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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0818),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikke (4) bekezdésének 
a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-
0480/2008),

– tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 
168. cikkének (4) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7–0000/2009),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervátültetésnek azonban vannak 
kockázatai. Az emberi szervek 
átültetésének széleskörű, terápiás célú 

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

alkalmazása megköveteli, hogy a szervek 
olyan mértékben minőségi és biztonságos 
szervek legyenek, hogy minimális szintre 
csökkenjen a betegségek átadásának 
kockázata. A jól szervezett nemzeti 
transzplantációs rendszerek, az elérhető 
legjobb orvosi szaktudás és technológia 
alkalmazása, valamint az innovatív orvosi 
kezelések jelentős mértékben 
csökkenthetik a szervátültetés kockázatait, 
például a szerv kilökődését.

Or. en

Indokolás

Az irányelv kifejezett célja a kockázat-előny arány javítása a betegek számára. Ezért 
hangsúlyozni kell a preambulumbekezdésekben, hogy bizonyos kockázatok előfordulása az 
irányelv végrehajtásával csökkenthető. Az orvosi eredmény egyik legfontosabb eleme, hogy a 
beteg szervezete befogadja-e a szervet. Ezért végre kell hajtani azokat a lépéseket, amelyek 
csökkentik a szerv kilökődésének előfordulását, és ezzel javítják a betegek számára a 
kockázat-előny arányt.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt eljárások között a tipizálás is szerepel.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nyomon követhetőség és az azonosíthatóság fogalmai szorosan kapcsolódnak egymáshoz: 
amikor a biológiai anyagok tulajdonosait nyomon lehet követni – akár közvetlen, akár 
közvetett módon –, azok azonosíthatónak tekintendők. Adatvédelmi szempontból az adatok 
nyomon követhetősége és anonimitása nem jelenhet meg egyszerre, mert a kettő egymásnak 
ellentmond. A javaslat azonban mind a két fogalmat alkalmazza, ezzel ellentmondást szülve.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az illetékes hatóság a nemzeti 
adatvédelmi hatósággal konzultál a 
harmadik országoknak/országoktól 
történő szervátadással/-átvétellel 
kapcsolatos adatszolgáltatás kereteinek 
kidolgozásáról. A személyes adatok 
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harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó konkrét eljárást a 
személyes adatok kezelése vonatkozásában 
az egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 25. és 26. cikke alapján 
kell alkalmazni.
1 HL L 281., 1995.11.23. , 31.o.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó konkrét eljárást a 
95/46/EK irányelv 25. és 26. cikke tartalmazza. A javaslat 21. cikke vagy (15) 
preambulumbekezdése kimondhatná, hogy az illetékes hatóságnak konzultálnia kell a nemzeti 
adatvédelmi hatósággal a harmadik országoknak/országoktól történő biztonságos, 
ugyanakkor gyors és hatékony szervátadással/-átvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás 
keretének kidolgozására. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamok illetékes hatóságainak 
kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk 
abban, hogy a szervek minősége és 
biztonságos volta az adományozástól a 
beültetésig, a teljes láncban biztosított 
legyen. Mint azt az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának a tagállamoknak 
szóló, a nemzeti transzplantációs szervezet 
hátterére, funkcióira és feladataira 
vonatkozó ajánlása hangsúlyozza, 
ésszerűbb, ha egyetlen, hivatalosan 
elismert, non-profit szervezet létezik, 
amely összességében felelősséget vállal a 
szervadományozásért, az elosztásért, a 
nyomon követhetőségért és az 
elszámoltathatóságért. Azonban –
különösen az illetékességi köröknek a 
tagállamokon belüli elosztásától függően –
a helyi, regionális, nemzeti és/vagy 

(19) A tagállamok illetékes hatóságainak 
kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk 
abban, hogy a szervek minősége és 
biztonságos volta az adományozástól a 
beültetésig a teljes láncban biztosított 
legyen, valamint a beteg lábadozása során 
is az átültetést követő kezelésre vonatkozó 
legjobb orvosi gyakorlatok 
alkalmazásával. Mint azt az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottságának a 
tagállamoknak szóló, a nemzeti 
transzplantációs szervezet hátterére, 
funkcióira és feladataira vonatkozó 
ajánlása hangsúlyozza, ésszerűbb, ha 
egyetlen, hivatalosan elismert, non-profit 
szervezet létezik, amely összességében 
felelősséget vállal a szervadományozásért, 
az elosztásért, a nyomon követhetőségért 
és az elszámoltathatóságért. Azonban –
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nemzetközi szervezetek különféle 
összeállításokban is együttműködhetnek az 
adományozás, elosztás és/vagy beültetés 
koordinálásán, feltéve, hogy a 
megvalósított rendszer biztosítja az 
elszámoltathatóságot, együttműködést és 
hatékonyságot.

különösen az illetékességi köröknek a 
tagállamokon belüli elosztásától függően –
a helyi, regionális, nemzeti és/vagy 
nemzetközi szervezetek különféle 
összeállításokban is együttműködhetnek az 
adományozás, elosztás és/vagy beültetés 
koordinálásán, feltéve, hogy a 
megvalósított rendszer biztosítja az 
elszámoltathatóságot, együttműködést és 
hatékonyságot.

Or. en

Indokolás

A transzplantációs eljárásnak nem akkor van vége, amikor a beteg a szervátültetés során 
hozzájutott a szervhez. A lábadozási időszak és a kilökődést gátló kezelések a szervátültetés 
sikere vagy sikertelensége szempontjából szintén rendkívül fontosak. Ez a tény nem 
elhanyagolható, mivel létfontosságú részét képezi annak, hogy a beteg sikeres szervátültetésen 
esett-e át, és ezáltal egészsége javulásnak indul-e.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás
A jogalkotónak gondoskodnia kell arról, hogy a 25. cikkre való tekintettel valamennyi olyan 
esetben, amelyben az adatok védelmét és biztonságát érintő végrehajtási intézkedések 
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bevezetése felmerül, valamennyi érintett féllel konzultáljanak, ideértve az európai adatvédelmi 
biztost is. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) Ezen irányelv célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében fel kell ruházni a 
Bizottságot arra, hogy a tagállamok által 
egymásnak átadott szervek tekintetében az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhasson el a szervek jellemzőire 
vonatkozó információknak a 
transzplantációs központoknak történő 
átadására vonatkozó szabályokkal, a 
szervek nyomon követhetőségének 
biztosításához szükséges eljárásokkal, 
beleértve a címkézésre vonatkozó 
előírásokat, valamint a súlyos 
nemkívánatos események és mellékhatások 
jelentésére vonatkozó eljárásokkal 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A jogalkotónak gondoskodnia kell arról, hogy a 25. cikkre való tekintettel valamennyi olyan 
esetben, amelyben az adatok védelmét és biztonságát érintő végrehajtási intézkedések 
bevezetése felmerül, valamennyi érintett féllel konzultáljanak, ideértve az európai adatvédelmi 
biztost is. 
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk - 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ezen irányelv nem akadályozza meg a 
tagállamokat abban, hogy olyan szigorúbb 
óvintézkedéseket tartsanak fenn vagy 
vezessenek be, amelyek megfelelnek a 
Szerződés rendelkezéseinek.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) „engedélyezés”: az egyes 
tagállamokban használt fogalmaktól 
függően felhatalmazás, akkreditáció, 
kijelölés vagy engedélyezés, illetve az 
egészségügyi ellátás biztosításáért felelős 
közjogi szervnél történő nyilvántartásba 
vétel, feltéve, ha e közjogi szerv feladatai 
közé tartozik annak biztosítása, hogy a 
nyilvántartásba vett szerv megfelel a jelen 
irányelvben előírt szabályoknak.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy azok a tagállamok, amelyek már jól működő egészségügyi és 
szervátültetési rendszerrel rendelkeznek, fenn tudják tartani szervezeti és igazgatási 
struktúrájukat. Bizonyos tagállamokban a nyilvántartásba vétel egyenértékű az engedélyezési 
vagy akkreditációs eljárással.
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) „illetékes 
hatóság/szervezet/intézmény”: az ezen 
irányelv követelményeinek 
végrehajtásáért felelős, egy vagy több, 
állami vagy magántulajdonban lévő 
nonprofit hatóság, szervezet vagy 
intézmény;

Or. en

Indokolás

Az európai szervcsere-szervezet – egyben a gyűjtésért, valamint a valamennyi 
transzplantációs rendszer alapját képező irányelv szabályainak felülvizsgálatáért felelős szerv 
– definíciójának megfelelően elengedhetetlen, hogy az egyértelműség kedvéért a 18. cikk 
szerint megállapítsuk az illetékes hatóság definícióját. Ez a módosítás tehát kiegészíti a 18. 
cikk javasolt (37. és 38. számú) módosításait. Ez a módosítás a végrehajtás során lehetővé 
teszi a szervadományozás és a szervgyűjtés rugalmas megszervezését a minőség és a 
biztonság szintjének csökkenése nélkül.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(c) „donor”: minden olyan elhunyt vagy 
élő személy, aki egy vagy több szervét 
adományozásra bocsátja;

Or. en

Indokolás

Mivel az emberi test minden esetben – még a halál után is – egy személy teste, a donort, mint 
személyt kell meghatározni.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 9. módosítás folyománya. A gyűjtő szervezetnek kettős feladata lehet: lehet 
donorkórház (olyan kórház vagy kórházi osztály, ahol transzplantációs céllal szerveket 
gyűjtenek) vagy olyan (állami vagy magántulajdonban lévő) külső szervezet, amely a teljes 
adományozási és gyűjtési folyamat koordinálásáért és megszervezéséért felel. Amennyiben a 
gyűjtő szervezet nem azonos a donorkórházzal, működhet illetékes 
hatóságként/szervezetként/intézményként. Lásd még az 5. cikkhez fűzött 17. számú módosítást.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nemzeti minőségügyi programok Nemzeti minőségügyi és biztonsági
programok 

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi az irányelv alkalmazási körét.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 2 bekezdés - -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) szabványosított műveleti eljárások a 
potenciális donorok azonosítására és 
jelzésére;

Or. en

Indokolás

Valamennyi szervadományozási tevékenység elengedhetetlen előfeltétele a potenciális 
donorok azonosítása az intenzív osztályokon és a donorjelzés. Számos tanulmány szerint 
egymillió főre 40–50 potenciális donorral lehet számolni valamennyi tagállamban. Ez azt 
jelenti, hogy minden tagállam növelni tudja a szervadományozási arányt, ha valamennyi 
donorkórházban megkezdik a potenciális donorok számának rendszeres elemzését és 
számolását annak biztosítására, hogy a potenciális donorokat felhasználták.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 3 bekezdés - b pont - 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szerveknek a 11. cikk (2) bekezdésében 
említett visszahívására,

– a súlyos nemkívánatos eseményeknek és 
mellékhatásoknak a 11. cikk (2) 
bekezdésében említett kezelésére,

Or. en

Indokolás

A súlyos, nemkívánatos esemény vagy mellékhatás esetére szolgáló, elfogadásra váró 
intézkedések között nem feltétlenül szerepel az ezen irányelvben meghatározottak alapján 
történő szervvisszahívás. Olykor az események vagy mellékhatások akkor jelentkeznek, amikor 
a szervet már átültették, és ebben az esetben nem biztos, hogy a beültetett szerv eltávolítása a 
legmegfelelőbb intézkedés a szerv visszahívására. Ezen felül egy adott biztonsági probléma 
kezelésébe korrekciós és megelőző intézkedések bevezetése érdekében az eljárások és 
eredmények felülvizsgálata és értékelése is beletartozik.
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Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Súlyos nemkívánatos esemény vagy mellékhatás felmerülése esetén megelőzési célú 
intézkedéssorozatot kell elfogadni. Ezen intézkedések között nem feltétlenül szerepel a 
szervnek az irányelvben meghatározott visszahívása. Előfordul, hogy a súlyos nemkívánatos 
események vagy mellékhatások akkor jelentkeznek, amikor a szervet már átültették, és nem 
biztos, hogy a beültetett szerv eltávolítása a legmegfelelőbb intézkedés.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 3 bekezdés - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A donorkórházak többsége segítség nélkül nem képes biztosítani az irányelv szabályainak 
betartását, különösen a 7. cikk szerinti szerv- és donortipizálást. Annak érdekében, hogy ne 
veszélyeztessük a kórházaknak a szervadományozásban való részvételre irányuló 
hajlandóságát, az irányelvnek lehetővé kell tennie vagy azt, hogy maga a donorkórház 
biztosítsa az összes szükséges lépést, vagy pedig azt, hogy legyen egy külső szervgyűjtő 
szervezet, amely segíti a kórházat, és biztosítja, hogy az irányelv valamennyi előírása teljesül 
a minőség és biztonság magas szintjének fenntartása érdekében a potenciális befogadó 
számára.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk - 1 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szerv épségének a szállítás közbeni biztosítása érdekében gyakran jobb, ha a szállítási időt 
nem minimalizáljuk, hanem megvárjuk a legmegfelelőbb időpontot.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- az ajánlott szállítási feltételek, beleértve a 
tárolóeszköz megfelelő hőmérsékleten és 
megfelelő helyzetben való tartására 
vonatkozó utasításokat 

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok olyan donorazonosító 
rendszer megvalósításáról gondoskodnak, 

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

amely minden egyes adományozást és 
valamennyi hozzá kapcsolódó szervet 
képes azonosítani. A tagállamok 
gondoskodnak egy olyan donor- és 
recipiensazonosító rendszer bevezetéséről, 
amelyet azzal a céllal összhangban 
alakítanak, illetve választanak ki, hogy a 
lehető legkevesebb személyes adatot 
gyűjtsenek, dolgozzanak vagy 
használjanak fel, különösen az 
álnévhasználat módszerének segítségével, 
valamint gondoskodnak arról is, hogy 
ezen adatok biztonságának érdekében a 
szükséges technikai és szervezési 
intézkedések érvényesüljenek.

Or. en

Indokolás
A nyomon követhetőség és az azonosíthatóság fogalmai szorosan kapcsolódnak egymáshoz: 
amikor a biológiai anyagok tulajdonosait nyomon lehet követni – akár közvetlen, akár 
közvetett módon –, azok azonosíthatónak tekintendők. Adatvédelmi szempontból az adatok 
nyomon követhetősége és anonimitása nem jelenhet meg egyszerre, mert a kettő egymásnak 
ellentmond. A javaslat azonban mind a két fogalmat alkalmazza, ezzel ellentmondást szülve.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 24. cikkel összhangban a 
tagállamok meghatározzák az alábbi 
szabálysértésekért kiszabható 
szankciókkal kapcsolatos szabályokat:
 a) a donor vagy a befogadó azonosítását 
lehetővé tevő adatokhoz vagy 
rendszerekhez való illetéktelen hozzáférés;
 b) a donor vagy a befogadó azonosítását 
lehetővé tevő adatok vagy rendszerek 
illetéktelen, a donorok vagy befogadók 
nem orvosi célból történő visszakeresésére 
irányuló felhasználása.

Or. en
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Indokolás

A rendszerek illetéktelen használatától való elrettentés céljából szankciókat kell 
megállapítani.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt eljárások között a megőrzés is szerepel, és a megőrzéssel 
kapcsolatos kérdéseket figyelembe kell venni, mint a súlyos nemkívánatos események esetleges 
okait.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A szervadományozás az embertársakkal szembeni szolidaritáson és együttérzésen alapuló 
adomány. Ha a szervadományozásnak nem feltétele az önzetlenség, ezzel kisebbítjük az 
adomány értékét és az elhunyt vagy az élő donor méltóságát. Az Európai Parlament 2008. 
április 22-i állásfoglalásában (A szervadományozásról és a szervátültetésről szóló 
állásfoglalás (A6-0090/2008) (22) bekezdése) már elismerte ezt a konkrét feltételt, és a 
Bizottság is felvette magyarázó feljegyzése (23) bekezdésébe. 

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. (3b) A Bizottság a tagállamokkal, az 
Európai Parlamenttel és az érdekelt 
felekkel szoros együttműködésben 
megvizsgálja egy olyan rendszer 
kiépítésének a lehetőségét, amelynek 
révén a halált követő 
szervadományozáshoz való hozzájárulást 
nyújtó állampolgárok kifejezett 
kívánságait a lehető legtöbb tagállamban 
figyelembe veszik.

Or. en

Indokolás

Mivel a polgárok az Európai Unió különböző tagállamaiban élhetnek, utazhatnak és 
dolgozhatnak, meg is halhatnak olyan tagállamban, amelynek nem polgárai vagy ahol nem 
rendelkeznek lakóhellyel.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A tagállamok biztosítják, hogy a 
jövőbeli donorok kívánságainak rögzítése 
céljából könnyen hozzáférhető rendszerek 
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és nyilvántartások álljanak rendelkezésre, 
valamint hogy az illetékes hatóságok a 
donor kívánságainak mindenkor 
elsőbbséget biztosítsanak a házastárs, az 
egyenes ági rokon vagy más személy által 
kifejezett, azzal ellenkező kívánsággal 
szemben.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat fel kell szólítani olyan rendszer felállítására, amely képes rögzíteni a 
donorként való felajánlkozást, és arra, hogy ezt a kifejezett kívánságot minden mással 
szemben helyezzék előtérbe.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a recipiensek számára a 
szervelosztás átlátható, megkülönböztetés 
nélküli és tudományos kritériumok szerint 
történjen.

Or. en

Indokolás

A szervelosztásra vonatkozó szabály az egészségügyi erőforrások rendelkezésre bocsátása 
során alkalmazott egyenlőség és igazságosság elvéből eredő közvetlen következmény. 

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy elhunytból szerveket addig ne 
távolíthassanak el, amíg az a személy a 
nemzeti törvényeknek megfelelően halottá 
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nem lett nyilvánítva.

Or. en

Indokolás

Egy elhunyt donor esetében a szerveltávolítás engedélyezése előtt a halotti bizonyítvány 
megkövetelése olyan követelmény, amely az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló 
egyezménynek az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló, kiegészítő 
jegyzőkönyvének 16. cikke alapján az emberi méltóság és a fizikai integritás 
sérthetetlenségének elvéből következik. 

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a donorok a szervadományozásról 
átfogó, konkrét és pártatlan információt 
kapjanak, amely kiterjed a szervátültetési 
eljárásra, annak hatályára, a szerv 
potenciális felhasználására, valamint a 
kockázatokra, ideértve a helytelen 
használatból eredő kockázatokat is.

Or. en

Indokolás

Bár nagyon fontos választ találni a súlyos szervhiányra Európában, hangsúlyozni kell, hogy 
tiszteletben kell tartani, és védeni kell az azzal kapcsolatos szabad választást is, hogy egy 
személy adományoz-e szervet vagy sem. Elegendő, megfelelő és nem utasításszerű információ 
hiányában egy szerv adományozásával vagy oda nem adományozásával kapcsolatos döntés 
nem lehet „önkéntes”. Az Európai Parlament ezt az elvet 2008. április 22-i állásfoglalásának 
(7) és (37) bekezdésében elismerte (A6-0090/2008)).
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Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az élő donorok esetében külön biztosítékokat kell beépíteni, mivel kizsákmányolásnak vannak 
kitéve. Az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló egyezménynek az emberi eredetű 
szervek és szövetek átültetéséről szóló, kiegészítő jegyzőkönyvének 9. és 10. cikke az Európai 
Parlament 2008. április 22-i állásfoglalásának (15) bekezdéséhez hasonlóan az élődonoros 
szervadományozás kiegészítő jellegét emeli ki. Az élődonoros szervadományozás közeli 
rokonságban álló donorra történő korlátozása olyan általános elv, amellyel a tagállamok 
többsége egyetért. 

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az emberi test üzleti célú 
felhasználása tilalmának elvével való 
összhang érdekében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az élődonorok 
számára történő esetleges térítést 
szigorúan a szervadományozáshoz 
közvetlenül kapcsolódó költségek –
például az útiköltségek, a 
gyermekgondozással kapcsolatos 
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költségek, illetve a jövedelemkiesés –
jóvátételére korlátozzák, és kerülni kell a 
potenciális donorok bármilyen pénzügyi 
ösztönzését.

Or. en

Indokolás

A pénz motiválta szervadományozás nem etikus. Csupán piaci áruvá degradálja a szerv 
adományozását, és sérti az emberi méltóságot. Továbbá összeütközésben áll az emberi test és 
részei haszonszerzési célú felhasználásának tilalmára vonatkozó elvvel, amelyet az EU 
alapjogi chartájának 3. cikke (2) bekezdése egyértelműen kimond. Az Európai Parlament ezt 
2008. április 22-i állásfoglalásának (22) bekezdésében megerősítette (A6-0090/2008)). 

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Tisztességes kompenzációra jogosult 
az a személy, aki egy beavatkozás 
következtében indokolatlan károsodást 
szenvedett el, szigorúan a 
szervadományozáshoz kapcsolódó 
költségek megtérítésére és a 
kellemetlenségek kárpótlására 
korlátozódva.

Or. en

Indokolás

Lásd a 15. cikk (2), (2a) bekezdésének indokolását.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy olyan személyen szerveltávolításra 
ne kerüljön sor, aki ehhez a nemzeti 
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törvények értelmében nem képes 
beleegyezését adni.

Or. en

Indokolás

Azon személyeknek, akik az orvosi eljáráshoz nem képesek beleegyezésüket adni, a védelemre 
rendkívül nagy szükségük van. Ez elsősorban a kiskorúakat, de a jogképességgel nem 
rendelkező felnőtteket is érintheti. Az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló 
egyezménynek az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló, kiegészítő 
jegyzőkönyvében szereplő 14. cikk (1) bekezdésére való hivatkozás mellett, ez a módosítás a 
tagállamoknak meghagyja annak meghatározását, hogy milyen feltételek megléte esetén 
képes/nem képes egy személy az orvosi eljáráshoz beleegyezését adni.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy azon donorokat és recipienseket, 
akiknek adatait ezen irányelv hatálya alatt 
dolgozzák fel, csak olyan személyek 
azonosíthassák, akik igazolni tudják az
azonosítás szükségességét.

Or. en

Indokolás

A nyomon követhetőség és az azonosíthatóság fogalmai szorosan kapcsolódnak egymáshoz: 
amikor a biológiai anyagok tulajdonosait nyomon lehet követni – akár közvetlen, akár 
közvetett módon –, azok azonosíthatónak tekintendők, és magukban kell foglalniuk a 
recipienseket és a donorokat is.
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Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk - 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést a donorok és 
kedvezményezettek személyes adatainak 
titkossága, sértetlensége, az azokkal 
kapcsolatos elszámoltathatóság és azok 
elérhetősége érdekében.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy az érintett nemzeti szolgálatoknál megvalósuljon az információ 
biztonságára vonatkozó politika, amely szigorú és átfogó biztonsági intézkedéseken alapul, 
különösen annak érdekében, hogy a donorokra és recipiensekre vonatkozó, a javaslatban 
szereplő titoktartási követelmények teljesíthetők legyenek, valamint azért, hogy ezen adatok 
sértetlenségét, az azokkal kapcsolatos elszámoltathatóságot és azok elérhetőségét biztosítani 
lehessen. 

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
17. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk
A donorok és a recipiensek 
anonimitásának biztosítása

törölve

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

Or. en
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Indokolás

A 17. cikket teljes egészében törölni lehet, annak tartalma (a titkosság szükségességével 
kapcsolatban) a személyes adatok védelméről, a titoktartásról és a biztonságos feldolgozásról 
szóló 16. cikk egy új bekezdésében szerepelhet.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok kijelölése és 
feladatai

Az illetékes
hatóságok/szervezetek/intézmények
kijelölése és feladatai

Or. en

Indokolás

A tagállamokban a szervadományozásra, -elosztásra és -átültetésre vonatkozó meglévő 
szervezeti struktúrák szorosan kapcsolódnak a nemzeti egészségügyi rendszer felépítéséhez. A 
(19) preambulumbekezdés kimondja, hogy a tagállamokon belül a helyi, regionális, nemzeti 
és/vagy nemzetközi szervezetek különféle összeállításokban is együttműködhetnek az 
adományozás, elosztás és/vagy beültetés koordinálásán, feltéve, hogy a megvalósított 
rendszer biztosítja az elszámoltathatóságot, együttműködést és hatékonyságot. Lásd még a 38. 
módosítást.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A tagországok sikeres és elismert szervezeti felépítésének fenntartása érdekében a 18. cikknek 
biztosítania kellene a meglévő kereten belül egy vagy két illetékes szerv részvételét. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy a szövegben egyértelműen legyen megfogalmazva, hogy ez a 
szerv lehet bármely intézmény, szervezet vagy hatóság, amennyiben az a 3. cikkhez fűzött 9. 
módosításban szereplő új meghatározás szerinti nonprofit szervezet. [Németországban 
például a szervadományozást és szervelosztást nonprofit magánszervezetek végzik, amelyek 
1997 óta a német transzplantációs törvény értelmében az egészségügyi minisztérium alá 
tartoznak].

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott bejelentési rendszert, 
valamint a szervek visszahívására szolgáló 
rendszert valósítanak meg;

(d) a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott bejelentési és irányítási
rendszert, valamint a súlyos, nemkívánatos 
eseményekre és/vagy mellékhatások 
esetére szolgáló rendszert valósítanak meg;

Or. en

Indokolás

A súlyos, nemkívánatos esemény vagy mellékhatás esetére szolgáló, elfogadásra váró 
intézkedések között nem feltétlenül szerepel az ezen irányelvben meghatározottak alapján 
történő szervvisszahívás. Olykor az események vagy mellékhatások akkor jelentkeznek, amikor 
a szervet már átültették, és ebben az esetben nem biztos, hogy a beültetett szerv eltávolítása a 
legmegfelelőbb intézkedés a szerv visszahívására. Ezen felül egy adott biztonsági probléma 
kezelésébe korrekciós és megelőző intézkedések bevezetése érdekében az eljárások és
eredmények felülvizsgálata és értékelése is beletartozik.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés - e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) megfelelő iránymutatást adnak az 
adományozástól az átültetésig vagy az 
ártalmatlanításig terjedő lánc valamennyi 
szakaszában részt vevő egészségügyi 

(e) megfelelő iránymutatást adnak az 
adományozástól az átültetésig vagy az 
ártalmatlanításig terjedő lánc, illetve az azt 
követő kezelés és az átültetés utáni 
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létesítményeknek, szakembereknek és más 
feleknek;

felépülés valamennyi szakaszában részt 
vevő egészségügyi létesítményeknek, 
szakembereknek és más feleknek;

Or. en

Indokolás

A transzplantációs eljárásnak nem akkor van vége, amikor a beteg a szervátültetés során 
hozzájutott a szervhez. Az átültetést követő lábadozási időszak, a kilökődést gátló kezelések a 
szervátültetés sikere vagy sikertelensége szempontjából mind rendkívül fontosak. Ez a tény 
nem elhanyagolható, mivel létfontosságú részét képezi annak, hogy a beteg sikeres 
szervátültetésen esett-e át és ezáltal egészsége javulásnak indul-e. A nemzeti transzplantációs 
központnak ezért törekednie kell a transzplantációs gondozást végző orvosi létesítmények 
irányítására.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk - 2 bekezdés - f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) az átültetés kimenetelére vonatkozó 
releváns adatokat gyűjtenek az 
összehasonlítható minőségértékelés és a 
szervátültetés biztonsága érdekében, 
amely a továbbiakban európai szinten 
javítani fogja a szervátültetési eljárást. 

Or. en

Indokolás

Ugyan a legtöbb európai ország már rendelkezik olyan jegyzékkel, amely a szervátültetési 
eljárás valamennyi aspektusáról szóló információt gyűjti össze, a különböző európai 
jegyzékek összehasonlítását akadályozza, hogy a szervátültetés, a szervátültetésről szóló 
adatgyűjtési eljárások és a szervátültetés utáni eredmények értékelése során használt 
szakkifejezések meghatározása nincs harmonizálva. A módosítás több együttműködésre hív 
fel.
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Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk - 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok illetékes hatóságai a 
második bekezdésben említett 
intézkedések végrehajtásának jogkörét az 
ilyen intézkedések végrehajtására 
szakosodott, elismert szervezetekre 
ruházhatják át.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés hasznos lehet azon tagállamok számára, amelyek ilyen típusú szervezeteket 
alkalmaznak.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a harmadik országoknak/országoktól 
történő valamennyi szervátadásra/-átvételre 
az illetékes hatóság/szervezet/intézmény
engedélyével kerüljön sor. Az illetékes 
hatóság a nemzeti adatvédelmi hatósággal 
konzultál a harmadik 
országoknak/országoktól történő 
szervátadással/-átvétellel kapcsolatos 
adatszolgáltatás keretének kidolgozására. 
A személyes adatok harmadik országokba 
történő továbbítására vonatkozó konkrét 
eljárást a 95/46/EK irányelv 25. és 26. 
cikke alapján kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó konkrét eljárást a 
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95/46/EK irányelv 25. és 26. cikke tartalmazza. A javaslat 21. cikke, vagy (15) 
preambulumbekezdése kimondhatná, hogy az illetékes hatóságnak konzultálnia kell a nemzeti 
adatvédelmi hatósággal a harmadik országoknak/országoktól történő biztonságos, 
ugyanakkor gyors és hatékony szervátadással/-átvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás 
keretének kidolgozására. 

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk - 2 bekezdés - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az ezen irányelvben megállapítottakkal 
egyenértékű minőségi és biztonsági 
követelményeknek felelnek meg.

(b) az ezen irányelvben megállapítottakkal 
egyenértékű minőségi és biztonsági, 
valamint a donor és a recipiens védelmét 
szolgáló követelményeknek felelnek meg.

Or. en

Indokolás

A szervdonorok és recipiensek harmadik országbeli védelme szigorúan az európai uniós 
szervdonorok és recipiensek védelméhez kötődik. Ezért a szervcsere engedélyét csak akkor 
szabad megadni, ha a harmadik országbeli szervadományozás az új irányelvben foglalt 
valamennyi követelménynek is megfelel. A jelenlegi megfogalmazás kétértelmű.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
23. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

**3 évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Or. en

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
24. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértéséért 
kiszabható szankciókkal kapcsolatos 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek a szankciók 
érvényesítése érdekében. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok
ezekről a rendelkezésekről […]-ig 
tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal az 
azokat érintő minden későbbi módosítást 
is.

A tagállamok meghatározzák az ezen
irányelvnek megfelelően elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértéséért 
kiszabható szankciókkal kapcsolatos 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek a szankciók 
érvényesítése érdekében. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok
legkésőbb ...-ig* értesítik a Bizottságot
ezekről az intézkedésekről, illetve 
haladéktalanul értesítik bármilyen
későbbi, ezeket érintő módosításról.

*2 évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az alábbi intézkedésekre vonatkozó 
részletes szabályokat a 26. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni:

törölve

(a) az emberi szervek tipizálására 
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vonatkozó, a mellékletben részletesen 
bemutatott információk aktualizálására és 
továbbítására vonatkozó szabályok;
(b) a szervek teljes mértékű nyomon 
követhetőségét biztosító eljárások, 
beleértve a címkézési követelményeket is; 
(c) a súlyos nemkívánatos események és 
mellékhatások bejelentését biztosító 
eljárások.

Or. en

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ezen irányelv egységes 
végrehajtására és különösen az alábbi 
intézkedésekre vonatkozó részletes
szabályokat a 26. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni:

2. Az ezen irányelv egységes 
végrehajtására és különösen az alábbi 
intézkedésekre vonatkozó megfelelő
szabályokat a 26. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni:

Or. en

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság ezen irányelv célkitűzéseinek 
elérése érdekében a 26a., 26b. és 26c. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén a következőket 
állapítja meg:
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(a) az emberi szervek tipizálására 
vonatkozó, a mellékletben részletesen 
bemutatott információk aktualizálására és 
továbbítására vonatkozó szabályok;
(b) a szervek teljes mértékű nyomon 
követhetőségét biztosító eljárások, 
beleértve a címkézési követelményeket is; 
(c) a súlyos nemkívánatos események és 
mellékhatások bejelentését biztosító 
eljárások.

Or. en

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét 
kell alkalmazni, tekintettel a szóban forgó 
határozat 8. cikkének rendelkezéseire is. 

törölve

Or. en

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A hatáskör átruházásának gyakorlata

1. A Bizottságot a 25a. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására …-ig* kell feljogosítani. A 
Bizottság a ráruházott hatáskörök 
tekintetében legkésőbb …-ig** jelentést 
készít, amelyhez adott esetben csatol egy 
jogalkotási javaslatot az átruházott 



PR\798376HU.doc 35/39 PE430.898v01-00

HU

hatáskör időtartamának 
meghosszabbítására. 
2. Amint a Bizottság elfogad egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről 
egyidejűleg tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. 
3. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására a 26b. és 26c. cikkben 
szereplő feltételek vonatkoznak.
*HL; kérjük, illessze be az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 3 évnek megfelelő 
időpontot.

**HL; kérjük, illessze be az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 30 hónapnak megfelelő 
időpontot.

Or. en

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
26 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b.cikk
A felhatalmazás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 25. cikkben említett 
hatáskör-átruházást.
2. Azon intézménynek, amely a hatáskör-
átruházás visszavonására vonatkozó 
határozatról szóló belső eljárást 
elindította, törekednie kell a másik 
intézmény és a Bizottság tájékoztatására, 
megnevezve azon átruházott hatásköröket, 
amelyek visszavonhatóak.
3. A visszavonásról szóló határozatban 
szerepeltetni kell a visszavonás okát, és a 
határozat által megszűnik az abban 
szereplő hatáskör-átruházás. Ez a 
határozat azonnal vagy a határozatban 
szereplő későbbi időpontban lép hatályba. 
Nem érinti a már hatályos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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érvényességét. Ezt a határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

Or. en

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
26 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal szembeni kifogások

1. Az Európai Parlament és/vagy a 
Tanács az értesítés dátumát követő két 
hónapon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ezt az 
időtartamot egy hónappal meg kell 
hosszabbítani.
2. Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az 
a meghirdetett dátumon hatályba lép.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, a szóban forgó jogi aktus nem 
lép hatályba. A kifogást emelő intézmény 
megindokolja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szembeni kifogását.

Or. en
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
legkésőbb [...]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

1. A tagállamok legkésőbb ...-ig* hatályba 
léptetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

*2 évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Or. en

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

A szervátültetés rendkívüli immunbiológiai eljárásból olyan betegek rehabilitációjának 
legcélszerűbb módjává alakult, akik halálos vese-, máj-, szív-, tüdő- és hasnyálmirigy-
elváltozásokat előidéző, igen sokféle betegségben szenvednek. A szervátültetés az elmúlt 
ötven évben világszerte alkalmazott, bevált és hatékony gyakorlattá vált, amely 
nagymértékben javítja az életminőséget és megnöveli a várható élettartamot. Mi több, a 
szervadományozás ajándékozás, valamint az önzetlenség és a szolidaritás kifejezését táplálja a 
társadalomban. 

Mindazonáltal a szervátültetések iránti igény az Európai Unióban folyamatosan és gyorsabban 
nőtt, mint az adományozott szervek száma. Jelentős számú beteg veszíti életét a krónikus 
szervhiány miatt. A szervek iránti igény és az azok elérhetősége közötti egyensúly komoly 
hiánya haszonszerzési célú felhasználáshoz és illegális szervkereskedelemhez vezethet, ami 
sérti az alapvető emberi jogokat. Míg a szervhiány továbbra is a legfontosabb kihívás, nagyon 
sok egyéb feladat áll még előttünk a tagállamokban alkalmazott különböző transzplantációs 
rendszerekkel kapcsolatban. Mivel a tagállamok közötti fokozott együttműködés és a 
határokon átnyúló csere komoly potenciállal rendelkezik az átültetések számának növelése 
terén, közös minőségi és biztonsági normák elfogadására van szükség.

Annak érdekében, hogy az egészség magas szintű védelme az egész Európai Unióban 
biztosított legyen, a javasolt irányelv közös, kötelező minőségi és biztonsági előírásokat 
állapít meg az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozóan. Az emberi vér és 
vérkomponensek minőségéről és biztonságáról szóló irányelvet (2003) az emberi szövetek és 
sejtek minőségéről és biztonságáról szóló irányelv (2004) követte, ez utóbbi az EK-Szerződés 
152. cikkén alapuló jogszabályokat kiegészítve az emberi szervekre is kitér. Az európai szintű 
közös fellépés szükségességét egyértelműen elismerték a szervadományozásról és -
átültetésről szóló állásfoglalásban, amelyet az Európai Parlament 2008 áprilisában nagy 
többséggel fogadott el. 

A javasolt irányelv szabályokat állapít meg az emberi testbe történő átültetésre szánt, emberi 
eredetű szervek magas szintű minőségi és biztonsági előírásainak biztosítására – az 
adományozás, a gyűjtés, a vizsgálat, a tipizálás, a megőrzés, a szállítás és az beültetés 
folyamata során. Nemzeti minőségi programokat vezet be, meghatározva a tagállamok 
szervátültetési eljárásának szabályait és gyakorlatát. További részletekkel szolgál a gyűjtés 
folyamatáról és a vonatkozó témákról, például a bejelentési rendszerről is. Külön figyelmet 
fordít a donor és a recipiens nyomon követhetőségére és védelmére. Ami a végrehajtást illeti, 
rendelkezések vonatkoznak az illetékes nemzeti hatóságok kijelölésére és feladataira, az 
európai szervcsere-szervezetekre és a szervek harmadik országokkal történő cseréjére. 

Az előadó üdvözli ezt a javaslatot, és nagyra értékeli annak három fő célját, amelyek a 
következők: a minőség és biztonság biztosítása a betegek számára uniós szinten, a donorok 
védelmének biztosítása és a tagállamok közötti együttműködés megkönnyítése. Az Európai 
Unióban általában széles társadalmi egyetértés tapasztalható a szervátültetés céljából történő 
szervadományozás vonatkozásában. A különböző kulturális, tradicionális, vagy a szervezeti 
rendszerrel kapcsolatos háttér miatt azonban különbségek mutatkoznak a tagállamok között e 
kérdés megközelítését tekintve. A minőségi és biztonsági intézkedések harmonizálása, illetve 
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az ezekre való törekvés mellett az előadó hangsúlyozza, hogy az irányelv nem okozhat 
további igazgatási terhet a tagállamok számára, és elegendő rugalmasságot kell biztosítania 
anélkül, hogy a jelenleg bevált gyakorlatokat veszélyeztetné. 

Az előadó egyetért a Bizottság álláspontjával, miszerint a szervátültetési programok 
alapvetően az önkéntes és térítésmentes adományozás elvén alapulnak, mivel ezt az elvet az 
emberi eredetű anyagokra vonatkozó korábbi jogszabályokban már rögzítették. A 
szervadományozásnak mindig térítés nélküli ajándékozásnak kell lennie, és védeni kell a 
lehetséges haszonszerzéssel fennálló bármifajta kapcsolattól. A szervátültetési eljárás 
minőségének fokozása érdekében az előadó néhány, az emberi méltósággal kapcsolatos 
módosítást javasol. A beleegyezés kérdését illetően tiszteletben kell tartani és védeni kell az 
arra vonatkozó döntés szabadságát, hogy az illető kíván-e szervet adományozni vagy nem, 
ezért ennek kiigazítása a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Az élő donoroknak nyújtott térítés bevezetését szigorúan úgy kell tekinteni, hogy az az 
adományozással kapcsolatban közvetlenül felmerült költségek, például az útiköltségek 
megtérítése, kerülve mindenfajta anyagi ösztönzést a potenciális donorok tekintetében. A 
valamely beavatkozás miatt indokolatlan károsodást elszenvedő személyek ezenfelül 
tisztességes kártérítésre jogosultak. 
A szervek donortól a recipiensig, illetve visszafelé történő nyomon követhetősége az egyik 
legkomolyabb biztonsági aggályt jelenti, ezért az anonimitás fogalmát a kifejezések
egymásnak való ellentmondásának elkerülése érdekében titoktartással kell helyettesíteni. Az 
előadó támogatta a donorra és a recipiensre vonatkozó megbízható adatvédelmi intézkedések 
fogalmának beillesztését a javaslatba.
A szervdonorok arányának növelése terén már hasznosnak bizonyult a legjobb gyakorlatok, a 
modellek és a szakértelem Európai Unió-szerte történő megosztása. Fokozni kell az 
együttműködést annak érdekében, hogy azonosítsák a különböző transzplantációs rendszerek 
sikeres elemeit, és azokat európai szinten népszerűsítsék, ami a kiváló minőségű és 
biztonságú szervadományozás és -átültetés biztosításának tökéletesítését eredményezi.

Az előadó végezetül arányos számú módosítást javasol, amelyek a donor, az illetékes 
hatóságok és a szervátültetést követő időszak fogalommeghatározásával kapcsolatos 
aggályokat tükrözik, és a szöveg tökéletesítése érdekében javasolja bizonyos cikkek 
pontosabb megfogalmazását. Az előadó úgy döntött továbbá, hogy a Jogi és Belső Piaci 
Bizottság szinte összes javaslatát beépíti. 

A jelentéstervezet nem tartalmaz módosításokat a javaslat 25. és 26. cikkére vonatkozóan, 
hogy azokat a végrehajtási aktusok Lisszaboni Szerződés által bevezetett rendszeréhez 
igazítsa. Ezeket a módosításokat egy későbbi szakaszban fogják előterjeszteni.


