esetekben nem zárhatja ki a 
szervátültetést. E kiegészítés nélkül az adományozott szervek száma tovább csökkenne.


