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Poprawka 57
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na przestrzeni ostatnich 50 lat 
przeszczepianie narządów stało się 
powszechnym postępowaniem na całym 
świecie, przynosząc ogromne korzyści 
setkom tysięcy pacjentów. W ciągu 
ostatnich dwudziestu lat wykorzystanie 
narządów ludzkich do przeszczepów stale 
rosło. Przeszczepianie narządów jest 
obecnie najbardziej opłacalnym sposobem 
leczenia schyłkowej niewydolności nerek i 
jedyną dostępną metodą leczenia 
schyłkowej niewydolności takich 
narządów, jak wątroba, płuca czy serce.

(1) Na przestrzeni ostatnich 50 lat 
przeszczepianie narządów stało się 
powszechnym postępowaniem na całym 
świecie, przynosząc ogromne korzyści 
setkom tysięcy pacjentów. W ciągu 
ostatnich dwudziestu lat wykorzystanie 
narządów ludzkich do przeszczepów stale 
rosło. Przeszczepianie narządów jest 
obecnie najlepszym pod względem 
stosunku korzyści do ryzyka sposobem 
leczenia schyłkowej niewydolności nerek i 
trzustki i jedyną dostępną metodą leczenia 
schyłkowej niewydolności takich 
narządów, jak wątroba, płuca, jelita czy 
serce.

Or.fr

Uzasadnienie

Przy sporządzaniu wykazu przeszczepów narządów, na które pozwala obecny stan wiedzy 
medycznej, należy dążyć do tego, aby wykaz ten był jak najbardziej wyczerpujący. 

Poprawka 58
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jednak wykorzystywanie narządów do 
przeszczepów wiąże się z ryzykiem. 
Szerokie zastosowanie lecznicze narządów 
ludzkich do przeszczepów wymaga, aby 
ich jakość i bezpieczeństwo zapewniały 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 

(2) Jednak wykorzystywanie narządów do 
przeszczepów wiąże się z ryzykiem. 
Szerokie zastosowanie lecznicze narządów 
ludzkich do przeszczepów wymaga, aby 
ich jakość i bezpieczeństwo zapewniały 
lepszy stosunek korzyści do ryzyka, przy 
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przenoszeniem chorób. jednoczesnym ograniczaniu ryzyka 
związanego z warunkami i sposobami 
pobierania narządów.

Or.fr

Uzasadnienie

Ryzyko przenoszenia chorób jest znaczne, lecz nie jedyne w łańcuchu prowadzącym od 
pobrania narządu aż do przeszczepu i okresu następującego po przeszczepie. 

Poprawka 59
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jednak wykorzystywanie narządów do 
przeszczepów wiąże się z ryzykiem.
Szerokie zastosowanie lecznicze narządów 
ludzkich do przeszczepów wymaga, aby 
ich jakość i bezpieczeństwo zapewniały 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 
przenoszeniem chorób.

(2) Jednak wykorzystywanie narządów do 
przeszczepów wiąże się z ryzykiem.
Szerokie zastosowanie lecznicze narządów 
ludzkich do przeszczepów wymaga, aby 
ich jakość i bezpieczeństwo zapewniały 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 
przenoszeniem chorób. Dobra organizacja 
krajowego systemu przeszczepów oraz 
wykorzystanie najlepszych dostępnych 
ekspertyz, technologii oraz nowoczesnych 
metod leczenia mogą znacznie obniżyć 
ryzyko związane z przeszczepem narządów 
u pacjenta.

Or.en

Uzasadnienie

Powikłania immunologiczne występujące po przeszczepach nie są najlepszym przykładem 
potencjalnych korzyści płynących z wprowadzenia dyrektywy. 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 2 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jednak wykorzystywanie narządów do 
przeszczepów wiąże się z ryzykiem.
Szerokie zastosowanie lecznicze narządów 
ludzkich do przeszczepów wymaga, aby 
ich jakość i bezpieczeństwo zapewniały 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 
przenoszeniem chorób.

(2) Jednak wykorzystywanie narządów do 
przeszczepów wiąże się z ryzykiem.
Szerokie zastosowanie lecznicze narządów 
ludzkich do przeszczepów wymaga, aby 
ich jakość i bezpieczeństwo zapewniały 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 
przenoszeniem chorób. Dobra organizacja 
krajowego systemu przeszczepów oraz 
wykorzystanie najlepszych dostępnych 
ekspertyz, technologii oraz nowoczesnych 
metod leczenia mogą znacznie obniżyć 
ryzyko związane z przeszczepem narządów 
u pacjenta.

Or.en

Uzasadnienie

Powikłania immunologiczne występujące po przeszczepach nie są najlepszym przykładem 
potencjalnych korzyści płynących z wprowadzenia dyrektywy. 

Poprawka 61
Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jednak wykorzystywanie narządów do 
przeszczepów wiąże się z ryzykiem. 
Szerokie zastosowanie lecznicze narządów 
ludzkich do przeszczepów wymaga, aby 
ich jakość i bezpieczeństwo zapewniały 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 
przenoszeniem chorób.

(2) Jednak wykorzystywanie narządów do 
przeszczepów wiąże się z ryzykiem. 
Zastosowanie lecznicze narządów ludzkich 
do przeszczepów wymaga, aby ich jakość i 
bezpieczeństwo zapewniały 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 
przenoszeniem chorób.

Or.de

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie dyrektywy określa podstawowe wymagania w zakresie jakości i 
bezpieczeństwa przeszczepów narządów; przymiotnik „szerokie” jest w związku z tym 
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niewłaściwy i nie ukazuje wyraźnie ryzyka związanego z przeszczepem. 

Poprawka 62
Sari Essayah

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ponadto dostępność narządów 
pochodzenia ludzkiego do celów 
leczniczych zależy od liczby obywateli 
Wspólnoty gotowych zostać dawcą 
narządu. W celu zabezpieczenia zdrowia 
publicznego i zapobiegania przenoszeniu 
chorób należy w czasie pobierania, 
transportu i wykorzystywania narządów 
podjąć środki ochronne.

(3) Ponadto dostępność narządów 
pochodzenia ludzkiego do celów 
leczniczych zależy od liczby obywateli 
Wspólnoty gotowych zostać dawcą 
narządu. Z uwagi na fakt, że 
niedociągnięciom w systemie 
przeszczepiania narządów nie można 
zaradzić przewożąc narządy czy pacjentów 
z jednego kraju do drugiego, państwa 
członkowskie zobowiązane są do 
zwiększenia liczby przeszczepów. W celu 
zabezpieczenia zdrowia publicznego i 
zapobiegania przenoszeniu chorób należy 
w czasie pobierania, transportu i 
wykorzystywania narządów podjąć środki 
ochronne.

Or.en

Poprawka 63
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zmniejszenie niedoboru narządów i 
dawców jest podstawowym wyzwaniem, 
przed którym stoi Unia Europejska i 
państwa członkowskie w odniesieniu do 
przeszczepów narządów. Sprawą kluczową 
jest zatem zwiększenie liczby dostępnych 
narządów poprzez wprowadzenie na 
szczeblu UE środków mających na celu 
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podniesienie liczby dawców zmarłych na 
skutek śmierci mózgu lub zatrzymania 
akcji serca, zwiększenie liczby żywych 
dawców i rozszerzenie kryteriów dawstwa;

Or.fr

Poprawka 64
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Co roku narządy wymieniane są ponad 
granicami przez państwa członkowskie. 
Wymiana narządów jest ważnym 
sposobem zwiększania liczby dostępnych 
narządów i zapewniania lepszej zgodności 
między dawcą a biorcą, co wpływa na 
poprawę jakości przeszczepu. Jest to 
szczególnie ważne dla optymalnego 
leczenia niektórych grup pacjentów, takich 
jak pacjenci w nagłych wypadkach, 
nadwrażliwi lub dzieci. Powinna istnieć 
możliwość swobodnego przepływu 
dostępnych narządów przez granice bez 
niepotrzebnych trudności i opóźnień.

(4) Co roku narządy wymieniane są ponad 
granicami przez państwa członkowskie. 
Wymiana narządów jest ważnym 
sposobem zapewniania lepszej zgodności 
między dawcą a biorcą, co wpływa na 
poprawę jakości przeszczepu. Jest to 
szczególnie ważne dla optymalnego 
leczenia niektórych grup pacjentów, takich 
jak pacjenci w nagłych wypadkach, 
nadwrażliwi lub dzieci. Powinna istnieć 
możliwość swobodnego przepływu 
dostępnych narządów przez granice bez 
niepotrzebnych trudności i opóźnień.

Or.fr

Uzasadnienie

Zgodność między dawcą a biorcą jest głównym powodem tworzenia europejskich organizacji 
wymiany narządów, takich jak Scandinavtransplant czy Eurotransplant. Bez względu na 
wydajność tego modelu wymiany jego celem nie jest zwiększenie liczby dostępnych narządów. 
Do realizacji tego celu należy wprowadzić nowe strategie zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i wspólnotowym. 

Poprawka 65
Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 4 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Co roku narządy wymieniane są ponad 
granicami przez państwa członkowskie. 
Wymiana narządów jest ważnym 
sposobem zwiększania liczby dostępnych 
narządów i zapewniania lepszej zgodności 
między dawcą a biorcą, co wpływa na 
poprawę jakości przeszczepu. Jest to 
szczególnie ważne dla optymalnego 
leczenia niektórych grup pacjentów, takich 
jak pacjenci w nagłych wypadkach, 
nadwrażliwi lub dzieci. Powinna istnieć 
możliwość swobodnego przepływu 
dostępnych narządów przez granice bez 
niepotrzebnych trudności i opóźnień.

(4) Co roku narządy wymieniane są ponad 
granicami przez państwa członkowskie. 
Wymiana narządów jest ważnym 
sposobem zapewniania lepszej zgodności 
między dawcą a biorcą, co wpływa na 
poprawę jakości przeszczepu. Jest to 
szczególnie ważne dla optymalnego 
leczenia niektórych grup pacjentów, takich 
jak pacjenci w nagłych wypadkach, 
nadwrażliwi lub dzieci. Powinna istnieć 
możliwość swobodnego przepływu 
dostępnych narządów przez granice bez 
niepotrzebnych trudności i opóźnień.

Or.de

Uzasadnienie

Poprawa w zakresie wymiany narządów, zgodnie z intencją dyrektywy, pozytywnie wpłynie na 
jakość narządów, jednak nie zwiększy liczby narządów nadających się do przeszczepu. Zależy 
to bowiem od innych czynników, takich jak np. gotowość obywateli do oddawania narządów 
do przeszczepu. 

Poprawka 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Istnieje zatem potrzeba wspólnych 
norm jakości i bezpieczeństwa w zakresie 
pobierania, transportu i wykorzystywania 
narządów ludzkich na poziomie 
Wspólnoty. Normy te ułatwiłyby wymianę 
narządów z korzyścią dla tysięcy 
europejskich pacjentów rocznie 
potrzebujących tego typu leczenia. 
Przepisy wspólnotowe powinny 
gwarantować, że narządy ludzkie są 
zgodnie z odpowiednimi normami jakości i 

(6) W poszanowaniu zasady 
pomocniczości zgodnie z art. 168 ust. 7 
TFUE (wcześniej art. 152 ust 5 TWE),
istnieje zatem, potrzeba wspólnych norm 
jakości i bezpieczeństwa w zakresie 
transportu i wykorzystywania narządów 
ludzkich na poziomie Wspólnoty. Normy 
te ułatwiłyby wymianę narządów z 
korzyścią dla tysięcy europejskich 
pacjentów rocznie potrzebujących tego 
typu leczenia. Przepisy wspólnotowe 
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bezpieczeństwa. W ten sposób takie normy 
jakości i bezpieczeństwa pomogą zapewnić 
opinię publiczną, że narządy ludzkie 
pobierane od dawcy w innym państwie 
członkowskim są objęte tymi samymi 
gwarancjami dotyczącymi jakości i 
bezpieczeństwa, co w ich rodzimym kraju.

powinny gwarantować, że narządy ludzkie 
są zgodnie z uznanymi normami jakości i 
bezpieczeństwa. W ten sposób takie normy 
jakości i bezpieczeństwa pomogą zapewnić 
opinię publiczną, że narządy ludzkie 
pobierane od dawcy w innym państwie 
członkowskim są objęte tymi samymi 
gwarancjami dotyczącymi jakości i 
bezpieczeństwa, co w ich rodzimym kraju.

Or.de

Uzasadnienie

Artykuł 168 ust. 7 TFUE określa, że działania Unii są prowadzone w poszanowaniu 
obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdowia, jak 
również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej.  Środki na rzecz 
ustanowienia surowych norm jakości i bezpieczeństwa w przeszczepach narządów nie 
naruszają przepisów krajowych dotyczących oddawania narządów do przeszczepu oraz ich 
wykorzystania do celów medycznych. Ponieważ terminy „pobieranie” i „oddanie” częściowo 
się pokrywają (są ze sobą powiązane, konieczne jest odniesienie do zasady pomocniczości. 
Tylko uznane normy jakości i bezpieczeństwa stanowią odzwierciedlenie norm medycznych. 

Poprawka 67
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zgodnie z art. 168 ust. 7 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej środki 
przyjęte na mocy ust. 4 lit. a) tego 
artykułu nie naruszają przepisów 
krajowych dotyczących wykorzystania 
narządów do celów medycznych. Dlatego 
też niniejsza dyrektywa nie obejmuje 
samego zabiegu chirurgicznego, którym 
jest przeszczep. Niemniej jednak, mając 
na uwadze cel, którym jest zmniejszenie 
ryzyka związanego z przeszczepem, 
niniejsza dyrektywa powinna zawierać 
pewne przepisy dotyczące procesu 
przeszczepu, a w szczególności przepisy 
mające na celu reagowanie na 
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niezamierzone i nieoczekiwane sytuacje 
występujące podczas przeszczepu, które 
mogą mieć wpływ na jakość i 
bezpieczeństwo narządów.

Or.en

Poprawka 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zmniejszenia ryzyka i 
zmaksymalizowania korzyści z 
przeszczepu państwa członkowskie 
powinny wdrożyć skuteczny krajowy 
program jakości. Program ten powinien 
być wdrożony i utrzymywany na każdym 
etapie procesu, od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu, i 
powinien obejmować personel i instytucję, 
budynki, wyposażenie, materiały, 
dokumentację i ewidencję. Krajowy 
program jakości powinien w razie potrzeby 
obejmować kontrole. Państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
delegować, na podstawie pisemnych 
porozumień, odpowiedzialność za 
elementy tego programu na europejskie 
organizacje wymiany narządów.

nie dotyczy wersji polskiej

Or.de

Uzasadnienie

Niemiecki tekst zawierał błąd tłumaczeniowy – nie dotyczy wersji polskiej. 

Poprawka 69
Sari Essayah

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 7 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zmniejszenia ryzyka i 
zmaksymalizowania korzyści z 
przeszczepu państwa członkowskie 
powinny wdrożyć skuteczny krajowy 
program jakości. Program ten powinien 
być wdrożony i utrzymywany na każdym 
etapie procesu, od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu, i 
powinien obejmować personel i instytucję, 
budynki, wyposażenie, materiały, 
dokumentację i ewidencję. Krajowy 
program jakości powinien w razie potrzeby 
obejmować kontrole. Państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
delegować, na podstawie pisemnych 
porozumień, odpowiedzialność za 
elementy tego programu na europejskie 
organizacje wymiany narządów.

(7) W celu zmniejszenia ryzyka i 
zmaksymalizowania korzyści z 
przeszczepu państwa członkowskie 
powinny wdrożyć skuteczny krajowy 
program jakości. Program ten powinien 
być wdrożony i utrzymywany na każdym 
etapie procesu, od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu, i 
powinien obejmować personel i instytucję, 
budynki, wyposażenie, materiały, 
dokumentację i ewidencję. Krajowy 
program jakości powinien w razie potrzeby 
obejmować kontrole. Państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
delegować, na podstawie pisemnych 
porozumień, odpowiedzialność za 
elementy tego programu na europejskie 
organizacje wymiany narządów. Udział 
państw członkowskich w programie 
wymiany narządów i zawieranie przez nie 
umów z organizacjami zajmującymi się 
ponadgraniczną wymianą narządów 
powinny być dobrowolne i nie powinny 
zmuszać państw członkowskich do 
prowadzenia wspólnych list osób 
oczekujących.

Or.en

Poprawka 70
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zmniejszenia ryzyka i 
zmaksymalizowania korzyści z 
przeszczepu państwa członkowskie 
powinny wdrożyć skuteczny krajowy 
program jakości. Program ten powinien 
być wdrożony i utrzymywany na każdym 
etapie procesu, od aktu dawstwa do 

(7) W celu zmniejszenia ryzyka i 
zmaksymalizowania korzyści z 
przeszczepu państwa członkowskie 
powinny wdrożyć skuteczny krajowy 
program jakości, zapewniając 
jednocześnie dokładny opis dawcy i 
narządów. Program ten powinien być 
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przeszczepienia lub utylizacji narządu, i 
powinien obejmować personel i instytucję, 
budynki, wyposażenie, materiały, 
dokumentację i ewidencję. Krajowy 
program jakości powinien w razie potrzeby 
obejmować kontrole. Państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
delegować, na podstawie pisemnych 
porozumień, odpowiedzialność za 
elementy tego programu na europejskie 
organizacje wymiany narządów.

wdrożony i utrzymywany na każdym 
etapie procesu, od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu, i 
powinien obejmować personel i instytucję, 
budynki, wyposażenie, materiały, 
dokumentację i ewidencję. Krajowy 
program jakości powinien w razie potrzeby 
obejmować kontrole. Państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
delegować, na podstawie pisemnych 
porozumień, odpowiedzialność za 
elementy tego programu na europejskie 
organizacje wymiany narządów.

Or.fr

Uzasadnienie

Poprawka sama w sobie stanowi uzasadnienie. 

Poprawka 71
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Warunki pobierania narządów
powinny być kontrolowane przez właściwe 
organy w drodze upoważnienia wybranych 
instytucji pobierających narządy. 
Upoważnienie to powinno zakładać 
właściwą organizację, obecność 
wykwalifikowanego personelu i 
odpowiednich pomieszczeń oraz 
stosowanie odpowiednich materiałów.

(8) Pobieranie narządów powinno być 
kontrolowane przez właściwe organy z 
uwzględnieniem specyfiki krajowej w 
zakresie wybierania instytucji
dokonujących przeszczepów. 
Upoważnienie to powinno zakładać 
właściwą organizację, obecność 
wykwalifikowanego personelu i 
odpowiednich pomieszczeń oraz 
stosowanie odpowiednich materiałów.

Or.fr

Uzasadnienie

Tekst Komisji nie powinien promować modelu mniejszościowego w zakresie organizacji 
krajowych systemów przeszczepiania narządów. 
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Poprawka 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niezbędnym etapem przeszczepiania 
narządów jest ocena potencjalnego dawcy 
przed przeszczepem. Ocena ta musi 
dostarczać wystarczającej ilości informacji 
dla ośrodka transplantacyjnego, aby 
dokonać właściwej analizy ryzyka i 
korzyści. W celu przydzielenia narządu 
właściwemu biorcy należy zbadać i 
udokumentować ryzyko i cechy danego 
narządu. Należy zebrać informacje 
dotyczące pełnej charakterystyki narządu i 
dawcy.

(10) Niezbędnym etapem przeszczepiania 
narządów jest ocena potencjalnego dawcy 
przed przeszczepem. Ocena ta musi 
dostarczać wystarczającej ilości informacji 
dla ośrodka transplantacyjnego, aby 
dokonać właściwej analizy ryzyka i 
korzyści. W celu przydzielenia narządu 
właściwemu biorcy należy zbadać i 
udokumentować ryzyko i cechy danego 
narządu. Należy zebrać informacje na 
temat historii medycznej choroby, badania 
pacjenta i badań uzupełniających,
dotyczące pełnej charakterystyki narządu i 
dawcy. Aby otrzymać dokładną, 
wiarygodną i obiektywną historię choroby, 
zespół medyczny powinien przeprowadzić 
wywiad z żyjącym dawcą lub z krewnymi 
zmarłego dawcy. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ ograniczenia czasowe procesu 
dawstwa od zmarłego dawcy zmniejszają 
możliwość wykluczenia ewentualnych 
poważnych chorób zakaźnych. Podczas 
wywiadu zespół medyczny powinien 
poinformować dawcę/krewnych dawcy o 
ryzyku i konsekwencjach oddania 
narządu i przeszczepu w celu 
uświadomienia im znaczenia dostarczenia 
zespołowi medycznemu wszelkich 
istotnych informacji.

Or.en

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie otrzymania właściwej historii choroby, gdyż jest ona niezbędna 
do zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa narządów do przeszczepu. W tym celu należy 
uwzględnić pojęcie odpowiedniego informowania dawców/krewnych tak, aby mogli oni 
zrozumieć ewentualne ryzyko biorcy. 
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Poprawka 73
Jo Leinen

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dawca narządu jest często również 
dawcą tkanek. Wymagania jakości i 
bezpieczeństwa narządów powinny 
uzupełniać istniejący wspólnotowy system 
w zakresie tkanek i komórek ustanowiony 
w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i 
bezpiecznego oddawania, pobierania, 
testowania, przetwarzania, konserwowania, 
przechowywania i dystrybucji tkanek i 
komórek ludzkich i być z nim powiązane.
Nieoczekiwana reakcja niepożądana u 
dawcy lub biorcy narządu powinna zostać 
zbadana przez właściwy organ i 
wprowadzona do systemu kontroli tkanek 
zgodnie z tą dyrektywą.

(13) Dawca narządu jest często również 
dawcą tkanek. Wymagania jakości i 
bezpieczeństwa narządów powinny 
uzupełniać istniejący wspólnotowy system 
w zakresie tkanek i komórek ustanowiony 
w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i 
bezpiecznego oddawania, pobierania, 
testowania, przetwarzania, konserwowania, 
przechowywania i dystrybucji tkanek i 
komórek ludzkich i być z nim powiązane10.
Nieoczekiwana reakcja niepożądana u 
dawcy lub biorcy narządu powinna zostać 
zbadana przez właściwy organ lub
instytucję i wprowadzona do systemu 
kontroli tkanek zgodnie z tą dyrektywą.

(Ta poprawka powinna mieć zastosowanie 
do całego tekstu.)

Or.en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich za dawstwo organów nie są odpowiedzialne władze 
państwowe, a inne kompetentne instytucje, np. Niemiecka Fundacja na rzecz Transplantacji 
Narządów (Deutsche Stiftung für Organtransplantation). 

Poprawka 74
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 14 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Personel bezpośrednio uczestniczący 
w oddawaniu, pobieraniu, badaniu,
konserwowaniu, transporcie i 
przeszczepianiu narządów ludzkich 
powinien być odpowiednio 
wykwalifikowany i przeszkolony.

(14) Personel bezpośrednio uczestniczący 
w oddawaniu, badaniu, opisywaniu,
pobieraniu, konserwowaniu, transporcie
i przeszczepianiu narządów ludzkich 
powinien być odpowiednio 
wykwalifikowany i kompetentny.

Or.en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że te wymagania odnoszą się jedynie do personelu medycznego biorącego 
udział w procesie. Tak rygorystyczne wymagania w przypadku pozostałego personelu mogą 
doprowadzić do nieuniknionej utraty narządów. W niniejszej dyrektywie zaproponowano 
kroki, które należy podjąć zgodnie z praktyką kliniczną oraz w poszanowaniu przepisów art. 2 
dyrektywy. Nowe brzmienie lepiej oddaje realia państw członkowskich UE i wyjaśnia, że jego 
celem nie jest zwiększenie obciążeń administracyjnych. 

Poprawka 75
Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Jako ogólną zasadę należy 
wprowadzić kontrolowanie wymiany 
narządów z krajów trzecich i do nich przez 
właściwy organ. Upoważnienie należy 
przyznawać tylko wtedy, kiedy spełnione 
są normy równorzędne do norm 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Należy jednak uwzględnić ważną rolę, jaką 
odgrywają istniejące organizacje wymiany 
narządów w wymianie narządów między 
państwami członkowskimi a krajami 
trzecimi, uczestniczącymi w takich 
organizacjach.

(15) Jako ogólną zasadę należy 
wprowadzić kontrolowanie wymiany 
narządów z krajów trzecich i do nich przez 
właściwy organ. Upoważnienie należy 
przyznawać tylko wtedy, kiedy spełnione 
są normy równorzędne do norm 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Należy jednak uwzględnić ważną rolę, jaką 
odgrywają istniejące organizacje wymiany 
narządów w wymianie narządów między 
państwami członkowskimi a krajami 
trzecimi, uczestniczącymi w takich 
organizacjach. Należy umożliwić 
wydawanie upoważnienia o charakterze 
ogólnym, obowiązującego na terenie 
państw trzecich lub przeznaczonego dla 
instytucji pobierających narządy z 
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siedzibą w takim państwie.

Or.de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że nie każda wymiana narządów z krajami trzecimi wymaga 
jednorazowego pozwolenia, lecz że wystarczy ogólne pozwolenie na wymianę organów z 
krajem trzecim lub daną organizacją z siedzibą w kraju trzecim, jeżeli w tym kraju spełniane 
są normy równorzędne z przewidzianymi w dyrektywnie. W innym wypadku może dojść do 
opóźnień, które uniemożliwią wykorzystanie narządu. 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niniejsza dyrektywa powinna 
respektować prawa podstawowe i zasady 
ustanowione w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Zgodnie z Kartą oraz biorąc w stosownych 
przypadkach pod uwagę konwencję o 
prawach człowieka i biomedycynie
programy przeszczepiania narządów 
powinny opierać się na zasadzie 
dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa,
altruizmu dawcy oraz solidarności między 
dawcą i biorcą, zapewniając jednocześnie 
anonimowość zmarłego dawcy oraz biorcy
(biorców).

(16) W celu zagwarantowania jakości i 
bezpieczeństwa narządów do przeszczepu, 
programy przeszczepiania narządów 
powinny opierać się na zasadzie 
dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa. 
Ma to podstawowe znaczenie, ponieważ 
pogwałcenie tej zasady może wiązać się z 
niedopuszczalnym ryzykiem i poważnymi 
konsekwencjami dla biorców i żyjących 
dawców. W przypadku, kiedy dawstwo nie 
jest dobrowolne lub przewiduje korzyści 
materialne, jakość procesu dawstwa nie 
może być w pełni zagwarantowana, 
ponieważ poprawa jakości życia lub 
ratowanie życia ludzkiego nie jest 
głównym lub jedynym jego celem. Nawet 
jeżeli proces przebiega zgodnie z 
odpowiednimi normami jakości, historia 
choroby otrzymana od potencjalnego 
żyjącego dawcy lub krewnych 
potencjalnego zmarłego dawcy może być 
niewystarczająco dokładna w kontekście 
tych cech i/lub chorób, które mogą zostać 
przeniesione z biorcy na dawcę, w 
przypadku, kiedy dawcy kierują się 
pobudkami materialnymi lub są poddani 
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jakimkolwiek naciskom. Oznaczałoby to 
problemy z zakresu bezpieczeństwa dla 
potencjalnych biorców, ponieważ zespół 
medyczny miałby ograniczone możliwości 
przeprowadzenia odpowiedniej oceny 
ryzyka.
Niniejsza dyrektywa powinna respektować 
prawa podstawowe i zasady ustanowione 
w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie 
z Kartą powinna także wziąć pod uwagę, 
odpowiednio, konwencję o prawach 
człowieka i biomedycynie oraz zmienione 
wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) w sprawie przeszczepiania 
komórek, tkanek i narządów ludzkich.

Or.en

Uzasadnienie

Punkt 16 preambuły powinien bardziej podkreślać wzmocnienie związku pomiędzy rozdziałem 
III (Zasady regulujące dawstwo narządów) a jakością i bezpieczeństwem narządów 
przewidzianych do przeszczepu. 

Poprawka 77
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niniejsza dyrektywa powinna 
respektować prawa podstawowe i zasady 
ustanowione w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Zgodnie z Kartą oraz biorąc w stosownych 
przypadkach pod uwagę konwencję o 
prawach człowieka i biomedycynie
programy przeszczepiania narządów
powinny opierać się na zasadzie 
dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa, 
altruizmu dawcy oraz solidarności między 
dawcą i biorcą, zapewniając jednocześnie 
anonimowość zmarłego dawcy oraz biorcy 

(16) Niniejsza dyrektywa powinna 
respektować prawa podstawowe i zasady 
ustanowione w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Zgodnie z Kartą powinna także wziąć pod 
uwagę, odpowiednio, konwencję o 
prawach człowieka i biomedycynie oraz 
zmienione wytyczne Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie
przeszczepiania komórek, tkanek i
narządów ludzkich.
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(biorców).

Or.en

Poprawka 78
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niniejsza dyrektywa powinna 
respektować prawa podstawowe i zasady 
ustanowione w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej11. 
Zgodnie z Kartą oraz biorąc w stosownych 
przypadkach pod uwagę konwencję o 
prawach człowieka i biomedycynie12

programy przeszczepiania narządów 
powinny opierać się na zasadzie 
dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa, 
altruizmu dawcy oraz solidarności między 
dawcą i biorcą, zapewniając jednocześnie 
anonimowość zmarłego dawcy oraz biorcy 
(biorców).

(16) Niniejsza dyrektywa powinna 
respektować prawa podstawowe i zasady 
ustanowione w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej11. 
Zgodnie z Kartą oraz biorąc w stosownych 
przypadkach pod uwagę konwencję o 
prawach człowieka i biomedycynie12

programy przeszczepiania narządów 
powinny opierać się na zasadzie 
dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa, 
altruizmu żywego dawcy oraz solidarności 
między dawcami i biorcami, zapewniając 
jednocześnie anonimowość zmarłego 
dawcy oraz biorcy (biorców).

Or.fr

Uzasadnienie

Właściwsze wydaje się mówienie o altruizmie jedynie w przypadku żywego dawcy. 

Poprawka 79
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Właściwy organ może skonsultować 
się z krajowym organem ochrony danych 
osobowych w związku z kształtowaniem 
procedur przekazywania danych 
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związanych z narządami do i z państw 
trzecich.

Or.en

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą 
tożsamość biorcy(-ów) nie powinna być 
ujawniana dawcy lub jego rodzinie i 
odwrotnie. Postanowienie to nie narusza 
ustawodawstwa obowiązującego w 
państwach członkowskich, które w ściśle 
określonych warunkach mogą zezwolić na 
udostępnienie takich informacji dawcy 
lub jego rodzinie oraz biorcom narządów 
za zgodą obu stron.

Or.en

Uzasadnienie

Zasadę zachowania anonimowości dawcy i biorcy, początkowo zapisaną w punkcie 16 
preambuły pierwotnego wniosku, lepiej zdefiniować w nowym, oddzielnym punkcie 
preambuły. Pozwoli to wyjaśnić, że zasada anonimowości nie odnosi się do procedury 
zapewniającej ochronę danych, gdyż ta ostatnia mogłaby być w sprzeczności z 
identyfikowalnością. 

Poprawka 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Artykuł 8 dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 

(17) Artykuł 8 dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych zasadniczo 
zabrania przetwarzania danych 
dotyczących zdrowia. Ustanowiono 
ograniczone wyjątki od tej zasady.
Dyrektywa 95/46/WE wymaga także, aby 
administrator danych wprowadził 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne w celu ochrony danych 
osobowych przed przypadkowym lub 
nielegalnym zniszczeniem lub 
przypadkową utratą, zmianą, 
niedozwolonym ujawnieniem lub 
dostępem, jak również przed wszelkimi 
innymi nielegalnymi formami 
przetwarzania.

osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych zasadniczo 
zabrania przetwarzania danych 
dotyczących zdrowia. Ustanowiono 
ograniczone wyjątki od tej zasady.
Dyrektywa 95/46/WE wymaga także, aby 
administrator danych wprowadził 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne w celu ochrony danych 
osobowych przed przypadkowym lub 
nielegalnym zniszczeniem lub 
przypadkową utratą, zmianą, 
niedozwolonym ujawnieniem lub 
dostępem, jak również przed wszelkimi 
innymi nielegalnymi formami 
przetwarzania. W związku z tą dyrektywą, 
w celu ochrony danych osobowych dawcy 
i biorcy należy zastosować zasadę ścisłej 
poufności oraz odpowiednie środki 
bezpieczeństwa. Ponadto, właściwy organ 
może również skonsultować się z 
krajowym organem ochrony danych 
osobowych w związku z kształtowaniem 
procedur przekazywania danych 
związanych z narządami do i z państw 
trzecich.

Or.en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zakłada włączenie do tego punktu preambuły wszelkich odniesień do 
ochrony danych, co jasno określi obowiązek przestrzegania wymogów dyrektywy 95/46/WE. 

Poprawka 82
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Artykuł 8 dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 

(17) Artykuł 8 dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych zasadniczo 
zabrania przetwarzania danych 
dotyczących zdrowia. Ustanowiono 
ograniczone wyjątki od tej zasady.
Dyrektywa 95/46/WE wymaga także, aby 
administrator danych wprowadził 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne w celu ochrony danych 
osobowych przed przypadkowym lub 
nielegalnym zniszczeniem lub 
przypadkową utratą, zmianą, 
niedozwolonym ujawnieniem lub 
dostępem, jak również przed wszelkimi 
innymi nielegalnymi formami 
przetwarzania.

osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych13 zasadniczo 
zabrania przetwarzania danych 
dotyczących zdrowia. Ustanowiono 
ograniczone wyjątki od tej zasady.
Dyrektywa 95/46/WE wymaga także, aby 
administrator danych wprowadził 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne w celu ochrony danych 
osobowych przed przypadkowym lub 
nielegalnym zniszczeniem lub 
przypadkową utratą, zmianą, 
niedozwolonym ujawnieniem lub 
dostępem, jak również przed wszelkimi 
innymi nielegalnymi formami 
przetwarzania. W związku z tą dyrektywą, 
w celu ochrony danych osobowych dawcy 
i biorcy należy zastosować zasadę ścisłej 
poufności oraz odpowiednie środki 
bezpieczeństwa. Ponadto, właściwy organ 
może również skonsultować się z 
krajowym organem ochrony danych 
osobowych w związku z kształtowaniem 
procedur przekazywania danych 
związanych z narządami do i z państw 
trzecich.

Or.en

Uzasadnienie

W celu ochrony danych osobowych dawców i biorców należy zastosować zasadę ścisłej 
poufności oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa. Włączamy to odniesienie do tego punktu 
preambuły, który jasno określa obowiązek przestrzegania wymogów zawartych w dyrektywie 
95/46/WE. 

Poprawka 83
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 21 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Środki niezbędne do wykonania (21) Środki niezbędne do wykonania 
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niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji.

niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji16. W odniesieniu do artykułu 25 
tej dyrektywy, w każdym przypadku 
dotyczącym wprowadzania środków 
ochrony danych oraz środków 
bezpieczeństwa, należy przeprowadzić 
konsultacje ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami.

Or.en

Poprawka 84
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 22 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W szczególności należy przyznać 
Komisji uprawnienia w zakresie 
ustanawiania, w przypadku wymiany 
narządów między państwami 
członkowskimi, procedur przekazywania 
do ośrodków transplantacyjnych informacji 
dotyczących charakterystyki narządów, 
procedur niezbędnych do zapewnienia 
identyfikowalności narządów, w tym 
wymagań w zakresie oznakowywania, a 
także procedur zgłaszania istotnych 
zdarzeń lub reakcji niepożądanych. 
Ponieważ środki te mają zakres ogólny i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne elementy niniejszej dyrektywy lub 
uzupełnienie niniejszej dyrektywy o nowe 
elementy inne niż istotne, należy 
przyjmować je zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(22) W szczególności należy przyznać 
Komisji uprawnienia w zakresie 
ustanawiania, w przypadku wymiany 
narządów między państwami 
członkowskimi, procedur przekazywania 
do ośrodków transplantacyjnych informacji 
dotyczących charakterystyki dawcy i 
narządów, procedur niezbędnych do 
zapewnienia identyfikowalności narządów, 
w tym wymagań w zakresie 
oznakowywania, a także procedur 
zgłaszania istotnych zdarzeń lub reakcji 
niepożądanych. Ponieważ środki te mają 
zakres ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne elementy 
niniejszej dyrektywy lub uzupełnienie 
niniejszej dyrektywy o nowe elementy inne 
niż istotne, należy przyjmować je zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or.fr
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Poprawka 85
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
zapewniające wysokie standardy jakości i 
bezpieczeństwa narządów pochodzenia 
ludzkiego przeznaczonych do 
przeszczepienia do ciała ludzkiego w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego.

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy
jakości i bezpieczeństwa narządów 
pochodzenia ludzkiego przeznaczonych do 
przeszczepienia do ciała ludzkiego w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego.

Or.fr

Uzasadnienie

Dyrektywa ta musi odpowiadać dwóm głównym celom: zapewnieniu niezbędnego 
bezpieczeństwa prawnego zainteresowanych stron oraz przewidywaniu elastyczności 
koniecznej do jej stosowania, aby sprostać pilnemu z medycznego punktu widzenia 
charakterowi przeszczepu narządu. 

Poprawka 86
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
zapewniające wysokie standardy jakości i 
bezpieczeństwa narządów pochodzenia 
ludzkiego przeznaczonych do 
przeszczepienia do ciała ludzkiego w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego.

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
zapewniające standardy jakości i 
bezpieczeństwa narządów pochodzenia 
ludzkiego przeznaczonych do 
przeszczepienia do ciała ludzkiego w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego.

Or.en
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Poprawka 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ma ona również zastosowanie do 
części narządów, jeżeli mają one być 
wykorzystywane w organizmie człowieka 
do takich samych celów jak całe narządy, 
jak również do tkanek złożonych.

Or.de

Uzasadnienie

Nowe brzmienie uzupełnia zakres obowiązywania ust. 2 z uwzględnieniem art.. 2 ust. 2 litera 
c) dyrektywy w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, 
testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek 
ludzkich (dyrektywa tkankowa), a co więcej uwzględnia tkanki złożone (np. przeszczep twarzy 
lub części kończyn, takich jak na przykład dłonie czy ramiona). 

Poprawka 88
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „upoważnienie” oznacza upoważnienie, 
akredytację, wyznaczenie lub udzielenie 
licencji, zależnie od pojęć stosowanych w 
każdym państwie członkowskim;

(a) „upoważnienie” oznacza upoważnienie, 
akredytację, wyznaczenie lub udzielenie 
licencji lub rejestrację, zależnie od pojęć 
stosowanych w każdym państwie 
członkowskim;

Or.en

Uzasadnienie

Termin „rejestracja” dodano w celu zwiększenia elastyczności definicji upoważnienia tak, 
aby można ją było zastosować w systemach opieki zdrowotnej w różnych państwach 
członkowskich. Tak szczegółowe wyjaśnienie nie jest jednak niezbędne, ponieważ 
niepotrzebnie komplikuje definicję. Włączenie tego jako punktu pozostawiamy do decyzji. 
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Poprawka 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „upoważnienie” oznacza upoważnienie, 
akredytację, wyznaczenie lub udzielenie 
licencji, zależnie od pojęć stosowanych w 
każdym państwie członkowskim;

(a) „upoważnienie” oznacza 
akredytowanie, autoryzowanie,
licencjonowanie lub certyfikację, zależnie 
od podejść normatywnych stosowanych w 
każdym państwie członkowskim;

Or.de

Uzasadnienie

Nowe brzmienie tej części artykułu opiera się na terminologii stosowanej w dyrektywnie 
tkankowej 2004/23/WE i uwzględnia różnorodne krajowe podejścia normatywne. 

Poprawka 90
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera aa) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „właściwy organ” oznacza jeden (lub 
więcej) organ, placówkę, organizację i/lub 
instytucję nienastawioną na zysk, 
odpowiedzialną za wdrożenie wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Or.en

Poprawka 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera aa) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) „właściwy organ” oznacza jeden lub 
więcej organ, placówkę, organizację i/lub 
instytucję nienastawioną na zysk, 
odpowiedzialną za wdrożenie wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Or.en

Uzasadnienie

Definicja właściwego organu jest niezbędna.

Poprawka 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „dawca” oznacza każdą osobę będącą 
źródłem narządu, żyjącą bądź zmarłą;

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or.de

Uzasadnienie

Nowe brzmienie przepisu pozwala na uniknięcie definiowania dawcy sformułowaniem 
„dawca organu”. Definicja taka jest właściwa szczególne w zestawieniu z definicją terminu 
„pobranie”. (nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka 93
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „dawca” oznacza każdą osobę będącą 
źródłem narządu, żyjącą bądź zmarłą;

(c) „dawca” oznacza każdą osobę, która 
oddaje jeden lub kilka narządów, 
niezależnie od tego, czy dawstwo 



AM\807512PL.doc 27/87 PE439.155v03-00

PL

następuje za jej życia czy po śmierci;

Or.en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma wyjaśnienie, że najważniejszy jest moment dawstwa, a nie to, czy 
podczas rekonwalescencji dawca zmarł czy nie. Żyjący dawca może umrzeć po oddaniu 
narządu, jednak to nie czyni z niego zmarłego dawcy. 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „dawca” oznacza każdą osobę będącą 
źródłem narządu, żyjącą bądź zmarłą;

(c) „dawca” oznacza każdą osobę, która 
oddaje jeden lub kilka narządów, 
niezależnie od tego, czy dawstwo 
następuje za jej życia czy po śmierci;

Or.en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma wyjaśnienie, że najważniejszy jest moment dawstwa, a nie to, czy 
podczas rekonwalescencji dawca zmarł czy nie. Żyjący dawca może umrzeć po oddaniu 
narządu, jednak to nie czyni z niego zmarłego dawcy. 

Poprawka 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „dawstwo” oznacza oddanie ludzkich 
narządów do przeszczepów;

(d) „dawstwo” oznacza oddanie ludzkich 
narządów przeznaczonych do 
wykorzystania w organizmie ludzkim;

Or.de
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Uzasadnienie

Nowe brzmienie pozwala na zdefiniowanie terminu „dawstwo“ bez ponownego jego użycia w 
samej definicji. 

Poprawka 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera e) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „charakterystyka dawcy” oznacza 
zebranie istotnych informacji na temat cech 
dawcy, niezbędnych do przeprowadzenia 
właściwej oceny ryzyka w celu
zminimalizowania ryzyka dla biorcy oraz
zoptymalizowania przydzielenia narządu;

(e) „charakterystyka dawcy” oznacza 
zebranie istotnych informacji na temat cech 
dawcy, niezbędnych, aby ocenić, czy jest 
on odpowiednim dawcą, aby 
przeprowadzić właściwą ocenę ryzyka i do 
zminimalizowania ryzyka po stronie
biorcy oraz do zapewnienia właściwego
przydzielenia narządu;

Or.en

Uzasadnienie

Nowe brzmienie lepiej oddaje cele charakterystyki dawcy. 

Poprawka 97
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera f) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „europejska organizacja wymiany 
narządów” oznacza organizację non-profit, 
publiczną lub prywatną, zajmującą się w 
szczególności wymianą narządów ponad 
granicami; kraje będące członkami takiej 
organizacji to w większości państwa 
członkowskie Wspólnoty;

(f) „europejska organizacja wymiany 
narządów” oznacza organizację non-profit, 
publiczną lub prywatną, zajmującą się 
wymianą narządów w kraju i/lub ponad 
granicami; kraje będące członkami takiej 
organizacji to w większości państwa 
członkowskie Wspólnoty;

Or.en
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Uzasadnienie

Wszystkie europejskie organizacje wymiany narządów zajmują się ich wymianą na terytorium 
ich państwa członkowskiego oraz pomiędzy krajami. 

Poprawka 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera g) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „narząd” oznacza wyodrębnioną i 
istotną część ciała ludzkiego, zbudowaną z 
różnych tkanek, zdolną do utrzymywania 
swojej struktury, ukrwienia i możliwości 
pełnienia funkcji fizjologicznych ze 
znacznym stopniu autonomii;

(g) „narząd” oznacza zarówno 
wyodrębnioną i istotną część ciała 
ludzkiego, zbudowaną z różnych tkanek, 
zdolną do utrzymywania swojej struktury, 
ukrwienia i możliwości pełnienia funkcji 
fizjologicznych ze znacznym stopniu 
autonomii oraz część organu, jeżeli będzie 
ona wykorzystana w organizmie ludzkim 
do tego samego celu co cały organ, jak i 
tkanki złożone;

Or.de

Uzasadnienie

W swoim projekcie dyrektywy w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do 
przeszczepów Parlament Europejski i Rada starają się w jednolity sposób ująć przepisy 
dotyczące „krwi, produktów krwiopochodnych, komórek, tkanek oraz narządów ludzkich“. Z 
tego względu i w kontekście obecnie obowiązujących aktów prawnych ogromne znaczenie ma 
zakres obowiązywania przedmiotowego projektu dyrektywy. 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera g) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „narząd” oznacza wyodrębnioną i 
istotną część ciała ludzkiego, zbudowaną z 
różnych tkanek, zdolną do utrzymywania 

(g) „narząd” oznacza zarówno
wyodrębnioną i istotną część ciała 
ludzkiego, zbudowaną z różnych tkanek, 
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swojej struktury, ukrwienia i możliwości 
pełnienia funkcji fizjologicznych ze
znacznym stopniu autonomii;

zdolną do utrzymywania swojej struktury, 
ukrwienia i możliwości pełnienia funkcji 
fizjologicznych ze znacznego stopnia 
autonomią; jak i części narządów, jeśli 
spełniają one w ciele ludzkim tę samą 
funkcję, co cały narząd, spełniając 
wymagania w zakresie struktury i 
ukrwienia;

Or.en

Uzasadnienie

Jako że w art. 2 ust. 2 lit. c) dyrektywa 2004/23/WE w sprawie tkanek wyklucza ze swego 
zakresu części narządów, w konsekwencji w projekcie dyrektywy powinny się znaleźć 
odpowiednie przepisy dotyczące tej dziedziny tak, aby nie pojawiły się luki w przepisach. 
Dotyczy to na przykład powszechnie stosowanej praktyki przeszczepiania części wątroby, 
które mogą przejąć funkcje całego organu. 

Poprawka 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera g) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „narząd” oznacza wyodrębnioną i 
istotną część ciała ludzkiego, zbudowaną z 
różnych tkanek, zdolną do utrzymywania 
swojej struktury, ukrwienia i możliwości 
pełnienia funkcji fizjologicznych ze
znacznym stopniu autonomii;

(g) „narząd” oznacza wyodrębnioną część 
ciała ludzkiego, zbudowaną z różnych 
tkanek, zdolną do utrzymywania swojej 
struktury, ukrwienia i możliwości pełnienia 
funkcji fizjologicznych ze znacznego 
stopnia autonomią; uważa się, że część 
narządu również wchodzi w zakres tej 
definicji, jeśli spełnia ona w ciele ludzkim 
tę samą funkcję, co cały narząd, 
spełniając wymagania w zakresie 
struktury i ukrwienia;

Or.en

Uzasadnienie

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 
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organs. It is also highlighted that a part of an organ is considered an organ only if it fulfils 
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. 

Poprawka 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera h) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „charakterystyka narządu” oznacza 
zebranie istotnych informacji na temat cech 
narządu, niezbędnych do przeprowadzenia 
właściwej oceny ryzyka w celu
zminimalizowania ryzyka dla biorcy oraz
zoptymalizowania przydzielenia narządu;

(h) „charakterystyka narządu” oznacza 
zebranie istotnych informacji na temat cech 
narządu, niezbędnych do ocenienia, czy 
jest on odpowiedni, do przeprowadzenia 
właściwej oceny ryzyka i
zminimalizowania ryzyka dla biorcy oraz
zapewnienia właściwego przydzielenia 
narządu;

Or.en

Uzasadnienie

Nowe brzmienie lepiej oddaje cele charakterystyki narządu. 

Poprawka 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera i) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „pobieranie” oznacza proces, w wyniku 
którego oddawane narządy stają się 
dostępne;

(i) „pobieranie” oznacza skoordynowany 
proces, w wyniku którego oddawane 
narządy stają się dostępne;

Or.de
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Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma odpowiednia koordynacja procesu pobierania narządów. 

Poprawka 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera ia) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „udostępnianie”  oznacza 
przygotowanie, przekazanie, 
przechowywanie, pakowanie oraz 
transport narządów ludzkich;

Or.de

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że dyrektywa tkankowa 2004/23/WE definiuje terminy „pobranie, 
przetwarzanie, konserwacja“, zaś przedmiotowy projekt dyrektywy definiuje wyłącznie 
terminy „pobranie i konserwacja (przechowywanie)“. W związku z tym nie zostały 
zdefiniowane pośrednie etapy takie jak przygotowanie, przekazywanie, pakowanie i przewóz 
narządów ludzkich i w konsekwencji nie ujęto ich w przepisach. 

Poprawka 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera j) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) „instytucja pobierająca narządy” 
oznacza ośrodek zdrowia, zespół lub 
oddział szpitala albo inną instytucję 
uprawnioną przez właściwy organ do 
pobierania ludzkich narządów;

(j) „instytucja pobierająca” oznacza jedną 
lub więcej placówkę / organizację czy 
instytucję publiczną lub prywatną, 
nienastawioną na zysk, która zajmuje się 
w szczególności skoordynowanym 
procesem pobierania ludzkich narządów 
oraz ich udostępnianiem;

Or.de
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Uzasadnienie

Ograniczając zakres przepisów dyrektywy, należy koniecznie uwzględnić zasadę 
pomocniczości zgodnie z art.168 ust. 7 TFUE (wcześniej art. 152 ust. 5 TWE). Zasadę tę 
uwzględniono już częściowo w poprawce 19. Zgodnie z tym podejściem należy dopasować 
definicje zawarte w art. 3 projektu dyrektywy. Należy także uwzględnić kolejne zmiany, np. w 
art. 18. 

Poprawka 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera ja) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „organ właściwy” oznacza jedną lub 
więcej właściwą placówkę / organizację 
czy instytucję publiczną lub prywatną, 
nienastawioną na zysk, która zajmuje się 
w szczególności wdrożeniem przepisów 
niniejszej dyrektywy;

Or.de

Uzasadnienie

Ograniczając zakres przepisów dyrektywy, należy koniecznie uwzględnić zasadę 
pomocniczości zgodnie z art.168 ust. 7 TFUE (wcześniej art. 152 ust. 5 TWE). Zasadę tę 
uwzględniono już częściowo w poprawce 19. Zgodnie z tym podejściem należy dopasować 
definicje zawarte w art. 3 projektu dyrektywy. Należy także uwzględnić kolejne zmiany, np. w 
art. 18. 

Poprawka 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera k) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) „konserwowanie” oznacza 
zastosowanie odczynników chemicznych, 
dokonywanie zmian w warunkach 
środowiskowych lub inne środki stosowane 

(k) „konserwowanie” oznacza 
zastosowanie odczynników chemicznych, 
dokonywanie zmian w warunkach 
środowiskowych lub inne środki stosowane 
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podczas przetwarzania w celu 
zapobieżenia lub opóźnienia biologicznej 
lub fizycznej degradacji narządów ludzkich 
od ich pobrania do przeszczepienia;

podczas udostępniania w celu 
zapobieżenia lub opóźnienia biologicznej 
lub fizycznej degradacji narządów ludzkich 
od ich pobrania do przeszczepienia;

Or.de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z uzupełnienia wprowadzonego w definicji udostępnienia (zob. 
poprawka do art. 3 lit. i)). 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera m) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(m) „istotne zdarzenie niepożądane” 
oznacza każde nieoczekiwane zdarzenie 
związane z dowolnym etapem procesu, od 
aktu dawstwa do przeszczepienia, które 
może doprowadzić do przeniesienia 
choroby zakaźnej, zgonu lub zagrożenia 
życia, uszkodzenia ciała lub 
niepełnosprawności pacjentów, lub które 
może spowodować chorobę lub 
konieczność hospitalizacji albo ich 
wydłużenie;

(m) „istotne zdarzenie niepożądane” 
oznacza każde niepożądane,
nieoczekiwane zdarzenie związane z 
pobraniem, przechowywaniem oraz
udostępnieniem organów, które może 
prowadzić do zarażenia chorobą zakaźną, 
zgonu, zagrożenia życia lub
niepełnosprawności dawców lub biorców, 
konieczności hospitalizacji albo innego 
schorzenia, z wyłączeniem skutków 
ubocznych immunosupresji;

Or.de

Uzasadnienie

Definicja istotnego zdarzenia niepożądanego jest tak szeroka, że doprowadziłaby z pewnością 
do ogromnej ilości zgłoszeń, niemających związku ani z normami jakości, ani z normami 
bezpieczeństwa. W związku z tym należy zawęzić definicję powyższego terminu. 

Poprawka 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera n) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(n) „istotna reakcja niepożądana” oznacza 
niezamierzoną reakcję, w tym chorobę 
zakaźną, występującą u dawcy lub biorcy, 
związaną z dowolnym etapem procesu, od 
aktu dawstwa do przeszczepienia, która 
prowadzi do zgonu, zagrożenia życia, 
uszkodzenia ciała lub niepełnosprawności, 
albo która powoduje chorobę lub 
konieczność hospitalizacji albo ich 
wydłużenie;

(n) „istotna reakcja niepożądana” oznacza 
każdą niezamierzoną lub niespodziewaną
reakcję niepożądaną, w tym chorobę 
zakaźną, występującą u dawcy lub biorcy, 
związaną z oddaniem, pobraniem, 
przechowywaniem lub udostępnianiem 
organu aż po sam przeszczep, która 
prowadzi do zgonu, zagrożenia życia, 
uszkodzenia ciała lub niepełnosprawności, 
albo która powoduje chorobę lub 
konieczność hoshospitalizacji, o ich 
wydłużenie, nie dotyczy to skutków 
immunosupresji;

Or.de

Uzasadnienie

Definicja istotnej reakcji niepożądanej jest tak szeroka, że doprowadziłaby z pewnością do 
ogromnej ilości zgłoszeń, niemających związku ani z normami jakości, ani z normami 
bezpieczeństwa. W związku z tym należy zawęzić definicję powyższego terminu. 

Poprawka 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera n) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(n) „istotna reakcja niepożądana” oznacza 
niezamierzoną reakcję, w tym chorobę 
zakaźną, występującą u dawcy lub biorcy,
związaną z dowolnym etapem procesu, od 
aktu dawstwa do przeszczepienia, która 
prowadzi do zgonu, zagrożenia życia, 
uszkodzenia ciała lub niepełnosprawności, 
albo która powoduje chorobę lub 
konieczność hospitalizacji albo ich 
wydłużenie;

(n) „istotna reakcja niepożądana” oznacza 
niezamierzoną reakcję, w tym chorobę 
zakaźną, występującą u żyjącego dawcy 
lub biorcy, która może być związana z 
dowolnym etapem procesu, od aktu 
dawstwa do przeszczepienia, która 
prowadzi do zgonu, zagrożenia życia, 
uszkodzenia ciała lub niepełnosprawności, 
albo która powoduje chorobę lub 
konieczność hospitalizacji albo ich 
wydłużenie;

Or.en
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Uzasadnienie

Tylko żyjący dawcy mogą mieć problemy zdrowotne związane z oddaniem narządu. Co 
więcej, pojawiają się reakcje, w których przypadku nie można w pełni wykazać powiązania z 
przeszczepem i wymagają one zbadania. Nowe brzmienie oddaje stan faktyczny. 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera p) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) „przeszczepianie” oznacza proces 
przywrócenia niektórych funkcji ciała 
ludzkiego przez przeniesienie 
równorzędnego narządu do ciała biorcy;

(p) „przeszczepianie” oznacza proces 
przywrócenia niektórych funkcji ciała 
ludzkiego przez przeniesienie narządu 
ludzkiego do ciała biorcy;

Or.de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie terminu „przeszczep“. 

Poprawka 111
Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera r) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(r) „identyfikowalność” oznacza zdolność 
właściwych organów do umiejscowienia i 
zidentyfikowania narządu na każdym 
etapie procesu, od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu; 
organy te w okolicznościach określonych 
niniejszą dyrektywą mają prawo do:

(r) „identyfikowalność” oznacza zdolność 
właściwych organów do umiejscowienia i 
zidentyfikowania narządu na każdym 
etapie procesu, od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu;

– identyfikacji dawcy i instytucji 
pobierającej narządy,
– identyfikacji biorcy (biorców) w ośrodku 
transplantacyjnym (ośrodkach 
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transplantacyjnych),
– umiejscowienia i identyfikacji 
wszystkich istotnych informacji, innych 
niż dane osobowe, odnoszących się do 
produktów i materiałów mających kontakt 
z narządem;

Or.de

Uzasadnienie

Nowe brzmienie zawiera jasną propozycję definicji terminu „identyfikowalność“ i odchodzi 
od precyzowania przepisu w dyrektywie (art. 10) 

Poprawka 112
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Rozdział II – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
NARZĄDÓW

 Ramy jakości i bezpieczeństwa

Or.en

Uzasadnienie

Termin ramy jest lepszy od terminu program gdyż ma szersze znaczenie. Aby dokładniej 
oddać realia systemów opieki zdrowotnej w państwach członkowskich, lepiej nie precyzować, 
czy ramy te istnieją na poziomie ponadnarodowym, krajowym czy regionalnym. 

Poprawka 113
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Krajowe programy jakości  Ramy jakości i bezpieczeństwa

Or.en
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Uzasadnienie

Termin ramy jest lepszy od terminu program gdyż ma szersze znaczenie. Aby dokładniej 
oddać realia systemów opieki zdrowotnej w państwach członkowskich, lepiej nie precyzować, 
czy ramy te istnieją na poziomie ponadnarodowym, krajowym czy regionalnym. 

Poprawka 114
Theodoros Skylakakis

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują 
ustanowienia krajowego programu jakości,
obejmującego wszystkie etapy procesu od 
aktu dawstwa do przeszczepienia lub 
utylizacji narządu, w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

1. Państwa członkowskie dopilnowują 
ustanowienia krajowego programu jakości, 
obejmującego wszystkie etapy procesu od 
aktu dawstwa do przeszczepienia lub 
utylizacji narządu, w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami niniejszej 
dyrektywy, tworząc w tym celu 
odpowiednie mechanizmy kontroli 
publicznej.

Or.el

Uzasadnienie

Ze względu na newralgiczny i bezpłatny charakter procesu przeszczepiania narządów oraz na 
słabą pozycję pacjentów oczekujących na otrzymanie narządu należy wprowadzić na każdym 
etapie tego procesu rygorystyczne procedury kontroli publicznej. 

Poprawka 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe programy jakości przewidują 
przyjęcie i wdrożenie:

2. Ramy jakości i bezpieczeństwa
przewidują przyjęcie i wdrożenie:

Or.en
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Uzasadnienie

Nowe ramy, w pełni popierane przez państwa członkowskie, umożliwiają lepsze zrozumienie 
podstawowych zasad jakości i bezpieczeństwa. Szczegółowe definicje różnych zasad znajdują 
się w odpowiednich artykułach. 

Poprawka 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) standardowych procedur operacyjnych
służących weryfikacji tożsamości dawcy;

(a) procedur służących weryfikacji 
tożsamości dawcy;

Or.en

Poprawka 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) standardowych procedur operacyjnych
służących weryfikacji danych dotyczących 
zgody lub upoważnienia dawcy lub rodziny 
dawcy, zgodnie z przepisami krajowymi;

(b) procedur służących weryfikacji danych 
dotyczących zgody lub upoważnienia 
dawcy lub rodziny dawcy, zgodnie z 
przepisami krajowymi, stosowanych w 
przypadku dawstwa lub pobierania

Or.en

Uzasadnienie

Nowe ramy, w pełni popierane przez państwa członkowskie, umożliwiają lepsze zrozumienie 
podstawowych zasad jakości i bezpieczeństwa. Szczegółowe definicje różnych zasad znajdują 
się w odpowiednich artykułach.. 
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Poprawka 118
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) standardowych procedur operacyjnych 
służących weryfikacji danych dotyczących 
zgody lub upoważnienia dawcy lub 
rodziny dawcy, zgodnie z przepisami 
krajowymi;

b) standardowych procedur operacyjnych 
służących weryfikacji danych dotyczących 
braku sprzeciwu dawcy lub rodziny 
dawcy, zgodnie z przepisami krajowymi;

Or.fr

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza charakter „opt-out” zgody, jaki przeważa w większości państw 
członkowskich. 

Poprawka 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 - ustęp 2 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) standardowych procedur operacyjnych
służących weryfikacji przeprowadzenia 
pełnej charakterystyki dawcy i narządu, 
zgodnie z art. 7 oraz ze wzorem 
przedstawionym w załączniku;

(c) procedur służących weryfikacji 
przeprowadzenia pełnej charakterystyki 
dawcy i narządu, zgodnie z art. 7 oraz ze 
wzorem przedstawionym w załączniku;

Or.en

Uzasadnienie

Nowe ramy, w pełni popierane przez państwa członkowskie, umożliwiają lepsze zrozumienie 
podstawowych zasad jakości i bezpieczeństwa. Szczegółowe definicje różnych zasad znajdują 
się w odpowiednich artykułach. 
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Poprawka 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) przepisów w zakresie transportu 
ludzkich narządów, zgodnie z art. 8.

(e) procedur w zakresie transportu 
ludzkich narządów, zgodnie z art. 8.

Or.en

Uzasadnienie

Nowe ramy, w pełni popierane przez państwa członkowskie, umożliwiają lepsze zrozumienie 
podstawowych zasad jakości i bezpieczeństwa. Szczegółowe definicje różnych zasad znajdują 
się w odpowiednich artykułach. 

Poprawka 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litery ea – ec (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) procedury konieczne dla zapewnienia 
identyfikowalności, gwarantujące 
przestrzeganie wymogów prawnych w 
zakresie ochrony danych osobowych i 
poufności. Procedury te obejmują 
odpowiedzialność instytucji pobierających 
narządy i ośrodków transplantacyjnych w 
zakresie identyfikowalności;
eb) procedury dotyczące zgłaszania 
istotnych niepożądanych zdarzeń i reakcji 
w sposób dokładny, szybki i umożliwiający 
weryfikację, zgodnie z art. 11 ust. 1, 
włącznie z odpowiedzialnością instytucji 
pobierających narządy i ośrodków 
transplantacyjnych w odniesieniu do 
procesu zgłaszania;
ec) procedury dotyczące zarządzania 
istotnymi niepożądanymi zdarzeniami i 
reakcjami, o których mowa w art. 11 
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ust. 2, włącznie z odpowiedzialnością 
instytucji pobierających narządy i 
ośrodków transplantacyjnych w 
odniesieniu do procesu zarządzania.

Or.en

Uzasadnienie

Nowe ramy, w pełni popierane przez państwa członkowskie, umożliwiają lepsze zrozumienie 
podstawowych zasad jakości i bezpieczeństwa. Szczegółowe definicje różnych zasad znajdują 
się w odpowiednich artykułach. 

Poprawka 122
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Krajowe programy jakości: 3. Ponadto ramy jakości i bezpieczeństwa 
gwarantują, że personel medyczny 
uczestniczący we wszystkich etapach 
procesu od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu jest 
odpowiednio wykwalifikowany i 
kompetentny oraz przewidują 
specjalistyczne programy szkoleń dla tego 
personelu.

Or.en

Uzasadnienie

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 
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Poprawka 123
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe programy jakości: skreślone
(a) określają przepisy zapewniające 
identyfikowalność narządów na 
wszystkich etapach procesu od aktu 
dawstwa do przeszczepienia lub utylizacji 
narządu, zgodnie z art. 10, w tym:
– standardowe procedury operacyjne 
zapewniające identyfikowalność narządów 
na poziomie krajowym,
– dane konieczne dla zapewnienia 
identyfikowalności oraz informacje 
dotyczące sposobu przestrzegania 
wymogów prawnych w zakresie ochrony 
danych osobowych i poufności;
– przepisy dotyczące odpowiedzialności 
instytucji pobierających narządy i 
ośrodków transplantacyjnych w zakresie 
identyfikowalności.

Or.en

Poprawka 124
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) określają standardowe procedury 
operacyjne w zakresie:

skreślone

– zgłaszania istotnych niepożądanych 
zdarzeń i reakcji w sposób trafny, szybki i 
umożliwiający weryfikację, zgodnie z art. 
11 ust. 1;
– wycofywania narządów, o którym mowa 
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w art. 11 ust. 2,
– odpowiedzialności instytucji 
pobierających narządy i ośrodków 
transplantacyjnych w procesie zgłaszania.

Or.en

Poprawka 125
Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b) – tiret trzecie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odpowiedzialności instytucji 
pobierających narządy i ośrodków 
transplantacyjnych w procesie zgłaszania.

– odpowiedzialności instytucji 
pobierających narządy i ośrodków 
transplantacyjnych w procesie zgłaszania, 
zgodnie z art. 11 ust. 1;

Or.de

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, że standardowe wskazówki dotyczące 
postępowania w zakresie odpowiedzialności instytucji pobierających narządy i ośrodków 
transplantacyjnych mają zastosowanie wyłącznie w przypadku zgłoszenia zgodnie z art. 11 
ust. 1. Jej brzmienie odpowiada brzmieniu dwóch poprzedzających tiretów. W przeciwnym 
razie, w przypadku ewentualnej, przyszłej lub nieobjętej zakresem obowiązywania dyrektywy 
odpowiedzialności tych jednostek za inne zgłoszenia, dyrektywa mogłaby być mylnie 
interpretowana, jako określająca standardowe wskazówki dotyczące postępowania. 

Poprawka 126
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadku zagrożenia życia 
zezwalają na wykonanie przeszczepu z 
wykorzystaniem narządu nieoptymalnego 
po uzgodnieniu z personelem medycznym 
i pacjentem lub jego rodziną, jeżeli 
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pacjent nie jest w stanie wyrazić 
dokonanego wyboru,

Or.fr

Poprawka 127
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 - ustęp 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) określają kwalifikacje wymagane przez 
personel uczestniczący we wszystkich 
etapach procesu od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu 
oraz przewidują specjalistyczne programy 
szkoleń dla personelu, zgodnie z 
uznanymi normami międzynarodowymi.

skreślona

Or.en

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) określają kwalifikacje wymagane przez 
personel uczestniczący we wszystkich 
etapach procesu od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu oraz 
przewidują specjalistyczne programy 
szkoleń dla personelu, zgodnie z uznanymi 
normami międzynarodowymi.

(c) określają kwalifikacje lub kompetencje
wymagane od personelu medycznego, 
uczestniczącego we wszystkich etapach 
procesu od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu oraz 
przewidują specjalistyczne programy 
szkoleń dla tego personelu.

Or.en

Uzasadnienie

Dodanie terminu „kompetencje” lepiej oddaje realia państw członkowskich. 
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Poprawka 129
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) określają status koordynatorów ds. 
przeszczepów od chwili pobrania 
narządów aż do etapu monitorowania 
stanu pacjenta po przeszczepie.

Or.fr

Uzasadnienie

W pkt. 12a rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. Parlament Europejski podkreśla centralną 
rolę odgrywaną przez koordynatorów ds. przeszczepów dla aktywnego określania 
potencjalnych dawców. Kluczowe jest zatem, aby krajowe programy jakości, o których mowa 
w art. 4 ust. 3, przewidywały wprowadzenie statusu koordynatora ds. przeszczepów. 

Poprawka 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pobieraniem narządów zajmowały się 
instytucje pobierające narządy, których 
działalność jest zgodna z przepisami 
niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pobieraniem i udostępnianiem narządów
zajmowała się jedna lub więcej 
publicznych bądź prywatnych placówek 
pożytku publicznego, organizacji lub 
instytucji, których działalność jest zgodna 
z przepisami niniejszej dyrektywy.

Or.de

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce chodzi o dalsze ustalenia w związku z terminem „organ”(władze) oraz 
o udostępnianie narządów. 
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Poprawka 131
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Struktura organizacyjna i procedury 
operacyjne instytucji pobierających 
narządy obejmują:

skreślone

a) schemat organizacyjny jasno 
określający zakres obowiązków 
poszczególnych osób i ich wzajemne 
relacje w zakresie rozliczalności i 
składania sprawozdań;
b) standardowe procedury operacyjne 
określone w krajowych programach 
jakości.

Or.fr

Uzasadnienie

Powyższe informacje są zbyt szczegółowe i nie powinny znajdować się w treści dyrektywy. 

Poprawka 132
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
czynności medyczne w instytucjach 
pobierających narządy, np. dobór dawców, 
były prowadzone w konsultacji z lekarzem 
medycyny (zgodnie z jego definicją w 
dyrektywie 2005/36/WE) i pod jego 
nadzorem.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
czynności medyczne w instytucjach 
pobierających narządy, np. dobór dawców,
jakość, skuteczność i integralność procesu 
dawstwa, były prowadzone w konsultacji z 
lekarzem medycyny (zgodnie z jego 
definicją w dyrektywie 2005/36/WE) i pod 
jego nadzorem.

Or.en
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Poprawka 133
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pobieranie narządów odbywało się w 
przystosowanych do tego celu obiektach, 
zaprojektowanych, wybudowanych, 
utrzymywanych i eksploatowanych 
zgodnie z wymogami określonymi w 
niniejszej dyrektywie, umożliwiających 
zminimalizowanie zanieczyszczenia 
bakteryjnego lub innego rodzaju 
zanieczyszczenia pobieranych narządów 
ludzkich, zgodnie z najlepszą praktyką 
medyczną.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pobieranie narządów odbywało się w 
przystosowanych do tego celu obiektach, 
spełniających zwykłe normy obowiązujące 
w odniesieniu do sal operacyjnych.

Or.fr

Poprawka 134
Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pobieranie narządów odbywało się w 
przystosowanych do tego celu obiektach, 
zaprojektowanych, wybudowanych, 
utrzymywanych i eksploatowanych 
zgodnie z wymogami określonymi w 
niniejszej dyrektywie, umożliwiających 
zminimalizowanie zanieczyszczenia 
bakteryjnego lub innego rodzaju 
zanieczyszczenia pobieranych narządów 
ludzkich, zgodnie z najlepszą praktyką 
medyczną.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
oddanie narządów odbywało się w 
odpowiednich do tego celu obiektach, 
zaprojektowanych, wybudowanych, 
utrzymywanych i eksploatowanych 
zgodnie z wymogami określonymi w 
niniejszej dyrektywie, umożliwiających 
zminimalizowanie zanieczyszczenia 
bakteryjnego lub innego rodzaju 
zanieczyszczenia pobieranych narządów 
ludzkich, zgodnie z najlepszą praktyką 
medyczną. Obiekty te winny spełniać 
normy stosowane  w przypadku sal 
operacyjnych.

Or.de
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Uzasadnienie

Brzmienie objaśniające 

Poprawka 135
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obiekty te muszą spełniać zwykłe normy 
obowiązujące w odniesieniu do sal 
operacyjnych, w tym w zakresie:

skreślone

a) ograniczonego dostępu;
b) ubioru personelu odpowiedniego do 
wykonywania operacji w warunkach 
sterylnych (sterylne rękawiczki, nakrycia 
głowy i maski).

Or.fr

Uzasadnienie

Tak szczegółowe informacje nie powinny znajdować się w treści dyrektywy europejskiej. 

Poprawka 136
Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w organizacjach, organach lub 
przedsiębiorstwach uczestniczących w
transporcie narządów obowiązują 
odpowiednie standardowe procedury 
operacyjne wykluczające możliwość 
uszkodzenia narządu w czasie transportu i 
zapewniające zminimalizowanie czasu 
trwania transportu.

(a) organizacja uczestnicząca w 
transporcie narządów dopilnowuje, by 
narząd był transportowany z 
zachowaniem należytej staranności;
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Or.de

Uzasadnienie

Zmniejszenie nadmiernej biurokracji Decydujące znaczenie ma właściwe obchodzenie się z 
narządem podczas transportu. 

Poprawka 137
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w organizacjach, organach lub 
przedsiębiorstwach uczestniczących w 
transporcie narządów obowiązują 
odpowiednie standardowe procedury
operacyjne wykluczające możliwość 
uszkodzenia narządu w czasie transportu i 
zapewniające zminimalizowanie czasu 
trwania transportu.

(a) w organizacjach, organach lub 
przedsiębiorstwach uczestniczących w 
transporcie narządów obowiązują 
odpowiednie procedury wykluczające 
możliwość uszkodzenia narządu w czasie 
transportu i zapewniające
zoptymalizowanie i, o ile to możliwe,
zminimalizowanie czasu trwania 
transportu.

Or.en

Uzasadnienie

Pojęcie zostało zaakceptowane, choć brzmienie może się różnić w związku z tym, że w Radzie 
zaproponowano inne brzmienie o takim samym wydźwięku (dotyczące zapewnienia 
odpowiedniego czasu trwania transportu).  Należy zauważyć, że termin „standardowa 
procedura operacyjna” został zastąpiony terminem „procedura”, konsekwentnie w całym 
tekście, przy zachowaniu tej samej definicji (pisemne instrukcje opisujące etapy danego 
procesu, w tym wykorzystywane materiały i metody oraz oczekiwany wynik). 

Poprawka 138
Thomas Ulmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – tiret pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dane identyfikacyjne instytucji – dane identyfikacyjne instytucji 
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pobierającej narządy, w tym jej adres i 
numer telefonu;

pobierającej narządy oraz szpitala, w 
którym narząd został oddany do 
przeszczepu, w tym ich adres i numer 
telefonu;

Or.de

Uzasadnienie

Proponowana poprawka uwzględnia wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa oraz 
konkretne wymagania w przypadku przeszczepu narządów. 

Poprawka 139
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – tiret trzecie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– informacja, że opakowanie zawiera 
ludzki narząd, oraz oznakowanie 
„Ostrożnie”;

– informacja, że opakowanie zawiera 
ludzki narząd, oraz oznakowanie „Narząd 
ludzki”;

Or.fr

Uzasadnienie

Taka praktyka jest już stosowana. Nie istnieją powody, dla których należałoby ją zmieniać, 
przede wszystkim jeżeli dążymy do celu, jakim jest przejrzysty, a nie nielegalny transport 
narządów. 

Poprawka 140
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – tiret czwarte 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– instrukcje dotyczące zalecanych 
warunków transportu, w tym 
utrzymywania pojemnika w odpowiedniej 
temperaturze i pozycji;

skreślone
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Or.fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu skreślenie propozycji, której nie można zastosować w praktyce. 
Nawet w najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie państwach członkowskich 
kontrolowanie temperatury jest bowiem zbyt kosztowne i należy tylko upewnić się, że narządy 
są przechowywanie w odpowiednich pojemnikach z lodem. 

Poprawka 141
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– instrukcje dotyczące zalecanych 
warunków transportu, w tym 
utrzymywania pojemnika w odpowiedniej 
temperaturze i pozycji;

skreślone

Or.en

Uzasadnienie

Pojęcie zostało zaakceptowane, choć brzmienie może się różnić w związku z tym, że w Radzie 
zaproponowano inne brzmienie o takim samym wydźwięku (dotyczące zapewnienia 
odpowiedniego czasu trwania transportu). Należy zauważyć, że termin „standardowa 
procedura operacyjna” został zastąpiony terminem „procedura”, konsekwentnie w całym 
tekście, przy zachowaniu tej samej definicji (pisemne instrukcje opisujące etapy danego 
procesu, w tym wykorzystywane materiały i metody oraz oczekiwany wynik). 

Poprawka 142
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ określa w akredytacji, 
zezwoleniu, upoważnieniu lub licencji, 
jakie czynności może prowadzić dany 
ośrodek transplantacyjny.

2. Właściwy organ określa w akredytacji, 
zezwoleniu, upoważnieniu lub licencji, 
jakie programy może prowadzić dany 
ośrodek transplantacyjny.
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Or.fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu podkreślenie faktu, iż istnieje wiele różnych ośrodków 
transplantacyjnych; niektóre z nich wykonują wszystkie rodzaje przeszczepów, inne są 
upoważnione do wykonywania jedynie niektórych programów transplantacyjnych: są 
upoważnione do wykonywania przeszczepów nerki, ale nie mogą wykonywać przeszczepów 
serca. 

Poprawka 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ określa w akredytacji, 
zezwoleniu, upoważnieniu lub licencji, 
jakie czynności może prowadzić dany 
ośrodek transplantacyjny.

2. Właściwy organ określa w 
upoważnieniu, jakie czynności może 
prowadzić dany ośrodek transplantacyjny.

Or.de

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest lepsze stanowienie prawa oraz ułatwienie jego stosowania. 
Terminy używane w państwach członkowskich na określenie upoważnienia, takie jak:  
akredytacja, wyznaczenie, upoważnienie lub licencjonowanie zostały zebrane w definicji 
będącej przedmiotem regulacji art. 3 lit. a) jako terminy przez które rozumie się 
„pozwolenie”. Powyższa definicja winna być używana przejściowo, by uniknąć błędnej 
interpretacji przepisów dyrektywy. 

Poprawka 144
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na prośbę Komisji lub innego państwa 
członkowskiego dane państwo 
członkowskie udziela informacji na temat 

4. Na prośbę Komisji lub innego państwa 
członkowskiego dane państwo 
członkowskie udziela informacji na temat 
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wymogów krajowych w zakresie 
udzielania upoważnień ośrodkom 
transplantacyjnym.

wymogów krajowych w zakresie 
udzielania upoważnień ośrodkom 
transplantacyjnym. Państwa członkowskie 
działają na rzecz ujednolicenia kryteriów 
dotyczących upoważniania w UE.

Or.fr

Uzasadnienie

Dyrektywa musi stawiać ambitne cele państwom członkowskim także w zakresie ujednolicenia 
kryteriów dotyczących ośrodków transplantacyjnych. 

Poprawka 145
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu identyfikacji dawców, 
umożliwiającego zidentyfikowanie 
każdego aktu dawstwa i każdego 
pobranego w ten sposób narządu. Państwa 
członkowskie zapewniają opracowanie i 
dobór wspomnianego systemu 
identyfikacji dawców w taki sposób, aby 
wykluczyć lub zminimalizować 
gromadzenie, przetwarzanie lub 
wykorzystywanie danych osobowych. W 
szczególności należy wykorzystywać 
możliwości stosowania pseudonimów lub 
metod zapewniających anonimowość 
poszczególnych osób.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu identyfikacji dawców, 
umożliwiającego zidentyfikowanie 
każdego aktu dawstwa i każdego 
pobranego w ten sposób narządu. Państwa 
członkowskie gwarantują poszanowanie 
poufności danych pacjenta zgodnie z 
przepisami krajowymi.

Or.en

Uzasadnienie

Zbyt szczegółowo, ponieważ wprowadzono już odniesienie do dyrektywy w sprawie ochrony 
danych. 
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Poprawka 146
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu identyfikacji dawców, 
umożliwiającego zidentyfikowanie 
każdego aktu dawstwa i każdego 
pobranego w ten sposób narządu. Państwa 
członkowskie zapewniają opracowanie i 
dobór wspomnianego systemu 
identyfikacji dawców w taki sposób, aby 
wykluczyć lub zminimalizować 
gromadzenie, przetwarzanie lub 
wykorzystywanie danych osobowych. W 
szczególności należy wykorzystywać 
możliwości stosowania pseudonimów lub 
metod zapewniających anonimowość 
poszczególnych osób.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu identyfikacji dawców, 
umożliwiającego zidentyfikowanie 
każdego aktu dawstwa i każdego 
pobranego w ten sposób narządu. Państwa 
członkowskie gwarantują poszanowanie 
poufności danych pacjenta zgodnie z 
przepisami krajowymi.

Or.en

Uzasadnienie

Wprowadzono już odniesienie do dyrektywy w sprawie ochrony danych.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu zgłaszania, 
analizowania, rejestrowania i 
przekazywania istotnych i niezbędnych 
informacji o istotnych zdarzeniach 
niepożądanych i istotnych reakcjach 
niepożądanych, które mogą wpływać na 
jakość i bezpieczeństwo narządów 
ludzkich, a których przyczyny mogą być 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu zgłaszania, 
analizowania, rejestrowania i 
przekazywania istotnych i niezbędnych 
informacji o istotnych zdarzeniach 
niepożądanych i istotnych reakcjach 
niepożądanych, które mogą wpływać na 
jakość i bezpieczeństwo narządów 
ludzkich, a których przyczyny mogą być 
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związane z pobieraniem, badaniem i 
transportem narządów, a także o wszelkich 
istotnych reakcjach niepożądanych, 
zaobserwowanych podczas przeszczepiania 
lub po przeszczepie, które mogą być 
związane z tymi działaniami.

związane z badaniem, opisywaniem,
pobieraniem, utrzymaniem i transportem 
narządów, a także o wszelkich istotnych 
reakcjach niepożądanych, 
zaobserwowanych podczas przeszczepiania 
lub po przeszczepie, które mogą być 
związane z tymi działaniami.

Or.en

Uzasadnienie

Opisywanie również wchodzi w zakres dyrektywy  – art. 2 ust.1. Pobieranie powinno się 
pojawić po badaniu, zgodnie z kolejnością w procesie klinicznym. 

Poprawka 148
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu zgłaszania, 
analizowania, rejestrowania i 
przekazywania istotnych i niezbędnych 
informacji o istotnych zdarzeniach 
niepożądanych i istotnych reakcjach 
niepożądanych, które mogą wpływać na 
jakość i bezpieczeństwo narządów 
ludzkich, a których przyczyny mogą być 
związane z pobieraniem, badaniem i 
transportem narządów, a także o wszelkich 
istotnych reakcjach niepożądanych, 
zaobserwowanych podczas przeszczepiania 
lub po przeszczepie, które mogą być 
związane z tymi działaniami.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu zgłaszania, 
analizowania, rejestrowania i 
przekazywania istotnych i niezbędnych 
informacji o istotnych zdarzeniach 
niepożądanych i istotnych reakcjach 
niepożądanych, które mogą wpływać na 
jakość i bezpieczeństwo narządów 
ludzkich, a których przyczyny mogą być 
związane z badaniem, opisywaniem,
pobieraniem, utrzymaniem i transportem 
narządów, a także o wszelkich istotnych 
reakcjach niepożądanych, 
zaobserwowanych podczas przeszczepiania 
lub po przeszczepie, które mogą być 
związane z tymi działaniami.

Or.en

Uzasadnienie

Opisywanie również wchodzi w zakres dyrektywy – art. 2 ust.1. Pobieranie powinno się 
pojawić na dalszym miejscu, zgodnie z kolejnością w procesie klinicznym. 
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Poprawka 149
Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu zgłaszania, 
analizowania, rejestrowania i 
przekazywania istotnych i niezbędnych 
informacji o istotnych zdarzeniach 
niepożądanych i istotnych reakcjach 
niepożądanych, które mogą wpływać na 
jakość i bezpieczeństwo narządów 
ludzkich, a których przyczyny mogą być 
związane z pobieraniem, badaniem i 
transportem narządów, a także o wszelkich 
istotnych reakcjach niepożądanych, 
zaobserwowanych podczas przeszczepiania 
lub po przeszczepie, które mogą być 
związane z tymi działaniami.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu zgłaszania, 
analizowania, rejestrowania i 
przekazywania istotnych i niezbędnych 
informacji o istotnych niespodziewanych 
zdarzeniach niepożądanych i istotnych 
reakcjach niepożądanych, które mogą 
wpływać na jakość i bezpieczeństwo 
narządów ludzkich, a których przyczyny 
mogą być związane z pobieraniem, 
badaniem i transportem narządów, a także 
o wszelkich istotnych reakcjach 
niepożądanych, zaobserwowanych podczas 
przeszczepiania lub po przeszczepie, które 
mogą być związane z tymi działaniami.

Or.de

Poprawka 150
Glenis Willmott

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Strony trzecie
1. Instytucje pobierające narządy i ośrodki 
transplantacyjne mogą zawrzeć pisemne 
umowy ze stronami trzecimi dotyczące 
wykonywania ich zadań.
2. Jeśli instytucje pobierające narządy i 
ośrodki transplantacyjne zawierają 
umowy ze stronami trzecimi, o których 
mowa w ust. 1:
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(a) dokonują oceny i wyboru stron 
trzecich w oparciu o ich zdolność do 
spełnienia norm ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie;
(b) przechowują pełną listę umów, o 
których mowa w ust. 1, zawartych ze 
stronami trzecimi;
(c) określają obowiązki stron trzecich i 
szczegółowe procedury;
(d) na wniosek właściwego organu 
dostarczają odpisy umów zawartych ze 
stronami trzecimi.

Or.en

(Umowy  te zostały przewidziane w dyrektywie w sprawie tkanek i komórek, zob. art. 24 
dyrektywy 2004/23/WE.) 

Uzasadnienie

Istnieje możliwość, że instytucje pobierające narządy lub ośrodki transplantacyjne będą 
chciały przekazać świadczenie niektórych swoich usług, na przykład zarządzanie systemami 
informatycznymi, stronom trzecim teraz lub w przyszłości. Artykuł ten gwarantuje, że strony 
trzecie spełnią normy jakości i bezpieczeństwa ustanowione w niniejszej dyrektywie. 

Poprawka 151
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Rozdział III – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 OCHRONA DAWCÓW I BIORCÓW  DOBÓR I OCENA DAWCY

Or.en

Uzasadnienie

Artykuły zawarte w tym rozdziale mają na celu dobór i ocenę dawcy. Przeformułowanie tytułu 
ma uwidocznić fakt, że przepisy te zawarte są w dyrektywie w związku z ich powiązaniem z 
kwestią jakości i bezpieczeństwa narządów (zob. wniosek dotyczący punktu 16 preambuły). 
Takie brzmienie zostało również użyte w dyrektywie 2004/23/WE (w sprawie tkanek i 
komórek). 
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Poprawka 152
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dawstwo narządów od zmarłych i żywych 
dawców miało charakter dobrowolny i 
nieodpłatny.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dawstwo narządów od zmarłych i żywych 
dawców miało charakter dobrowolny i 
nieodpłatny. Nie powinno to uniemożliwić 
dawcom otrzymania rekompensaty, ściśle 
ograniczonej do zwrotu kosztów oraz 
wynagrodzenia za niedogodności 
związane z dawstwem. W takim wypadku 
państwa członkowskie określają warunki, 
na podstawie których można udzielić 
rekompensaty.

Or.en

Poprawka 153
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dawstwo narządów od zmarłych i żywych 
dawców miało charakter dobrowolny i 
nieodpłatny.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dawstwo narządów od zmarłych i żywych 
dawców miało charakter dobrowolny i 
nieodpłatny. Zasada nieodpłatności nie 
może utrudniać żywemu dawcy 
otrzymania rekompensaty za poniesione 
wydatki lub za utratę dochodów, która nie 
może jednak stanowić korzyści 
finansowej.

Or.fr

Uzasadnienie

Jest to stanowisko stale zajmowane przez Parlament Europejski w zakresie nieodpłatności 
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dawstwa od 2002 r., czyli do chwili przyjęcia europejskiej dyrektywy w sprawie krwi i 
produktów krwiopochodnych. Na stanowisko to Parlament powołał się w odniesieniu do 
pobierania narządów w rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w pkt. 22: dawstwo narządów jest 
dokonywane bezinteresownie, lecz rekompensowane moralnie i społecznie. 

Poprawka 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zakazują 
ogłaszania zapotrzebowania na narządy 
ludzkie lub ich dostępności, o ile takie 
ogłaszanie wiąże się z oferowaniem lub 
oczekiwaniem zysku materialnego lub 
porównywalnych korzyści.

2. Państwa członkowskie nie zezwalają na 
oferowanie lub udostępnianie narządów 
ludzkich, o ile wiąże się to z oferowaniem 
lub oczekiwaniem zysku materialnego lub 
porównywalnych korzyści.

Or.de

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest zakaz wszelkiego rodzaju obrotu handlowego narządami 
ludzkimi oraz zapewnienie, by u podłoża oddania narządu do przeszczepu leżały wyłącznie 
pobudki altruistyczne. 

Poprawka 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pobieranie narządów nie miało charakteru 
dochodowego.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pobieranie narządów nie było nastawione 
na zysk.

Or.de

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest zakaz wszelkiego rodzaju obrotu handlowego narządami 
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ludzkimi oraz zapewnienie, by u podłoża oddania narządu do przeszczepu leżały wyłącznie 
pobudki altruistyczne. 

Poprawka 156
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Narządy pobiera się dopiero po spełnieniu 
wszystkich obowiązujących w danym 
państwie członkowskim wymogów 
dotyczących obowiązku zgody lub 
upoważnienia.

 Narządy pobiera się dopiero po spełnieniu 
wszystkich obowiązujących w danym 
państwie członkowskim wymogów 
dotyczących braku sprzeciwu wobec 
pobrania narządów.

Or.fr

Uzasadnienie

Patrz: poprawka do art. 4 ust. 2 dotycząca krajowych programów jakości. 

Poprawka 157
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu spełnienia wymogów jakości i 
bezpieczeństwa ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie państwa 
członkowskie dokładają starań, aby 
otrzymać wszelkie niezbędne informacje 
od żywych dawców oraz dostarczyć im 
informacji niezbędnych do zrozumienia 
konsekwencji dawstwa. W przypadku 
dawstwa od zmarłego dawcy państwa 
członkowskie dokładają starań, aby 
otrzymać takie informacje od krewnych 
lub innych osób udzielających zgody na 
dawstwo. Ponadto państwa członkowskie 
uświadamiają wszystkim stronom, od 
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których wymaga się przekazania 
informacji, znaczenie szybkiego ich 
przekazywania.

Or.en

Uzasadnienie

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 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu spełnienia wymogów jakości i 
bezpieczeństwa ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie państwa 
członkowskie dokładają starań, aby 
otrzymać wszelkie niezbędne informacje 
od żywych dawców oraz dostarczyć im 
informacji niezbędnych do zrozumienia 
konsekwencji dawstwa. W przypadku 
dawstwa od zmarłego dawcy państwa 
członkowskie dokładają starań, aby 
otrzymać takie informacje od krewnych 
lub innych osób udzielających zgody na 
dawstwo. Ponadto państwa członkowskie 
uświadamiają wszystkim stronom, od 
których wymaga się przekazania 
informacji, znaczenie szybkiego ich 
przekazywania.

Or.en
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Uzasadnienie

Istnieje potrzeba dostarczenia dawcom i ich krewnym informacji na temat procesu dawstwa i 
przeszczepu. Bardzo ważne jest również, aby zespół medyczny otrzymał pełną, obiektywną i 
wiarygodną historię kliniczną. 

Poprawka 159
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie działania konieczne dla 
zapewnienia potencjalnym żywym 
dawcom wszelkich niezbędnych 
informacji co do celu i charakteru 
dawstwa, związanych z nim skutków i 
zagrożeń oraz alternatywnych sposobów 
leczenia dostępnych dla potencjalnego 
biorcy, aby umożliwić im podjęcie 
świadomej decyzji. Informacji takich 
udziela się przed aktem dawstwa.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Niestety ochrona żywego dawcy nie należy do kompetencji UE wynikających z art. 168 TFEU. 
Odniesienie do tej ważnej zasady widać w punkcie 18 preambuły. Działanie priorytetowe 3 
planu działania pt. „Wymiana najlepszych praktyk dotyczących programów dawstwa od 
żywych dawców” może dalej rozwinąć ten kwestię. 

Poprawka 160
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dawstwo od żywych dawców jest 
uznawane za rozwiązanie pomocnicze do 
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dawstwa post mortem i brane pod uwagę 
jedynie jako rozwiązanie ostateczne, w 
przypadku braku alternatywy, tj. przy 
braku narządów od dawcy zmarłego. 
Dawstwo od żywych dawców jest z zasady 
ograniczone do dawstwa od bliskich 
krewnych, małżonków lub par 
pozostających w stałym związku ze 
względu na domniemane zagrożenie 
chęcią czerpania korzyści.

Or.it

(Patrz: poprawka 31 sprawozdawcy.)

Uzasadnienie

W przypadkach zgody na pobranie narządu od żywego dawcy należy w zasadzie umożliwić 
dawstwo także parom pozostającym w stałym związku. 

Poprawka 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Article 15 – paragraph 1 a (new) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Dawstwo od żywych dawców jest 
uznawane za uzupełnienie dawstwa post 
mortem i brane pod uwagę jedynie jako 
rozwiązanie ostateczne w przypadku 
braku alternatywy, tj. przy braku 
narządów od dawcy zmarłego. Dawstwo 
od żywych dawców jest z zasady 
ograniczone do dawstwa od bliskich 
krewnych lub małżonków ze względu na 
domniemane zagrożenie chęcią czerpania 
korzyści.

Or.en
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Poprawka 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wybór żywych dawców był dokonywany 
przez wykwalifikowanych i wyszkolonych
specjalistów i odbywał się na podstawie 
wywiadu lekarskiego, w tym, w razie 
potrzeby, oceny psychologicznej. Analiza, 
o której mowa, może być przyczyną 
wyłączenia osób, w przypadku których 
dawstwo może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia innych, np. możliwość
przeniesienia choroby, albo poważne 
zagrożenie dla nich samych.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wybór żywych dawców był dokonywany 
przez wykwalifikowanych i wyszkolonych 
specjalistów i odbywał się na podstawie 
wywiadu lekarskiego, w tym, w razie 
potrzeby, oceny psychologicznej. Analiza, 
o której mowa, może być przyczyną 
wyłączenia osób, w przypadku których 
dawstwo może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia innych, np. możliwość 
przeniesienia choroby, albo poważne 
zagrożenie dla nich samych. Państwa 
członkowskie zapewniają również ochronę 
ubezpieczeniową żyjącego dawcy.

Or.de

Uzasadnienie

Ochrona ubezpieczeniowa żyjącego dawcy pozwala na ochronę jego interesów. Żyjący 
dawca, oddając swój organ z pobudek altruistycznych, poważnie naraża swoje zdrowie. 
Wprowadzenie powyższego przepisu równoważy w pewnym stopniu to ryzyko. 

Poprawka 163
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zastosowania się do zakazu 
komercjalizacji ciała ludzkiego państwa 
członkowskie gwarantują, że 
rekompensata dla żywych dawców będzie 
ściśle ograniczona do zwrotu kosztów 
bezpośrednio związanych z dawstwem 
(takich jak koszty podróży, koszty opieki 
nad dziećmi, utrata zarobków z powodu 
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konwalescencji, utrata pracy lub 
dodatkowo niezdolność do pracy), tak aby 
uniknąć jakiejkolwiek pobudek 
finansowych u potencjalnych dawców.

Or.it

(Patrz: poprawka 32 sprawozdawcy.)

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że utrata zarobków wynikająca z dawstwa obejmuje również utratę pracy 
lub wiążącą się z nim dodatkowo niezdolnością do pracy. 

Poprawka 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zastosowania się do zakazu 
komercjalizacji ciała ludzkiego państwa 
członkowskie gwarantują, że ewentualna 
rekompensata dla żywych dawców jest 
ściśle ograniczona do ubezpieczenia 
zdrowotnego w przypadku długotrwałej 
choroby związanej z dawstwem, zwrotu  
kosztów związanych z dawstwem, takich 
jak koszty podróży, koszty opieki nad 
dziećmi, utrata zarobków czy koszty 
rekonwalescencji, a także zakazują 
stosowania jakichkolwiek motywacji 
finansowych dla potencjalnych dawców.

Or.en

Uzasadnienie

Wyklucza się motywację finansową dawstwa narządów. Niemniej jednak należy zapewnić, że 
żyjący dawca nie ponosi strat finansowych w związku z dawstwem. Należy również wyjaśnić, 
że jakkolwiek istnieje ścisły związek przyczynowy pomiędzy przeszczepem narządu a 
poniesionymi kosztami, związek ten nie jest ograniczony czasowo i dotyczy pokrycia kosztów 
rekonwalescencji włącznie z opieką w związku z długotrwałym czasowym lub stałym 
uszczerbkiem na zdrowiu związanym z przeszczepem. 
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Poprawka 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dawcy mogą otrzymywać 
rekompensatę ściśle ograniczoną do 
zwrotu kosztów oraz wynagrodzenia 
niedogodności związanych z dawstwem. W 
takich wypadkach państwa członkowskie 
określają warunki, na podstawie których 
można udzielić rekompensaty.

Or.en

Uzasadnienie

Zaproponowane brzmienie zostało zaczerpnięte z dyrektywy w sprawie tkanek i komórek tak, 
aby zapewnić spójność dokumentów UE. 

Poprawka 166
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie powinno to uniemożliwić dawcom 
otrzymania rekompensaty ściśle 
ograniczonej do zwrotu kosztów oraz 
wynagrodzenia niedogodności związanych 
z dawstwem. W takich wypadkach 
państwa członkowskie określają warunki, 
na podstawie których można udzielić 
rekompensaty.

Or.en

Uzasadnienie

Odniesienie to powinno zostać uwzględnione w art. 13 (Zasady regulujące dawstwo 
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narządów), aby wyjaśnić, że pojawiają się wyjątki od nieodpłatnego dawstwa. Przepis ten jest 
spójny z konwencją o prawach człowieka i biomedycynie, wytycznymi Światowej Organizacji 
Zdrowia w sprawie przeszczepów oraz deklaracją ze Stambułu w sprawie handlu narządami i 
turystyki transplantacyjnej. Zaproponowane brzmienie zostało zaczerpnięte z dyrektywy w 
sprawie tkanek i komórek tak, aby zapewnić spójność dokumentów UE. 

Poprawka 167
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Osoba, która poważnie ucierpiała w 
wyniku interwencji, ma prawo do 
sprawiedliwej rekompensaty.

Or.it

(Patrz: poprawka 33 sprawozdawcy.)

Uzasadnienie

Właściwy organ sądowy określa w każdym osobno rozpatrywanym przypadku sprawiedliwą 
rekompensatę dla osoby, która poważnie ucierpiała w wyniku interwencji. W związku z tym 
nie można z góry określić pułapu rekompensaty w dyrektywie. 

Poprawka 168
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwy organ prowadził rejestr żywych 
dawców po akcie dawstwa, zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych i 
o poufności danych statystycznych, oraz 
gromadził informacje dotyczące ich 
późniejszej obserwacji, w tym w 
szczególności ewentualnych powikłań 
związanych z aktem dawstwa, 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwy organ prowadził rejestr żywych 
dawców, zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych i o poufności danych 
statystycznych.
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pojawiających się w krótkiej, średniej i 
dłuższej perspektywie czasowej.

Or.en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować jakość i bezpieczeństwo narządów, idealnym rozwiązaniem byłoby 
utworzenie i utrzymywanie przez wszystkie państwa rejestrów żyjących dawców, 
umożliwiających ich późniejszą obserwację, jednak jest to niewykonalne i wydaje się bardzo 
rygorystycznym środkiem jak na dyrektywę. Rejestr żyjących dawców (bez późniejszej 
obserwacji) jest rozwiązaniem możliwym do zrealizowania i podstawowym dla celów 
identyfikowalności. 

Poprawka 169
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Państwa członkowskie zapewniają, 
obserwację żyjących dawców w zgodzie z 
przepisami krajowymi w celach 
identyfikacji, zgłaszania i reakcji na 
wydarzenia mogące mieć związek z 
jakością i bezpieczeństwem oddanego 
narządu, a w konsekwencji z 
bezpieczeństwem biorcy, a także na istotne 
działania niepożądane u żyjącego dawcy, 
które mogą wynikać z dawstwa.

Or.en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 33a. 

Poprawka 170
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 



PE439.155v03-00 70/87 AM\807512PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują 
pełnego i skutecznego przestrzegania 
podstawowego prawa do ochrony danych 
osobowych we wszystkich działaniach 
związanych z przeszczepianiem narządów, 
zgodnie z przepisami Wspólnoty w 
zakresie ochrony danych osobowych, w 
tym z dyrektywą 95/46/WE, a w 
szczególności z jej art. 8 ust. 3, art. 16, art. 
17 i art. 28 ust. 2.

Państwa członkowskie dopilnowują 
pełnego i skutecznego przestrzegania 
podstawowego prawa do ochrony danych 
osobowych we wszystkich działaniach 
związanych z dawstwem i
przeszczepianiem narządów, zgodnie z 
przepisami Wspólnoty w zakresie ochrony 
danych osobowych, w tym z dyrektywą 
95/46/WE, a w szczególności z jej art. 8 
ust. 3, art. 16, art. 17 i art. 28 ust. 2.

Or.en

Uzasadnienie

Ochrona danych osobowych dotyczy również dawców. 

Poprawka 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnianie anonimowości dawców i 
biorców

Ochrona danych

Or.de

Poprawka 172
Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnianie anonimowości dawców i 
biorców

Ochrona i poufność danych dawców i 
biorców

Or.de
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Poprawka 173
Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 17 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia anonimowości wszystkich
danych osobowych dawców i biorców, 
przetwarzanych w zakresie objętym 
niniejszą dyrektywą, tak aby uniemożliwić 
ustalenie tożsamości dawców i biorców.

 Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia anonimowości lub utajnienia 
za pomocą pseudonimu wszelkich 
wymienionych w niniejszej dyrektywie 
danych osobowych dawców i biorców, 
przetwarzanych w zakresie objętym 
niniejszą dyrektywą do których mają 
dostęp osoby trzecie, tak aby  
zagwarantować ochronę dawcy i biorcy.

Or.de

Uzasadnienie

Proponowane we wniosku terminy „identyfikowalność" i „zapewnienie anonimowości“ stoją 
ze sobą w sprzeczności. W związku z tym należy zmienić brzmienie przepisu w taki sposób, by 
było ono zgodne z odnośnymi dyrektywami o ochronie danych osobowych; 

Poprawka 174
Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 17 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia anonimowości wszystkich
danych osobowych dawców i biorców, 
przetwarzanych w zakresie objętym 
niniejszą dyrektywą, tak aby uniemożliwić 
ustalenie tożsamości dawców i biorców.

 Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia anonimowości lub utajnienia 
za pomocą pseudonimu wszelkich 
wymienionych w niniejszej dyrektywie 
danych osobowych dawców i biorców, 
przetwarzanych w zakresie objętym 
niniejszą dyrektywą do których mają 
dostęp osoby trzecie, tak aby  
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zagwarantować ochronę dawcy i biorcy.

Or.de

Uzasadnienie

Proponowane we wniosku terminy „identyfikowalność" i „zapewnienie anonimowości“ stoją 
ze sobą w sprzeczności. W związku z tym należy zmienić brzmienie przepisu w taki sposób, by 
było ono zgodne z odnośnymi dyrektywami o ochronie danych osobowych; 

Poprawka 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 17 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia anonimowości wszystkich
danych osobowych dawców i biorców, 
przetwarzanych w zakresie objętym 
niniejszą dyrektywą, tak aby uniemożliwić 
ustalenie tożsamości dawców i biorców.

 Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu ochrony 
za pomocą pseudonimu wszelkich
wymienionych  w związku z wdrożeniem 
niniejszej dyrektywy w proces przeszczepu 
narządów danych osobowych dawców i 
biorców,  przetwarzanych w zakresie 
objętym niniejszą dyrektywą, tak aby 
chronić dawców i biorców przed 
ustaleniem ich tożsamości przez 
nieuprawnione osoby trzecie;

Or.de

Uzasadnienie

Zachowanie anonimowości nie może być tu dopuszczone jako rozwiązanie alternatywne, 
ponieważ musi być możliwe zagwarantowanie identyfikowalności. Należy sięgnąć po 
odpowiednią tu procedurę ochrony poprzez zastosowanie pseudonimu, aby umożliwić 
uprawnionym osobom identyfikację dawcy w konkretnych przypadkach, poprzez zastosowanie 
klucza. Decyzję w sprawie odtajnienia danych poprzez zaprzestanie stosowania pseudonimu 
podejmują państwa członkowskie, aby umożliwić identyfikowalność z poszanowaniem 
wymogów ochrony danych osobowych w szczególności w przypadkach ponadgranicznego 
pobrania organu. 
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Poprawka 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wyznaczenie właściwych organów i ich 
zadania

 Wyznaczenie właściwych placówek, 
organizacji, instytucji

Or.de

Uzasadnienie

Ograniczając zakres przepisów dyrektywy, należy koniecznie uwzględnić zasadę 
pomocniczości zgodnie z art.168 ust. 7 TFUE (wcześniej art. 152 ust. 5 TWE). Zasadę tę 
uwzględniono już częściowo w poprawce 19, w której przewidziano: „Jednakże, zależnie 
przede wszystkim od podziału kompetencji w państwach członkowskich, przy koordynowaniu 
dawstwa, przydzielania lub przeszczepiania narządów mogą współpracować ze sobą organy 
lokalne, regionalne, krajowe lub międzynarodowe, pod warunkiem że stosowane są ramy 
zapewniające rozliczalność, współpracę i skuteczność.” Jednakże powyższą zasadę 
pomocniczości stosuje się jedynie warunkowo w poszczególnych artykułach dyrektywy. 

Poprawka 177
Theodoros Skylakakis

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszczególne państwa członkowskie 
wyznaczają właściwy organ lub organy 
(dalej zwane „właściwym organem”), 
odpowiedzialne za wdrażanie wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Poszczególne państwa członkowskie 
wyznaczają właściwy organ, organizację 
lub instytucję lub organy, organizacje lub 
instytucje (zwane dalej„właściwymi 
organami, organizacjami lub 
instytucjami”), odpowiedzialne za 
wdrażanie wymogów niniejszej dyrektywy. 
Kierownik właściwego organu danego 
państwa członkowskiego nie może mieć 
interesu prawnego w organach 
wykonujących procedury określone w 
niniejszej dyrektywie ani stosunku pracy z 
tymi organami. W celu lepszego 
zapewnienia przejrzystości procedur w 
procesie podejmowania decyzji przez 
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organy publiczne mogą brać udział 
również przedstawiciele organizacji 
społecznych reprezentujących 
potencjalnych biorców narządów.

Or.el

Uzasadnienie

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 εντός 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 διασφαλιστεί η απαιτούμενη αυξημένη διαφάνεια ενόψει των 
σημαντικών διλημμάτων που συνεπάγεται η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης. 

Poprawka 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Poszczególne państwa członkowskie 
wyznaczają właściwy organ lub organy 
(dalej zwane „właściwym organem”), 
odpowiedzialne za wdrażanie wymogów
niniejszej dyrektywy.

 Poszczególne państwa członkowskie 
wyznaczają właściwą publiczną bądź 
prywatną placówkę lub placówki pożytku 
publicznego, organizację lub organizacje, 
instytucję / instytucje, które będą w 
szczególności zajmować się 
egzekwowaniem przepisów niniejszej 
dyrektywy .

Or.de

Uzasadnienie

Ograniczając zakres przepisów dyrektywy, należy koniecznie uwzględnić zasadę 
pomocniczości zgodnie z art.168 ust. 7 TFUE (wcześniej art. 152 ust. 5 TWE). Zasadę tę 
uwzględniono już częściowo w poprawce 19, w której przewidziano: „Jednakże, zależnie 
przede wszystkim od podziału kompetencji w państwach członkowskich, przy koordynowaniu 
dawstwa, przydzielania lub przeszczepiania narządów mogą współpracować ze sobą organy 
lokalne, regionalne, krajowe lub międzynarodowe, pod warunkiem że stosowane są ramy 
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zapewniające rozliczalność, współpracę i skuteczność.” Jednakże powyższą zasadę 
pomocniczości stosuje się jedynie warunkowo w poszczególnych artykułach dyrektywy. 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Poszczególne państwa członkowskie 
wyznaczają właściwy organ lub organy 
(dalej zwane „właściwym organem”), 
odpowiedzialne za wdrażanie wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ odpowiedzialny za 
wdrażanie wymogów niniejszej dyrektywy.

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z definicją „właściwego organu”. 

Poprawka 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy podejmują w 
szczególności następujące działania:

Właściwy organ lub instytucja/ instytucje
podejmują w szczególności następujące 
działania:

Or.de

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wprowadzenie i aktualizowanie
krajowego programu jakości zgodnie z art. 
4;

(a) wprowadzenie i aktualizowanie ram
jakości i bezpieczeństwa zgodnie z art. 4;

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności ze zmianą w art. 4. 

Poprawka 182
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Każde państwo członkowskie może 
delegować lub udzielić zgody właściwemu 
organowi na delegowanie wykonania 
części lub całości zadań przypisanych mu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą innej 
instytucji, uznanej za odpowiednią w 
świetle przepisów krajowych. Instytucja 
taka może również wspierać właściwy 
organ w pełnieniu jego funkcji.

Or.en

Uzasadnienie

Uznanie potrzeby wprowadzenia możliwości delegowania. Takie brzmienie jest bardziej 
elastyczne. Ustęp ten powinien się znaleźć przed punktami dotyczącymi podejmowanych 
środków (art. 18 ust. 2). 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Każde państwo członkowskie może 
delegować lub udzielić zgody właściwemu 
organowi na delegowanie wykonania 
części lub całości zadań przypisanych mu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą innej 
instytucji, uznanej za odpowiednią w 
świetle przepisów krajowych. Instytucja 
taka może również wspierać właściwy 
organ w pełnieniu jego funkcji.

Or.en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba wprowadzenia możliwości delegowania. 

Poprawka 184
Theodoros Skylakakis

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie regularnych kontroli 
instytucji pobierających narządy i 
ośrodków transplantacyjnych w celu 
zagwarantowania przestrzegania 
wymogów niniejszej dyrektywy;

b) zapewnienie regularnych publicznych
kontroli i audytów instytucji pobierających 
narządy i ośrodków transplantacyjnych w 
celu zagwarantowania przestrzegania 
wymogów niniejszej dyrektywy;

Or.el

Uzasadnienie

Ze względu na newralgiczny i bezpłatny charakter procesu przeszczepiania narządów oraz na 
słabą pozycję pacjentów oczekujących na otrzymanie narządu należy wprowadzić na każdym 
etapie tego procesu rygorystyczne procedury kontroli publicznej. 
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Poprawka 185
Theodoros Skylakakis

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera e) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wydawanie odpowiednich wytycznych 
dla zakładów i pracowników opieki 
zdrowotnej oraz innych podmiotów 
uczestniczących we wszystkich etapach 
procesu od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu;

e) wydawanie odpowiednich wytycznych 
dla zakładów i pracowników opieki 
zdrowotnej oraz innych podmiotów 
uczestniczących we wszystkich etapach 
procesu od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu, a 
także dalszego leczenia i rekonwalescencji 
po przeszczepie; zapewnianie opracowania 
specjalnych protokołów postępowania na 
etapie operacji i pooperacyjnym pod 
nadzorem zespołów chirurgów, lekarzy 
specjalistów i innych niezbędnych 
specjalistów;

Or.el

Uzasadnienie

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας με 
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. 

Poprawka 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwy organ:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwa placówka/ właściwe placówki, 
organizacja/ organizacje, instytucja/ 
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instytucje

Or.de

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest stworzenie jasnego przepisu uwzględniającego różnorakie 
krajowe struktury służby zdrowia. 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 19 - ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ustanowił i prowadził rejestr instytucji 
pobierających narządy i ośrodków 
transplantacyjnych.

(c) ustanowiły i prowadziły rejestr 
ośrodków służby zdrowia, zespołów lub 
oddziałów szpitalnych, lub innych 
ośrodków, które posiadają pozwolenie na 
pobieranie organów ludzkich i ośrodków 
transplantacyjnych.

Or.de

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest stworzenie jasnego przepisu uwzględniającego różnorakie 
krajowe struktury służby zdrowia. 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na prośbę Komisji lub innego państwa 
członkowskiego dane państwo 
członkowskie udziela informacji na temat 
rejestru instytucji pobierających narządy i 
ośrodków transplantacyjnych.

2. Na prośbę Komisji lub innego państwa 
członkowskiego dane państwo 
członkowskie udziela informacji na temat 
rejestru ośrodków służby zdrowia, 
zespołów lub oddziałów szpitalnych, lub 
innych ośrodków, które posiadają 
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pozwolenie na pobieranie narządów 
ludzkich i ośrodków transplantacyjnych.

Or.de

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest stworzenie jasnego przepisu uwzględniającego różnorakie 
krajowe struktury służby zdrowia. 

Poprawka 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja powoła sieć właściwych 
organów, służącą wymianie informacji na 
temat doświadczeń uzyskanych w zakresie 
wdrażania niniejszej dyrektywy.

1. Komisja powoła sieć właściwych 
placówek, organizacji, instytucji, służącą 
wymianie informacji na temat doświadczeń 
uzyskanych w zakresie wdrażania 
niniejszej dyrektywy.

Or.de

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona w następstwie poprawki do art. 19 ust. 1 

Poprawka 190
Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszelka wymiana narządów z państwami 
trzecimi odbywała się z upoważnieniem 
właściwego organu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wymiana narządów z państwami trzecimi 
odbywała się z upoważnieniem 
właściwego organu.

Or.de
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Poprawka 191
Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszelka wymiana narządów z państwami 
trzecimi odbywała się z upoważnieniem 
właściwego organu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wymiana narządów z państwami trzecimi 
odbywała się z upoważnieniem 
właściwego organu.

Or.de

Poprawka 192
Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Państwa członkowskie mogą 
przekazać uprawnienia w zakresie 
autoryzacji wymiany organów z krajami 
trzecimi europejskiej organizacji wymiany 
organów.

Or.de

Uzasadnienie

Należy zachować istniejący sprawdzony już system organizacji przeszczepu narządów, który 
przewiduje również wymianę narządów z krajami trzecimi. Nie należy zezwalać na każdą 
wymianę narządów z krajami trzecimi, lecz ogólnie na ich wymianę z danym krajem trzecim. 
Kompetencje w tym zakresie można w danym przypadku przekazać także europejskiej 
organizacji wymiany organów. 

Poprawka 193
Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
przekazać uprawnienia w zakresie 
autoryzacji wymiany organów z krajami 
trzecimi europejskiej organizacji wymiany 
organów.

Or.de

Uzasadnienie

Należy zachować istniejący sprawdzony już system organizacji przeszczepu narządów, który 
przewiduje również wymianę narządów z krajami trzecimi. Nie należy zezwalać na każdą 
wymianę narządów z krajami trzecimi, lecz ogólnie na ich wymianę z danym krajem trzecim. 
Kompetencje w tym zakresie można w danym przypadku przekazać także europejskiej 
organizacji wymiany organów. 

Poprawka 194
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed dniem …. r., a następnie co trzy 
lata, państwa członkowskie przesyłają 
Komisji sprawozdania w sprawie 
czynności podjętych w związku z 
przepisami niniejszej dyrektywy oraz 
doświadczeń uzyskanych w toku jej 
wdrażania.

1. Przed dniem …. r.*, a następnie co trzy 
lata, państwa członkowskie przesyłają 
Komisji sprawozdania w sprawie 
czynności podjętych w związku z 
przepisami niniejszej dyrektywy oraz 
doświadczeń uzyskanych w toku jej 
wdrażania.

* 6 lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or.en

Uzasadnienie

Komisja zasugerowała nowe terminy, mając na uwadze doświadczenie z dyrektywą w sprawie 
tkanek i komórek. 
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Poprawka 195
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed dniem …. r., a następnie co trzy 
lata, Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów sprawozdanie z 
wdrażania niniejszej dyrektywy.

2. Przed dniem …. r., a następnie co trzy 
lata, Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów sprawozdanie z 
wdrażania niniejszej dyrektywy.

** 5 lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or.en

Uzasadnienie

Komisja zasugerowała nowe terminy, mając na uwadze doświadczenie z dyrektywą w sprawie 
tkanek i komórek. 

Poprawka 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zasady aktualizacji i przekazywania 
wyszczególnionych w załączniku 
informacji o charakterystyce ludzkich 
narządów;

(a) zasady aktualizacji i przekazywania 
wyszczególnionych w załączniku 
informacji o charakterystyce ludzkich 
narządów oraz dawców;

Or.de

Uzasadnienie

Poprawki uwzględniają związek charakterystyki narządów ludzkich i dawców (1a), jak 
również definicję na mocy art. 3 lit. m) i n) projektu dyrektywy (1c, 2a i b). 
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Poprawka 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 25 - ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) procedury służące zapewnieniu 
zgłaszania istotnych zdarzeń i reakcji 
niepożądanych.

(c) procedury służące zapewnieniu 
zgłaszania niespodziewanych istotnych 
zdarzeń i reakcji niepożądanych.

Or.de

Uzasadnienie

Poprawki uwzględniają związek charakterystyki narządów ludzkich i dawców (1a), jak 
również definicję na mocy art. 3 lit. m) i n) projektu dyrektywy (1c, 2a i b). 

Poprawka 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) powiązanie systemów zgłaszania 
niepożądanych zdarzeń i reakcji, o których 
mowa w art. 11 ust. 3;

(a) powiązanie systemów zgłaszania 
niespodziewanych i niepożądanych 
zdarzeń i reakcji, o których mowa w art. 11 
ust. 3;

Or.de

Uzasadnienie

Poprawki uwzględniają związek charakterystyki narządów ludzkich i dawców (1a), jak 
również definicję na mocy art. 3 lit. m) i n) projektu dyrektywy (1c, 2a i b). 

Poprawka 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b) 



AM\807512PL.doc 85/87 PE439.155v03-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) powołanie i funkcjonowanie sieci 
właściwych organów, o której mowa w art. 
20.

(b) powołanie i zdolność do 
funkcjonowania sieci właściwych 
organów, o której mowa w art. 20.

Or.de

Uzasadnienie

Poprawki uwzględniają związek charakterystyki narządów ludzkich i dawców (1a), jak 
również definicję na mocy art. 3 lit. m) i n) projektu dyrektywy (1c, 2a i b). 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa nie zabrania 
państwom członkowskim utrzymania lub 
wprowadzania na swoim terytorium 
bardziej rygorystycznych środków 
ochrony, pod warunkiem, że są one 
zgodne z postanowieniami Traktatu.

Or.en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają prawo zastosowania bardziej rygorystycznych środków. Jest to 
spójne z dyrektywą w sprawie tkanek i komórek. 

Poprawka 201
Andres Perello Rodriguez

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 27 – akapit drugi a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa nie zabrania 
państwom członkowskim utrzymania lub 
wprowadzania na swoim terytorium 
bardziej rygorystycznych środków 
ochrony, pod warunkiem, że są one 
zgodne z postanowieniami Traktatu.

Or.en

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst przepisów prawa krajowego 
przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą 
dyrektywą.

Or.en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przekazać tekst wszystkich przepisów prawa krajowego 
dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą. 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Załącznik – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W celu zachowania zgodności z art. 7 
instytucja lub zespół pobierający narządy 
gromadzi wymienione poniżej informacje 
dotyczące charakterystyki narządu i dawcy. 
W celu ich gromadzenia przeprowadza się 

 W celu zachowania zgodności z art. 7 
instytucja lub zespół pobierający narządy 
gromadzi, przy poszanowaniu wszystkich 
okoliczności,  wymienione poniżej 
informacje dotyczące charakterystyki 
narządu i dawcy. W celu ich gromadzenia 
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w razie potrzeby odpowiednie badania. przeprowadza się w razie potrzeby 
odpowiednie badania. W przypadku braku 
danych należy podjąć decyzję o 
przeszczepie po dokonaniu oceny ryzyka 
dawcy i biorcy.

Or.de

Uzasadnienie

Uzupełnienie uwzględnia, że nie zawsze dostępne są wszystkie informacje i dane wymagane 
zgodnie z załącznikiem dotyczącym charakterystyki narządów i dawców lub jest możliwe ich 
uzyskanie. W jednostkowych przypadkach nie powinno to uniemożliwiać przeszczepu. 
Nieuwzględnienie niniejszej poprawki wpłynie na dalsze ograniczenie ilości narządów 
przekazywanych do przeszczepu. 


