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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních 
normách pro lidské orgány určené k transplantaci
(KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0818),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. a) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0480/2008),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl.168 odst. 4 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Využití orgánů při transplantacích je 
však spojeno s riziky. Rozsáhlé využití 
lidských orgánů při transplantacích 
k léčebným účelům vyžaduje, aby jejich 
jakost a bezpečnost minimalizovaly 
jakákoli rizika spojená s přenosem nemocí. 

(2) Využití orgánů při transplantacích je 
však spojeno s riziky. Rozsáhlé využití 
lidských orgánů při transplantacích 
k léčebným účelům vyžaduje, aby jejich 
jakost a bezpečnost minimalizovaly 
jakákoli rizika spojená s přenosem nemocí. 
Dobře organizované vnitrostátní 
transplantační systémy a využití 
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nejlepších dostupných lékařských 
poznatků, technologií a inovační lékařské 
péče může výrazně snížit rizika spojená s 
transplantací orgánů pacientům, jako 
například odmítnutí orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Stanoveným cílem této směrnice je zlepšit pro pacienty poměr rizika a přínosu. V bodech 
odůvodnění by se proto mělo zdůraznit, že díky provádění této směrnice je možné některá 
rizika omezit. Jednou z nejdůležitějších součástí léčebného výsledku je přijetí orgánu 
pacientem. Z tohoto důvodu by měly být provedeny kroky vedoucí ke omezení možnosti 
odmítnutí orgánu, čímž se pro pacienty zlepší poměr rizika a přínosu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pracovníci přímo se podílející na 
darování, odběru, vyšetřování, konzervaci, 
převozu a transplantaci lidských orgánů by 
měli mít vhodnou kvalifikaci a měli by být 
přiměřeně vyškoleni.

(14) Pracovníci přímo se podílející na 
darování, odběru, vyšetřování, 
charakterizaci, konzervaci, převozu 
a transplantaci lidských orgánů by měli mít 
vhodnou kvalifikaci a měli by být 
přiměřeně vyškoleni.

Or. en

Odůvodnění

Výčet postupů stanovený v čl. 2 odst. 1 zahrnuje rovněž „charakterizaci“.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tato směrnice by měla dodržovat 
základní práva a zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie. 
V souladu s uvedenou listinou a případně 

(16) Tato směrnice by měla dodržovat 
základní práva a zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie. V 
souladu s uvedenou listinou a případně s 
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s přihlédnutím k Úmluvě o lidských 
právech a biomedicíně by měly být 
programy pro transplantaci orgánů 
založeny na zásadách dobrovolného a 
bezplatného darování, altruismu dárce a 
solidaritě mezi dárcem a příjemcem a měly 
by současně zajistit anonymitu zemřelého 
dárce a příjemce/ů.

přihlédnutím k Úmluvě o lidských právech 
a biomedicíně by měly být programy pro 
transplantaci orgánů založeny na zásadách 
dobrovolného a bezplatného darování, 
altruismu dárce a solidaritě mezi dárcem a 
příjemcem a měly by současně zajistit 
zavedení přísných pravidel důvěrnosti a 
bezpečnostních opatření za účelem 
ochrany osobních údajů dárců a 
příjemců.

Or. en

Odůvodnění

Pojmy „sledovatelnost“ a „identifikovatelnost“ jsou pevně propojeny: pokud je možné 
vysledovat původce biologického materiálu, ať již přímo nebo nepřímo, lze jej považovat za 
identifikovatelného. Z hlediska ochrany údajů nelze hovořit současně o sledovatelnosti a 
anonymitě údajů, neboť tyto termíny jsou protikladné. V tomto návrhu se však objevují 
termíny oba, což vede k rozporu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Příslušný orgán s vnitrostátním 
orgánem pro ochranu údajů konzultuje 
vytvoření rámce pro předávání údajů o 
orgánech do a z třetích zemí. Použije se 
zvláštní režim pro předávání osobních 
údajů do třetích zemí stanovený v 
článcích 25 a 26 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů1.
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní režim pro předávání osobních údajů do třetích zemí je stanoven v článcích 25 a 26 
směrnice 95/46/ES. V článku 21 nebo v odpovídajícím bodu odůvodnění 15 by mohlo být 
uvedeno, že příslušný orgán s vnitrostátním orgánem pro ochranu údajů konzultuje vytvoření 
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potřebného rámce pro bezpečné, ale rovněž rychlé a účinné předávání údajů o orgánech do a 
z třetích zemí. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Příslušné orgány členských států by 
měly hrát hlavní úlohu při zajišťování 
jakosti a bezpečnosti orgánů v průběhu 
celého postupu od darování po 
transplantaci. Jak zdůrazňuje doporučení 
Výboru ministrů Rady Evropy členským 
státům ohledně důvodu vzniku, funkcí a 
oblasti odpovědnosti Národní 
transplantační organizace (NTO), je 
vhodnější disponovat jediným subjektem, 
který je úředně uznaný a neziskový a nese 
celkovou odpovědnost za darování, 
přidělení, sledovatelnost a vymezení 
odpovědnosti. Kombinace místních, 
regionálních, celostátních a/nebo 
mezinárodních subjektů však může 
v závislosti zejména na rozdělení 
kompetencí v rámci členských států 
spolupracovat při koordinaci darování,
přidělení a/nebo transplantaci, pokud 
stávající rámec zaručuje vymezení 
odpovědnosti, spolupráci a efektivitu.

(19) Příslušné orgány členských států by 
měly hrát hlavní úlohu při zajišťování 
jakosti a bezpečnosti orgánů v průběhu 
celého postupu od darování po 
transplantaci i po celou dobu 
rekonvalescence pacienta, při níž se bude 
vycházet z osvědčených lékařských 
postupů pro léčbu po transplantaci. Jak 
zdůrazňuje doporučení Výboru ministrů 
Rady Evropy členským státům ohledně 
důvodu vzniku, funkcí a oblasti
odpovědnosti Národní transplantační 
organizace (NTO), je vhodnější disponovat 
jediným subjektem, který je úředně uznaný 
a neziskový a nese celkovou odpovědnost 
za darování, přidělení, sledovatelnost 
a vymezení odpovědnosti. Kombinace 
místních, regionálních, celostátních a/nebo 
mezinárodních subjektů však může 
v závislosti zejména na rozdělení 
kompetencí v rámci členských států 
spolupracovat při koordinaci darování, 
přidělení a/nebo transplantaci, pokud 
stávající rámec zaručuje vymezení 
odpovědnosti, spolupráci a efektivitu.

Or. en

Odůvodnění

Proces transplantace nekončí ve chvíli, kdy byl pacientovi transplantován orgán. Období 
rekonvalescence, následná léčba a antirejekční terapie jsou rovněž rozhodující pro
úspěšnost/neúspěšnost transplantace orgánu. Tato skutečnost by neměla být zanedbávána, 
neboť se jedná o životně důležitý prvek, který rozhodne, zda pacient prodělal úspěšnou 
transplantaci, jež v konečném efektu zlepší kvalitu jeho života.



PR\798376CS.doc 9/36 PE430.898v01-00

CS

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Opatření, která jsou potřeba k 
provedení této směrnice, by měla být 
přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o 
postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.

(21) Opatření, která jsou potřeba k 
provedení této směrnice, by měla být 
přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o 
postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi. S ohledem 
na článek 25 by ve všech případech, kdy 
se jedná o prováděcí opatření mající vliv 
na ochranu a bezpečnost údajů, měly být 
konzultovány všechny příslušné 
zúčastněné strany včetně evropského 
inspektora ochrany údajů.

Or. en

Odůvodnění

Zákonodárce by měl s ohledem na článek 25 ve všech případech, kdy se jedná o prováděcí 
opatření mající vliv na ochranu a bezpečnost údajů, zajistit, aby byly konzultovány všechny 
příslušné zúčastněné strany včetně evropského inspektora ochrany údajů. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc stanovit v případě, kdy si 
členské státy mají dotčené orgány 
vyměňovat, postupy pro přenos informací 
o charakteristikách orgánů do 
transplantačních center, postupy potřebné
pro zajištění sledovatelnosti orgánů, včetně 
požadavků na označování, a postupy pro 
hlášení závažných nežádoucích účinků 
nebo reakcí. Jelikož tato opatření mají 
obecný význam a jejich účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 

(22) Za účelem dosažení cílů této 
směrnice by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
akty v přenesené pravomoci týkající se – v 
případě, kdy si členské státy mají dotčené 
orgány vyměňovat – postupů pro přenos 
informací o charakteristikách orgánů do 
transplantačních center, postupů 
potřebných pro zajištění sledovatelnosti 
orgánů, včetně požadavků na označování, a
postupů pro hlášení závažných 
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nebo tuto směrnici doplnit o nové, jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

nežádoucích účinků nebo reakcí.

Or. en

Odůvodnění

Zákonodárce by měl s ohledem na článek 25 ve všech případech, kdy se jedná o prováděcí 
opatření mající vliv na ochranu a bezpečnost údajů, zajistit, aby byly konzultovány všechny 
příslušné zúčastněné strany včetně evropského inspektora ochrany údajů. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice nebrání členskému 
státu udržovat nebo zavádět přísnější 
ochranná opatření, pokud jsou v souladu 
s ustanoveními Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „povolením“ povolení, akreditace, 
jmenování nebo udílení oprávnění 
v závislosti na pojetí používaných 
v jednotlivých členských státech;

a) „povolením“ povolení, akreditace, 
jmenování nebo udílení oprávnění v 
závislosti na pojetí používaných v 
jednotlivých členských státech, nebo 
registrace u veřejného orgánu pro 
poskytování zdravotní péče, pokud mezi 
úkoly tohoto veřejného orgánu patří 
dohled na tím, aby registrované orgány 
splňovaly pravidla stanovená v této 
směrnici.
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby ve všech členských státech, v nichž jsou již zavedeny dobře fungující systémy 
zdravotní péče a systémy transplantace, mohly být organizační a administrativní struktury 
zachovány. V některých členských státech je registrace totožná s procesem poskytování 
povolení či akreditace.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) „příslušným orgánem / organizací / 
institucí“ jeden či více neziskových 
orgánů / organizací / institucí bez ohledu 
na to, zda jsou veřejné či soukromé, 
odpovědné za provádění požadavků této 
směrnice;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s definicí evropské organizace pro výměnu orgánů, jež je rovněž odpovědná za 
odběr a dohled nad pravidly této směrnice, která je základem všech systémů transplantace, je 
z důvodu vyjasnění nezbytné přidat definici příslušného orgánu ustanoveného podle článku 
18. Tento pozměňovací návrh tedy doplňuje pozměňovací návrhy (37, 38) navržené k článku 
18. Umožňuje při provádění pružně organizovat dárcovství a odběr orgánů, aniž by byla 
snížena kvalita a bezpečnost.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „dárcem“ každý žijící nebo zemřelý 
člověk, který je zdrojem orgánů;

c) „dárcem“ každá zemřelá nebo žijící 
osoba, která daruje jeden či více orgánů;

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že lidské tělo zůstává vždy tělem určité osoby, a to i po smrti, měla by být 
definice dárce zosobněna.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „organizací provádějící odběr“ 
zdravotnické zařízení, tým nebo 
nemocniční jednotka nebo jiný subjekt, 
který má povolení příslušného orgánu 
k provádění odběru lidských orgánů;

j) „organizací provádějící odběr“ 
zdravotnické zařízení, tým nebo 
nemocniční jednotka nebo jiný subjekt, 
který má povolení příslušného orgánu / 
organizace / instituce k provádění odběru 
lidských orgánů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh č. 9. Organizace provádějící odběr 
může zastávat dvojí funkci: jednak může být dárcovskou nemocnicí, tj. nemocnicí či 
nemocničním oddělením, kde se provádí odběr orgánů určených k transplantaci, nebo může 
být externí organizací, ať už veřejnou či soukromou, zodpovědnou za koordinování a 
organizaci celého procesu dárcovství a odběru. Pokud není organizace provádějící odběr 
totožná s dárcovskou nemocnicí, může rovněž sloužit jako příslušný orgán / organizace / 
instituce. Viz rovněž pozměňovací návrh č. 17 navržený k článku 5.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 4 – hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Národní programy jakosti Národní programy jakosti a bezpečnosti

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje oblast působnosti směrnice.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. - a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) standardních pracovních postupů k 
identifikaci a doporučení a potenciálních 
dárců;

Or. en

Odůvodnění

Identifikace potenciálních dárců na jednotkách intenzivní péče a jejich doporučení je 
nezbytným předpokladem pro veškerou činnost související s dárcovstvím orgánů. Podle 
mnoha studií existuje v každém členském státě na milion obyvatel 40 až 50 potenciálních 
dárců. Každý členský stát tedy může zvýšit počet darovaných orgánů zavedením systematické 
analýzy, po níž bude následovat zjištění počtu potenciálních dárců ve všech dárcovských 
nemocnicích, aby se zajistilo plné využití všech potenciálních dárců.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stažení orgánů uvedené v čl. 11 odst. 2, – řešení závažných nežádoucích účinků a 
reakcí uvedených v čl. 11 odst. 2

Or. en

Odůvodnění

Mezi opatření, která by měla být přijata v případě závažných nežádoucích účinků a reakcí, 
nemusí nezbytně patřit stažení orgánů, jak je uvedeno v této směrnici. V některých případech 
může dojít k reakcím v době, kdy už byl orgán transplantován, a v takovém případě odstranění 
transplantovaného orgánu nemusí být nejvhodnějším opatřením, které je třeba přijmout. 
Kromě toho by řešení konkrétního problému bezpečnosti také zahrnovalo revizi a posouzení 
postupů a výsledků, aby se mohla zavést opravná nebo preventivní opatření.



PE430.898v01-00 14/36 PR\798376CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– odpovědnost organizací provádějících 
odběr a transplantačních center při 
podávání hlášení;

– odpovědnost organizací provádějících 
odběr a transplantačních center při 
podávání hlášení a při řešení nežádoucích 
účinků a reakcí;

Or. en

Odůvodnění

Pokud se vyskytnou závažné nežádoucí účinky či reakce, musí být přijata řada preventivních 
opatření. Mezi tato opatření nemusí nutně patřit stažení orgánu, jak je uvedeno v této 
směrnici. Někdy může k závažným nežádoucím účinkům či reakcím dojít v době, kdy už byl 
orgán transplantován a odstranění orgánu nemusí být nejvhodnějším opatřením, které je 
třeba přijmout.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví kvalifikace požadované u 
pracovníků podílejících se na jakékoli fázi 
postupu od darování po transplantaci nebo 
likvidaci a vytvoří zvláštní programy pro 
školení pracovníků v souladu 
s uznávanými mezinárodními normami. 

c) stanoví kvalifikace požadované u 
zdravotnických pracovníků podílejících se 
na jakékoli fázi postupu od darování po 
transplantaci nebo likvidaci a vytvoří 
zvláštní programy pro školení pracovníků 
v souladu s uznávanými mezinárodními 
normami. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby odběr
prováděly organizace, které dodržují 
pravidla stanovená touto směrnicí.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby organizace 
provádějící odběr vykonávaly zdravotnické 
úkony, jako je výběr dárce, na základě 
poradenství a pod dohledem lékaře podle 
směrnice 2005/36/ES.

1. Členské státy zajistí, aby organizace 
provádějící odběr vykonávaly zdravotnické 
úkony, jako je výběr a hodnocení dárce, na 
základě poradenství a pod dohledem lékaře 
podle směrnice 2005/36/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) organizace, subjekty nebo společnosti 
podílející se na převozu orgánů uplatňují 
příslušné standardní pracovní postupy 
zajišťující integritu orgánu během převozu 
a co nejkratší dobu převozu; 

a) organizace, subjekty nebo společnosti 
podílející se na převozu orgánů uplatňují 
příslušné standardní pracovní postupy 
zajišťující integritu orgánu během převozu 
a optimální, pokud možno co nejkratší,
dobu převozu; 
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Or. en

Odůvodnění

K zajištění integrity orgánu během převozu je často lepší neusilovat o nejkratší dobu převozu, 
ale počkat na dobu nejvhodnější.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– doporučenými převozními podmínkami, 
včetně pokynů pro uchovávání nádoby při 
určité teplotě a v určité poloze, 

– doporučenými převozními podmínkami, 
včetně pokynů pro uchovávání nádoby při 
vhodné teplotě a ve vhodné poloze, 

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí provádění
identifikačního systému dárců, jehož 
prostřednictvím lze identifikovat každé 
darování a každý s tím spojený orgán.
Členské státy zajistí, aby tento 
identifikační systém dárců byl navrhován 
a vybírán v souladu s cílem nesbírat, 
nezpracovávat ani nevyužívat žádné 
osobní údaje nebo co nejméně osobních 
údajů. Využije se zejména možnosti použít 
pseudonym nebo neuvádět jména jedinců.

2. Členské státy zajistí uplatňování
identifikačního systému dárců, jehož 
prostřednictvím lze identifikovat každé 
darování a každý s tím spojený orgán.
Členské státy zajistí uplatňování 
identifikačního systému dárců a příjemců,
jenž bude navržen a vybrán v souladu 
s cílem sbírat, zpracovávat a využívat co 
nejméně osobních údajů, přičemž se
využije zejména používání pseudonymů, a 
zajistí rovněž zavedení nezbytných 
technických a organizačních opatření pro
zajištění bezpečnosti těchto údajů.

Or. en

Odůvodnění

Pojmy „sledovatelnost“ a „identifikovatelnost“ jsou pevně propojeny: pokud je možné 
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vysledovat původce biologického materiálu, ať již přímo nebo nepřímo, lze jej považovat za 
identifikovatelného. Z hlediska ochrany údajů nelze hovořit současně o sledovatelnosti a 
anonymitě údajů, neboť tyto termíny jsou protikladné. V tomto návrhu se však objevují 
termíny oba, což vede k rozporu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy v souladu s článkem 24 
stanoví pravidla týkající se sankcí za:
a) neoprávněný přístup k údajům nebo 
systémům umožňujícím identifikovat 
dárce či příjemce;
b) veškeré využití systémů či údajů 
umožňujících identifikovat dárce či 
příjemce za účelem vysledování dárců či 
příjemců, které neslouží nezbytným 
lékařským účelům.

Or. en

Odůvodnění

Sankce jsou nezbytné jako prevence před jakýmikoli snahami využívat tyto systémy 
k neoprávněnému vyhledávání informací.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí zavedení systému 
pro hlášení, šetření, registraci a předávání 
příslušných a nezbytných informací o 
závažných nežádoucích účincích a 
reakcích, které mohou mít vliv na jakost a 
bezpečnost lidských orgánů a které mohou 
být přisuzovány odběru, vyšetřování a 
převozu orgánů, a také o jakýchkoli 
závažných nežádoucích reakcích 

1. Členské státy zajistí zavedení systému 
pro hlášení, šetření, registraci a předávání 
příslušných a nezbytných informací o 
závažných nežádoucích účincích a 
reakcích, které mohou mít vliv na jakost a 
bezpečnost lidských orgánů a které mohou 
být přisuzovány odběru, vyšetřování, 
konzervaci a převozu orgánů, a také o 
jakýchkoli závažných nežádoucích 
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pozorovaných během transplantace nebo 
po ní, které mohou souviset s výše 
uvedenými činnostmi.

reakcích pozorovaných během 
transplantace nebo po ní, které mohou 
souviset s výše uvedenými činnostmi.

Or. en

Odůvodnění

Seznam postupů uvedený v čl. 2 odst. 1 obsahuje také termín „konzervace“, přičemž se zdá, 
že by bylo vhodné vzít v úvahu problematiku konzervace coby jednoho ze zdrojů závažných 
nežádoucích účinků.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby bylo darování 
lidských orgánů od zemřelých a žijících 
dárců dobrovolné a bezplatné.

1. Členské státy zajistí, aby bylo darování 
lidských orgánů od zemřelých a žijících 
dárců altruistické, dobrovolné a bezplatné.

Or. en

Odůvodnění

Darování orgánů je založeno na solidaritě a soucitu s bližním. Nepovažovat darování orgánů 
za altruistické znamená zpochybňovat tento dar a důstojnost zemřelého nebo žijícího dárce. 
Evropský parlament uznal tento konkrétní požadavek již ve svém usnesení ze dne 22. dubna 
2008 (usnesení o dárcovství orgánů a transplantacích (A6-0090/2008) odstavec 22) a Komise 
jej zohlednila ve své důvodové zprávě v odstavci 23. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise v úzké spolupráci s členskými 
státy, Evropským parlamentem 
a příslušnými zúčastněnými stranami 
prověří možnost vytvoření systému, který 
by zajistil, aby se k výslovnému přání 
občanů, pokud jde o dárcovství orgánů 
po jejich smrti, přihlíželo v co největším 
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počtu členských států.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož lidé žijí, cestují a pracují v různých zemích Evropské unie, dochází také k jejich úmrtí 
v jiném státě, než je stát, jehož jsou občany či kde pobývají.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby byly 
vytvořeny systémy a registry, které by byly 
snadno přístupné pro zaznamenávání 
přání budoucích dárců, a aby příslušné 
orgány daly přednost přání dárce před 
případným přáním manžela či manželky, 
příbuzného prvního stupně či jiné osoby, 
jež by bylo s přáním dárce v rozporu.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se dosáhnout toho, aby členské státy zajistily vytvoření systémů, které 
by zaznamenávaly přání stát se dárcem, a aby se k tomuto výslovnému přání přihlíželo 
přednostně.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Členské státy zajistí, aby orgány byly 
přiděleny příjemcům na základě 
transparentních, nediskriminačních a 
vědeckých kritérií. 

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení o přidělování orgánů je přímým vyústěním uplatňování zásad rovnosti a 
spravedlnosti v rámci přidělování zdravotnických zdrojů. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Členské státy zajistí, aby orgány 
nebyly zemřelému člověku odebrány do té 
doby, než bude prohlášen za mrtvého 
podle vnitrostátních právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Požadovat úmrtní listinu zemřelého dárce před umožněním odebrání orgánu je podmínkou 
vyplývající z nedotknutelnosti lidského života a fyzické integrity, jak je stanoveno v článku 16 
doplňkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, transplantaci orgánů a 
tkání lidského původu, 

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy přijmou veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby se zajistilo, že 
dárcům budou poskytnuty úplné, 
konkrétní a objektivní informace o 
dárcovství orgánů v souvislosti s 
transplantačními postupy, konkrétním 
rozsahem, potenciálním využitím a 
potenciálními riziky, včetně rizika 
nesprávného využití orgánů.

Or. en
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Odůvodnění

I když je velice důležité nalézt řešení vážného nedostatku orgánů v Evropě, je také nutné 
zdůraznit, že je třeba respektovat a chránit svobodnou volbu, zda orgán darovat, či nikoli. Bez 
zajištění dostačujících, odpovídajících a objektivních informací nebude rozhodnutí darovat či 
nedarovat orgán „dobrovolné“. Evropský parlament uznal tuto zásadu ve svém usnesení ze 
dne 22. dubna 2008 v odstavcích 7 a 37 (A6-0090/2008).

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odběr orgánů od žijících dárců se 
považuje za doplňkovou variantu k 
dárcovství orgánů zemřelých osob a slouží 
jako poslední možnost, kdy neexistuje 
žádná odpovídající alternativa, jako je 
získání orgánu od zemřelého dárce. Odběr 
orgánů od žijících dárců se v zásadě omezí 
na dárcovství mezi blízkými příbuznými a 
manžely s ohledem na výrazné riziko jeho 
zneužití.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o žijící dárce, je třeba zavést zvláštní ochranná opatření, neboť jsou vystaveni 
nebezpečí zneužití. Články 9 a 10 doplňkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a 
biomedicíně, transplantaci orgánů a tkání lidského původu zdůrazňuje doplňkovou povahu 
odběru orgánů od žijících dárců stejně jako odstavec 15  usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 22. dubna 2008 (A6-0090/2008). Omezení odběru orgánů od žijících dárců na osoby v 
úzkém rodinném vztahu s příjemcem je obecnou zásadou sdílenou velkou většinou členských 
států. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem zajistit soulad se zásadou 
neobchodovatelnosti s lidským tělem 
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členské státy zajistí, aby případná 
náhrada žijícím dárcům byla omezena 
výhradně na vyrovnání přímých nákladů 
na dárcovství, jako jsou například 
cestovní výlohy, výdaje za hlídaní dětí či 
ušlý zisk, aby se zabránilo jakýmkoli 
finančním pobídkám pro případné dárce.

Or. en

Odůvodnění

Dárcovství orgánů z finančních důvodů je neetické. Degraduje dar v podobě poskytnutého 
orgánu na úroveň obyčejného zboží a představuje porušení lidské důstojnosti. Je také v 
rozporu se zásadou neobchodovatelnosti s lidským tělem a jeho částmi, která je jasně uvedena 
v čl. 3 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie. Evropský parlament tuto zásadu potvrdil 
ve svém usnesení ze dne 22. dubna 2008 (A6-0090/2008). 

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Osoba, která v důsledku zásahu 
utrpěla nepřiměřenou újmu na zdraví, má 
nárok na spravedlivou náhradu, jež je 
omezena výhradně na vyrovnání výdajů a 
nepříjemností spojených s dárcovstvím.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 15 odst. 2 pododst. 2a.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby odebrání 
orgánu nebylo provedeno u žádné osoby, 
která není podle vnitrostátních předpisů 
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způsobilá k udělení vlastního souhlasu.

Or. en

Odůvodnění

Osoby, které nejsou způsobilé vyjádřit souhlas s lékařským zákrokem, vyžadují zvláštní 
ochranu. Může se jednat o nezletilé osoby, ale také o dospělé osoby, které jsou nesvéprávné. 
Tento pozměňovací návrh zohledňuje čl. 14 odst. 1 doplňkového protokolu k Úmluvě o 
lidských právech a biomedicíně, transplantaci orgánů a tkání lidského původu a zároveň 
přenechává členských státům pravomoc stanovit podmínky, za jakých osoba je či není 
schopna vyjádřit souhlas s lékařským zákrokem.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že dárci a 
příjemci, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány v rámci oblasti působnosti 
této směrnice, budou identifikovatelní 
pouze pro ty osoby, které mohou doložit 
potřebu znát jejich totožnost.

Or. en

Odůvodnění

Pojmy „sledovatelnost“ a „identifikovatelnost“ jsou pevně propojeny: pokud je možné 
vysledovat původce biologického materiálu, ať již přímo nebo nepřímo, lze jej považovat za 
identifikovatelného a mělo by se jednat jak o příjemce, tak i o dárce.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou veškerá
nezbytná opatření pro zajištění důvěrnosti, 
integrity, vymezení odpovědnosti a 
dostupnosti osobních údajů o dárcích a 
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příjemcích.

Or. en

Odůvodnění

Je nesmírně důležité uplatňovat v oblasti bezpečnosti informací postup založený na přísných a 
rozumných bezpečnostních opatřeních na úrovni příslušných vnitrostátních služeb, zejména s 
cílem vyhovět požadavkům na důvěrnost v případě dárců a příjemců uvedeným v návrhu a 
zabezpečit integritu, vymezení odpovědnosti a dostupnost těchto údajů. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17
Anonymizace dárců a příjemců

vypouští se

Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily anonymizaci všech 
osobních údajů dárců a příjemců 
zpracovávaných v rámci oblasti 
působnosti této směrnice, tak aby 
nemohla být zjištěna totožnost ani dárce 
ani příjemce.

Or. en

Odůvodnění

Článek 17 jako takový by mohl být vypuštěn a jeho obsah (pokud jde o potřebu důvěrnosti) by 
se začlenil do nového odstavce článku 16 o ochraně osobních údajů, důvěrnosti a bezpečnosti 
zpracování.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 18 – hlava 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jmenování příslušných orgánů a jejich 
povinnosti

Jmenování příslušných 
orgánů / organizací / institucí a jejich 
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povinnosti

Or. en

Odůvodnění

Stávající organizační uspořádání v oblasti dárcovství orgánů, jejich přidělování a 
transplantace je v členských státech obecně úzce napojeno na organizaci vnitrostátních 
systémů zdravotní péče. Bod odůvodnění 19 stanoví, že kombinace místních, regionálních, 
celostátních a/nebo mezinárodních subjektů může v rámci členských států spolupracovat při 
koordinaci darování, přidělení a/nebo transplantaci, pokud stávající rámec zaručuje vymezení 
odpovědnosti, spolupráci a efektivitu. Viz též pozměňovací návrh 38.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy jmenují příslušný orgán nebo 
orgány (dále jen „příslušný orgán“) 
odpovědné za provádění požadavků této 
směrnice.

Členské státy jmenují příslušný 
orgán / organizaci / instituci nebo 
orgány / organizace / instituce (dále jen 
„příslušný orgán / organizace / instituce“) 
odpovědné za provádění požadavků této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Aby se podařilo zachovat funkční a schválené organizační uspořádání v členských státech, 
měl by článek 18 umožnit dosazení jednoho či více orgánů v rámci stávajícího systému. Je 
nezbytné, aby formulace jednoznačně objasnila, že se může jednat o jakoukoli instituci, 
organizaci nebo orgán za předpokladu, že se jedná o neziskovou organizaci, jak je stanoveno 
v novém znění článku 3, pozm. návrh 9. (V Německu je například dárcovství a přidělování 
orgánů organizováno soukromými neziskovými organizacemi, které jsou odpovědné 
ministerstvu zdravotnictví, jak je stanoveno v německém zákoně o transplantacích z roku 
1997.)
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Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zavedou systém pro hlášení a systém pro 
stažení orgánů, jak je stanoveno v čl. 11 
odst. 1 a 2;

d) zavedou systém pro hlášení a systém
řízení a systém pro závažné nežádoucí 
účinky a reakce, jak je stanoveno v čl. 11 
odst. 1 a 2;

Or. en

Odůvodnění

Mezi opatření, která by měla být přijata v případě závažných nežádoucích účinků a reakce, 
nemusí nezbytně patřit stažení orgánů, jak je uvedeno v této směrnici. V některých případech 
může dojít k reakcím v době, kdy už byl orgán transplantován, a v takovém případě odstranění 
transplantovaného orgánu nemusí být nejvhodnějším opatřením, které je třeba přijmout. 
Kromě toho, řešení konkrétního problému bezpečnosti by také zahrnovalo revizi a posouzení 
postupů a výsledků, aby se mohla zavést opravná nebo preventivní opatření.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vydají příslušné pokyny pro 
zdravotnická zařízení, zdravotnický 
personál a jiné strany podílející se na 
jakékoli fázi postupu od darování po 
transplantaci nebo likvidaci orgánu; 

e) vydají příslušné pokyny pro 
zdravotnická zařízení, zdravotnický 
personál a jiné strany podílející se na 
jakékoli fázi postupu od darování po 
transplantaci nebo likvidaci orgánu a 
následné léčbě a rekonvalescenci po 
transplantaci;

Or. en

Odůvodnění

Proces transplantace nekončí ve chvíli, kdy byl pacientovi transplantován orgán. Období 
rekonvalescence po transplantaci a následná léčba a antirejekční terapie jsou u pacienta 
rozhodující pro úspěšnost / neúspěšnost transplantace orgánu. Tato skutečnost by neměla být 
zanedbávána, neboť se jedná o životně důležitý prvek, který rozhodne, zda pacient prodělal 
úspěšnou transplantaci, jež v konečném efektu zlepší kvalitu jeho života. Národní 
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transplantační středisko tudíž musí zdravotnickým zařízením zajistit pokyny týkající se 
transplantací.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) shromáždí příslušné údaje o výsledcích 
transplantace, aby umožnily srovnávací 
hodnocení kvality a bezpečnosti 
transplantace orgánů, které bude sloužit k 
dalšímu zdokonalování transplantačního 
procesu na evropské úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Přestože téměř všechny evropské země již vytvořily rejstřík, ve kterém shromažďují informace 
o všech hlediscích transplantačního procesu, porovnání jednotlivých evropských rejstříků 
není možné, neboť nejsou harmonizovány termíny používané v oblasti transplantace orgánů, 
postupy při shromažďování údajů o provádění transplantací a způsoby hodnocení výsledků po 
transplantaci. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit větší spolupráci.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány každého členského státu 
mohou prováděním opatření uvedených v 
druhém odstavci pověřit uznávané 
organizace, které se zaměřují na 
prováděních takových opatření.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by mohl vyjít vstříc členským státům, které využívají tohoto typu 
organizací.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly veškeré 
výměny orgánů ze třetích zemí nebo do 
nich prováděny na základě povolení 
příslušného orgánu. 

1. Členské státy zajistí, aby byly veškeré 
výměny orgánů ze třetích zemí nebo do 
nich prováděny na základě povolení 
příslušného orgánu/organizace/instituce.
Příslušný orgán bude s vnitrostátním 
orgánem pro ochranu údajů konzultovat 
vytvoření rámce pro předávání údajů o 
orgánech do třetích zemí a pocházejících z 
těchto zemí. Uplatňuje se zvláštní režim 
pro předávání osobních údajů do třetích 
zemí, jak je uvedeno v článcích 25 a 26 
směrnice 95/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní režim pro předávání osobních údajů třetím zemím je stanoven v článcích 25 a 26 
směrnice 95/46/ES. V článku 21 nebo v příslušném bodu odůvodnění 15 by mohlo být 
uvedeno, že příslušný orgán s vnitrostátním orgánem pro ochranu údajů konzultuje vytvoření 
potřebného rámce pro bezpečné, ale rovněž rychlé a účinné předávání údajů o orgánech do a 
z třetích zemí. 

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) splňují požadavky na jakost a 
bezpečnost rovnocenné s požadavky 
stanovenými touto směrnicí.

b) splňují požadavky na jakost a 
bezpečnost a také na ochranu dárců a 
příjemců, které jsou rovnocenné 
s požadavky stanovenými touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana dárců a příjemců orgánů v třetích zemích je jednoznačně spojena s účinnou



PR\798376CS.doc 29/36 PE430.898v01-00

CS

ochranou dárců a příjemců orgánů v Evropské unii. Povolení vzájemné výměny orgánů by 
tedy mělo být uděleno pouze tehdy, jsou-li u dárcovství orgánů splněny všechny požadavky 
nové směrnice také v třetí zemi. Stávající znění je nejednoznačné.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy podají Komisi do … a poté 
každé tři roky zprávu o činnostech 
provedených v souvislosti s ustanoveními 
této směrnice a o zkušenostech nabytých 
při jejím provádění.

1. Členské státy podají Komisi do … * a 
poté každé tři roky zprávu o činnostech 
provedených v souvislosti s ustanoveními 
této směrnice a o zkušenostech nabytých 
při jejím provádění.

2. Do ... a poté každé tři roky předá 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o provádění této směrnice.

2. Do … ** a poté každé tři roky předá 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o provádění této směrnice.
*2 roky po vstupu této směrnice v platnost.
** 3 roky po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice a přijmou 
všechna opatření nezbytná k zajištění 
uplatňování těchto sankcí. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy informují o těchto 
předpisech Komisi nejpozději do […] a 
neprodleně jí oznámí všechny následné 
změny těchto ustanovení.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice a přijmou 
všechna opatření nezbytná k zajištění 
uplatňování těchto sankcí. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy informují o těchto 
předpisech Komisi nejpozději do * a 
neprodleně jí oznámí všechny následné 
změny těchto ustanovení.
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*2 roky po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podrobná pravidla pro následující 
opatření se přijmou v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 26 odst. 3:

vypouští se

a) pravidla pro aktualizaci a předávání 
informací o charakterizaci lidských 
orgánů uvedené v příloze;
b) postupy k zajištění plné sledovatelnosti 
orgánů, včetně požadavků na označování; 
c) postupy k zajištění hlášení závažných 
nežádoucích účinků a reakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podrobná pravidla pro jednotné 
provádění této směrnice a zejména pro 
následující opatření se přijmou v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2:

2. Příslušná pravidla pro jednotné 
provádění této směrnice a zejména pro 
následující opatření se přijmou v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2:

Or. en



PR\798376CS.doc 31/36 PE430.898v01-00

CS

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25a
Akty v přenesené pravomoci

Za účelem dosažení cílů této směrnice 
Komise stanoví v souladu s články 26a, 
26b a 26c pomocí aktů v přenesené 
pravomoci:
a) pravidla pro aktualizaci a předávání 
informací o charakterizaci lidských 
orgánů uvedené v příloze;
b) postupy k zajištění plné sledovatelnosti 
orgánů, včetně požadavků na označování; 
c) postupy k zajištění hlášení závažných 
nežádoucích účinků a reakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí. 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 25a jsou 
svěřeny Komisi do ...*. Komise vypracuje 
nejpozději do ...** o přenesených 
pravomocích zprávu, která bude podle 
potřeby doplněna o legislativní návrh na 
prodloužení doby trvání přidělených 
pravomocí. 
2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 
současně Evropský parlament i Radu. 
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 26b a 
26c.
* Úř. věst.; vložte prosím datum odpovídající 3 
letům po vstupu této směrnice v platnost.

** Úř. věst.; vložte prosím datum odpovídající 30 
měsícům po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Článek 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26b
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
25a může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
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pravomoci, informuje druhý orgán a 
Komisi a uvede přenesené pravomoci, 
kterých by se zrušení mohlo týkat.
3. Rozhodnutí o zrušení obsahuje důvody 
zrušení a ukončí přenesení pravomocí 
uvedených v tomto rozhodnutí. Nabývá 
účinku okamžitě, nebo od uvedeného 
pozdějšího data. Rozhodnutí nemá vliv na 
účinnost aktů v přenesené pravomoci, 
které jsou již v platnosti. Bude zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Článek 26 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26c
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a/nebo Rada 
mohou vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do 2 měsíců od data oznámení. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se lhůta prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud při uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku k 
aktu v přenesené pravomoci, je akt v 
přenesené pravomoci zveřejněn v 
Úředním věstníku Evropské unie a 
vstupuje v platnost v den, který je v 
Úředním věstníku uveden.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku k  aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt nevstoupí v platnost. 
Orgán, který vznese námitku, uvede 
důvody pro vznesení námitky k aktu v 
přenesené pravomoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do […]. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do …*. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

*Dva roky po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly sdělovat informace o veškerých ustanoveních svých právních předpisů 
v oblasti působnosti této směrnice.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Transplantace orgánů, původně neobvyklá praxe v imunologii, se stala praktickým způsobem 
léčby pacientů trpících různými chorobami, které vedou ke smrtelným onemocněním ledvin, 
jater, srdce, plic a slinivky. V posledních pěti desetiletích se transplantace stala pevně 
zavedenou a účinnou praxí, která po celém světě ve velké míře zlepšuje kvalitu života a 
prodlužuje jeho průměrnou délku. Kromě toho darování orgánů je ve společnosti chápáno 
jako dar a podpora, která je vyjádřením nesobeckosti a solidarity. 

Nárůst potřeby transplantace orgánů v Evropské unii je však nepřetržitý a vyšší než počet 
darovaných orgánů. Vysoký počet pacientů umírá v důsledku chronického nedostatku orgánů. 
Značná nerovnováha mezi potřebou orgánů a jejich dostupností by mohla vést k případům 
komercializace a nezákonného obchodování s orgány, které jsou v rozporu se základními 
lidskými právy. Přestože nedostatek orgánů zůstává nejdůležitějším problémem, existuje také 
mnoho dalších problémů s ohledem na rozdílné systémy transplantace uplatňované v 
členských státech. Vzhledem k tomu, že hlubší spolupráce a přeshraniční výměna mezi 
členskými státy má obrovský potenciál, pokud jde o zvýšení počtu transplantací, je nezbytné 
přijmout společné jakostní a bezpečnostní normy.

S cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví v Evropské unii navrhovaná směrnice stanoví 
společné, závazné jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci. 
Poté, co byla v roce 2003 přijata směrnice o jakosti a bezpečnosti lidské krve a krevních 
složek a následně v roce 2004 směrnice o jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk, usiluje 
tato směrnice o začlenění lidských orgánů do souboru právních předpisů vycházejících z 
článku 152 Smlouvy o ES, tak aby byl tento soubor kompletní. Potřeba společného postupu 
na Evropské úrovni byla otevřeně schválena v usnesení o dárcovství orgánů a transplantacích, 
které Evropský parlament přijal nadměrnou většinou v dubnu 2008. 

Tato směrnice stanoví pravidla pro zajištění vysokých jakostních a bezpečnostních norem pro 
orgány lidského původu určené k transplantaci do lidského organismu – v průběhu darování, 
odběru, vyšetřování, charakterizaci, konzervaci, převozu a transplantaci lidských orgánů. 
Směrnice uvádí vnitrostátní programy jakosti, v nichž jsou detailně stanoveny pravidla a 
postupy v rámci procesu transplantace v členských státech. Dále se podrobněji zabývá 
postupy odběru orgánů a příslušnými subjekty a systémem hlášení. Zvláštní pozornost je 
věnována sledovatelnosti a ochraně dárců a příjemců. Pokud jde o provádění, směrnice 
zahrnuje ustanovení týkající se jmenování příslušných vnitrostátních orgánů a jejich 
povinností, evropských organizací pro výměnu orgánů a výměny orgánů s třetími zeměmi. 

Zpravodaj vítá tento návrh a vysoce oceňuje jeho tři hlavní cíle, kterými jsou záruka jakosti a 
bezpečnosti pro pacienty na úrovni EU, zajištění ochrany dárců a usnadnění spolupráce mezi 
členskými státy. Obecně se dá říci, že společnost v Evropské unii s dárcovstvím orgánů pro 
účely transplantace z velké části souhlasí. Přesto však existují mezi členskými státy rozdíly v 
přístupu k této problematice, které vychází z rozdílných kultur, tradic a systémů organizace. 
Zpravodaj zdůrazňuje, že směrnice při zachování a zlepšení harmonizace jakostních a 
bezpečnostních opatření nesmí vytvářet další administrativní zátěž pro členské státy a musí 
ponechat dostatečnou flexibilitu, aniž by přitom došlo k ohrožení současných osvědčených 
postupů. 
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Zpravodaj souhlasí s postojem Komise, že programy transplantace orgánů jsou v zásadě 
založeny na principu dobrovolného a neplaceného dárcovství, neboť tato zásada byla 
zakotvena již v předchozím právním předpise o látkách lidského původu. Darované orgány 
musí být vždy bezplatným darem a dárcovství musí být chráněno před jakoukoli případnou 
komercializací. Kromě toho systém dárcovství a transplantace je založen na koncepci 
nesobectví. S cílem zlepšit kvalitu procesu transplantace zpravodaj navrhuje několik změn s 
ohledem na lidskou důstojnost. Pokud jde o otázku souhlasu, je nezbytné, aby byla 
respektována a chráněna také svoboda volby, zda orgán darovat, či nikoli, proto úprava spadá 
do pravomoci členských států.

Zavedení náhrady žijícím dárcům by mělo být chápáno výhradně jako vyrovnání přímých 
nákladů na dárcovství, jako jsou například cestovní výlohy, aby se zabránilo jakýmkoli 
finančním pobídkám pro případné dárce. Kromě toho osoba, která v důsledku zásahu utrpěla 
nepřiměřenou újmu na zdraví, má nárok na spravedlivou náhradu. 
Sledovatelnost orgánu od dárce po příjemce a naopak představuje jedno z hlavních 
bezpečnostních rizik. Z tohoto důvodu je nezbytné nahradit koncept anonymity důvěrností, 
aby se zabránilo jakékoli kontradikci. Zpravodaj podpořil začlenění konceptu opatření na 
řádnou ochranu údajů o dárci a příjemci do návrhu.
Sdílení osvědčených postupů, modelů a odbornosti v rámci Evropské unie se již osvědčilo 
zvýšením počtu dárců orgánů. Je třeba rozvíjet spolupráci s cílem identifikovat funkční prvky 
různých systémů transplantace a prosazovat je na evropské úrovni, tak aby vedly k lepšímu 
zajištění vysoce kvalitního a bezpečného dárcovství a transplantace orgánů.

Na závěr zpravodaj navrhuje přiměřený počet pozměňovacích návrhů týkajících se 
problematiky definice dárce, příslušných orgánů, potransplantační fáze a přesnější formulace 
v některých článcích s cílem vylepšit znění směrnice. Zpravodaj se také rozhodl začlenit 
téměř všechny pozměňovací návrhy výboru JURI. 

Návrh zprávy nezahrnuje pozměňovací návrhy k článkům 25 a 26 návrhu, aby bylo možné je 
sladit se systémem prováděcích aktů, jak byly zavedeny Lisabonskou smlouvu. Tyto 
pozměňovací návrhy budou předloženy v následující fázi.


