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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz w 
art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0818),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 152 ust. 4a traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0480/2008),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 168 ust.4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0000/2009),

1. w pierwszym czytaniu przyjmuje stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za 
stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym 
tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i 
parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zminimalizowanie ryzyka związanego z 
przenoszeniem chorób. Dobra organizacja 
krajowego systemu przeszczepów oraz 
użycie najlepszych dostępnych ekspertyz 
medycznych, technologii oraz 
nowoczesnych kuracji medycznych mogą 
znacznie obniżyć ryzyko związane z 
przeszczepem organów u pacjenta, jakim 
jest odrzucenie organu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest zmniejszenie ryzyka na rzecz korzyści pacjenta. Dlatego w motywach 
należy podkreślić, iż zmniejszenie w pewnym stopniu ryzyka jest możliwe poprzez wdrożenie 
dyrektywy. Przyjęcie organu przez pacjenta jest podstawowym elementem wyniku po zabiegu 
medycznym. Dlatego należy wprowadzić środki zmniejszające ryzyko odrzucenia organu, w 
celu polepszenia stosunku możliwych korzyści do ryzyka pacjenta.

Poprawka 2

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Lista procedur określonych w art. 2 ust. 1 również zawiera „opisywanie”.
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Poprawka 3

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcia „identyfikowalności” i „rozpoznawalności” są ze sobą mocno powiązane: zawsze 
kiedy możliwa jest bezpośrednia lub pośrednia identyfikowalność posiadacza materiału 
genetycznego, może on być uważany za rozpoznawalnego. Z perspektywy ochrony danych, 
identyfikowalność oraz anonimowość danych nie mogą współistnieć gdyż są sobie przeciwne.
Projekt zawiera jednak wciąż oba terminy, tworząc tym samym sprzeczność.

Poprawka 4

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Właściwy organ powinien 
skonsultować się z krajowym organem 
ochrony danych w związku z 
kształtowaniem ram przekazywania 
danych związanych z narządami do i z 
państw trzecich. W tym przypadku 
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zastosowanie ma szczególny system 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich, określony w art. 25 i 26 
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych1.
1Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególny system przekazywania danych osobowych do państw trzecich określony jest w art. 
25 i 26 dyrektywy 95/46/WE. Art. 21 lub odpowiedni punkt 15 preambuły wniosku mógłby 
przewidzieć, że właściwy organ skonsultuje się z krajowym organem ochrony danych w celu 
ukształtowania odpowiednich ram umożliwiających bezpieczne, ale także szybkie i skuteczne 
przekazywanie danych związanych z narządami do i z państw trzecich.

Poprawka 5

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Właściwe organy państw 
członkowskich powinny odgrywać istotną 
rolę w gwarantowaniu jakości i 
bezpieczeństwa narządów na każdym 
etapie procesu, od aktu dawstwa do 
przeszczepienia. Jak podkreślono w 
zaleceniu Komitetu Ministrów Rady 
Europy do państw członkowskich w 
sprawie kontekstu, funkcjonowania i 
odpowiedzialności krajowej organizacji 
transplantacyjnej, preferowanym 
rozwiązaniem jest jeden organ, uznawany 
oficjalnie i działający na zasadzie non-
profit, odpowiadający ogólnie za dawstwo, 
przydzielanie, identyfikowalność narządów 
i rozliczalność. Jednakże, zależnie przede 
wszystkim od podziału kompetencji w 
państwach członkowskich, przy 
koordynowaniu dawstwa, przydzielania lub 

(19) Właściwe organy państw 
członkowskich powinny odgrywać istotną 
rolę w gwarantowaniu jakości i 
bezpieczeństwa narządów na każdym 
etapie procesu, od aktu dawstwa do 
przeszczepienia oraz w trakcie 
rekonwalescencji pacjenta, bazując na 
najlpeszej praktyce medycznej z zakresu 
kuracji po przeszczepie. Jak podkreślono w 
zaleceniu Komitetu Ministrów Rady 
Europy do państw członkowskich w 
sprawie kontekstu, funkcjonowania i 
odpowiedzialności krajowej organizacji 
transplantacyjnej, preferowanym 
rozwiązaniem jest jeden organ, uznawany 
oficjalnie i działający na zasadzie non-
profit, odpowiadający ogólnie za dawstwo, 
przydzielanie, identyfikowalność narządów 
i rozliczalność. Jednakże, zależnie przede 
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przeszczepiania narządów mogą 
współpracować ze sobą organy lokalne, 
regionalne, krajowe lub międzynarodowe, 
pod warunkiem że stosowane są ramy 
zapewniające rozliczalność, współpracę i 
skuteczność.

wszystkim od podziału kompetencji w 
państwach członkowskich, przy 
koordynowaniu dawstwa, przydzielania lub 
przeszczepiania narządów mogą 
współpracować ze sobą organy lokalne, 
regionalne, krajowe lub międzynarodowe, 
pod warunkiem że stosowane są ramy 
zapewniające rozliczalność, współpracę i 
skuteczność.

Or. en

Uzasadnienie

Proces przeszczepu nie kończy się w momencie otrzymania organu podczas operacji. Okres 
rekonwalescencji oraz kuracja przeciw odrzuceniu przeszczepu odgrywają również istotną 
rolę decydującą o sukcesie czy porażce przeszczepu organu u pacjenta. Etap ten nie może 
zostać zaniedbany, gdyż jest on konieczny, by stwierdzić czy przeszczep u pacjenta zakończył 
się sukcesem i czy ostatecznie poprawi jego stan zdrowia.

Poprawka 6

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Środki niezbędne w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. W odniesieniu do artykułu 25 w 
każdym przypadku dotyczącym 
wprowadzania środków ochrony danych 
oraz bezpieczeństwa, należy dokonać 
konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami łącznie z 
Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych.

Or. en

Uzasadnienie
Ustawodawca powinien zapewnić, że w odniesieniu do artykułu 25, w każdym przypadku 
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dotyczącym wprowadzania środków ochrony danych oraz bezpieczeństwa, należy dokonać 
konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami łącznie z EIOD.

Poprawka 7

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Aby zapewnic realizacje celów 
niniejszej dyrektywy, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 
szczególności należy przyznać Komisji 
uprawnienia w zakresie ustanawiania, w 
przypadku wymiany narządów między 
państwami członkowskimi, procedur 
przekazywania do ośrodków 
transplantacyjnych informacji dotyczących 
charakterystyki narządów, procedur 
niezbędnych do zapewnienia 
identyfikowalności narządów, w tym 
wymagań w zakresie oznakowywania, a 
także procedur zgłaszania istotnych 
zdarzeń lub reakcji niepożądanych.

Or. en

Uzasadnienie

Ustawodawca powinien zapewnić, że w odniesieniu do artykułu 25, w każdym przypadku 
dotyczącym wprowadzania środków ochrony danych oraz bezpieczeństwa, należy dokonać 
konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami łącznie z EIOD.
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Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie zabrania 
państwom członkowskim utrzymania lub 
wprowadzania na swoim terytorium 
bardziej rygorystycznych środków 
ochrony, pod warunkiem, że są one zgodne 
z postanowieniami Traktatu.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) upoważnienie” oznacza upoważnienie, 
akredytację, wyznaczenie lub udzielenie 
licencji, zależnie od pojęć stosowanych w 
każdym państwie członkowskim; lub też 
rejestrację w instytucji publicznej na 
dostarczanie opieki medycznej jeśli do 
zadań tej instytucji należy zapewnienie, że 
zarejestrowana instytucja przestrzega 
przepisów niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie, by wszystkie państwa członkowskie w których właściwie 
funkcjonuje opieka medyczna oraz system przeszczepu były w stanie utrzymać swoje struktury 
organizacyjne i administracyjne. W niektórych krajach członkowskich rejestracja jest 
odpowiednikiem procedury upoważnienia lub akredytacji.
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Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) „właściwy 
organ/organizacja/instytucja” oznacza 
jeden lub więcej organ, organizację i/lub 
instytucję non-profit, publiczną lub 
prywatną, odpowiedzialną za wdrożenie 
wymogów niniejeszej dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

Dla przejrzystości, równolegle z definicją europejskiej organizacji wymiany narządów, a 
także organu odpowiedzialnego za pobieranie narządów i nadzór nad regułami określonymi 
w dyrektywie jako podstawa dla wszelkich systemów przeszczepiania narządów, należy 
dołaczyć definicję organu właściwego zgodnie z art. 18. Dlatego też niniejsza poprawka 
dopełnia zaproponowane poprawki (37, 38) art. 18.  Umożliwia ona elastyczną organizację 
dawstwa i pobierania narządów w przypadku wdrażania, bez ograniczania jakości i 
bezpieczeństwa.

Poprawka 11

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

((c) „dawca” oznacza każdą zmarłą lub 
żyjącą osobę, która oddaje jeden lub kilka 
organów;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że ludzkie ciało pozostaje ciałem osoby nawet po śmierci, pojęcie dawcy 
powinno zostać uosobione.
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Poprawka 12

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3–  litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi kontynuację poprawki nr 9. Instytucja pobierająca narządy może pełnić 
podwójną funkcję będąc szpitalem dawcą (szpital lub oddział szpitala w którym pobiera się 
organ do przeszczepu) lub zewnętrzną instytucją (publiczną czy prywatną) zajmującą się 
koordynowaniem i organizacją całej procedury dawstwa i pobierania. Jeżeli instytucja 
pobierającą narządy nie jest szpitalem dawcą, może również działać jako właściwy organ, 
organizaja, instytucja.Patrz również proponowana poprawka nr 17 do art. 5.

Poprawka 13

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe programy jakości Krajowe programy jakości i
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka stanowi sprecyzowanie zakresu stosowania.
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Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) standardowe procedury operacyjne 
służące identyfikacji oraz przekazywaniu 
informacji o potencjalnych dawcach;

Or. en

Uzasadnienie

Identyfikacja potencjalnych dawców na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz 
przekazywanie informacji o nich są koniecznymi warunkami wszelkich działań związanych z 
dawstwem narządów. Liczne badania wykazują, że w każdym państwie członkowskim na 
milion mieszkańców przypada od 40 do 50 dawców. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może zwiększyć zakres dawstwa narządów poprzez wprowadzenie 
systematycznej analizy istniejącego potencjału dawców we wszystkich szpitalach dawcach, a 
następnie poprzez zastosowanie pomiarów mających na celu sprawdzenie, czy potencjał 
dawców został wyczerpany.

Poprawka 15

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 - ustęp 3 - litera b) - tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wycofywania narządów, o którym mowa 
w art. 11 ust. 2,

– kierowania poważnymi niepożądanymi 
zdarzeniami i reakcjami o których mowa 
w art. 11(2),

Or. en

Uzasadnienie

Środki, które należy przedsięwziąć w przypadku poważnych nieprzewidzianych zdarzeń czy 
reakcji nie muszą koniecznie oznaczać wycofania narządów w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy. Czasem zdarzenia czy reakcje pojawiają się, gdy organy już zostały 
przeszczepione i w tym przypadku transplantektomia wycofująca organ może nie być 
najodpowiedniejszym do zastosowania środkiem. Poza tym zarządzanie problemem 
szczególnego rodzaju bezpieczeństwa wiązałoby się ze sprawdzeniem oraz oceną procedur i 
rezultatów w celu wprowadzenia środków korekcyjnych i prewencyjnych.
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Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku pojawienia się poważnych nieprzewidzianych zdarzeń czy reakcji należy podjąć 
szereg działań prewencyjnych. Środki te niekoniecznie obejmują wycofanie organu w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy. Czasem poważne nieprzewidziane zdarzenie czy reakcja 
występuje gdy organ już został wszczepiony i transplantektomia (wycofanie organu) może nie 
być najodpowiedniejszym środkiem do zastosowania.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 18

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

pobieranie narządów miało miejsce w 
instytucajch lub zajmowały się tym
instytucje pobierające narządy, których 
działalność jest zgodna z przepisami 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Większość szpitali dawców nie jest w stanie zapewnić bez pomocy przestrzegania zasad 
niniejszej dyrektywy. W szczególności w kwestii dotyczącej charakterystyki dawcy organu 
zgonie z art. 7. Aby nie narażać szpitali chętnych do uczestnictwa w oddawaniu organów, 
dyrektywa powinna ułatwić, szpitalowi dawcy spełnianie wszystkich etapow procedury, albo 
aby zewnętrzna instytucja pobierajaca narządy, która pomaga szpitalom zapewniła, że 
wszystkie przepisy dyrektywy zostały wprowadzone, w celu zapewnienia potencjalnym 
biorcom, standardów wysokiej jakości i bezpieczeństwa.

Poprawka 19

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w organizacjach, organach lub 
przedsiębiorstwach uczestniczących w 
transporcie narządów obowiązują 

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

odpowiednie standardowe procedury 
operacyjne wykluczające możliwość 
uszkodzenia narządu w czasie transportu i 
zapewniające zoptymlizowanie i o ile to 
możliwe zminimalizowanie czasu trwania 
transportu.

Or. en

Uzasadnienie

Często, by zapewnić nienaruszalność organu w trakcie transportu lepiej nie redukować czasu 
tranportu lecz zaczekać na najbardziej odpowiedni moment.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 22

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu identyfikacji dawców, 
umożliwiającego zidentyfikowanie 
każdego aktu dawstwa i każdego 
pobranego w ten sposób narządu. Państwa 
członkowskie zapewniają opracowanie i 
dobór wspomnianego systemu identyfikacji 
dawców w taki sposób, aby wykluczyć lub 
zminimalizować gromadzenie, 
przetwarzanie lub wykorzystywanie 

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

danych osobowych, wykorzystując w 
szczególności możliwość stosowania 
pseudonimów jak również technicznych i 
organizacyjnych środków zapewniających 
ochrone danych.

Or. en

Uzasadnienie
Pojęcia „identyfikowalności” i „rozpoznawalności” są ze sobą mocno powiązane: zawsze 
kiedy możliwa jest bezpośrednia lub pośrednia identyfikowalność posiadacza materiału 
genetycznego, może on być uważany za rozpoznawalnego. Z perspektywy ochrony danych, 
identyfikacja oraz anonimowość danych nie mogą współistnieć gdyż są sobie przeciwne.
Jednakże, projekt wciaż używa obydwu terminów, tworząc sprzeczność.

Poprawka 23

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie, zgodnie z 
art.24, określają przepisy dotyczące kar 
stosowanych w przypadku:
(a) nieupoważnionego dostępu do danych 

lub systemów pozwalających na 
identyfikację dawcy lub biorcy;
(b) jakiegokolwiek wykorzystania 

systemów lub danych pozwalających na 
identyfikację dawców lub biorców 
mającego na celu śledzenie dawców lub 
biorców dla celów innych niż medyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba wprowadzenia kar, aby zniechęcić do prób wykorzystania systemów do 
nieupoważnionych badań.
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Poprawka 24

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Lista procedur określonych w art. 2 ust. 1 zawiera także „przechowywanie”. Wzięcie pod 
uwagę kwestii dotyczących przechowywania jako przyczyny poważnych niepożądanych 
zdarzeń wydaje się potencjalnie korzystne.

Poprawka 25

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Oddanie organu jest darem opartym na solidarności i współczuciu dla innej istoty ludzkiej.  
Pozbawienie daru cechy altruizmu umniejsza znaczenie daru i godności zmarłego czy 
żyjacego dawcy. Parlament uznał już ten szczególny wymóg w rezolucji z dnia 22 kwietnia 
2008 (Rezolucja w sprawie dawstwa i wszczepiania narządów ((A6-0090/2008), ust. 22) 
Komisja ujęła go w art. 23 swojego uzasadnienia.

Poprawka 26

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi, Parlamentem 
Europejskim i zainteresowanymi stronami 
zbada możliwość rozwijania systemu, 
dzięki czemu życzenia sformułowane przez 
obywateli wyrażających zgodę na 
wykorzystanie ich narządów po śmierci 
będą brane pod uwagę w jak największej 
liczbie państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że ludzie mieszkają, podróżują i pracują w kilku państwach Unii Europejskiej, również 
umierają w państwach innych niż te, których są obywatelami lub rezydentami.

Poprawka 27

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie łatwo dostępnych systemów 
i rejestrów, umożliwiających 
odnotowywanie życzeń przyszłych 
dawców. Ponadto gwarantują, że właściwe 
organy dają pierwszeństwo życzeniu 
dawcy nad wszelkimi potencjalnymi 
przeciwnymi życzeniami małżonka, 
krewnego pierwszego stopnia lub innej 
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osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą być wezwane do zagwarantowania istnienia systemów 
umożliwiających zakomunikowanie życzenia zostania dawcą, co powinno być uznawane za 
priorytet.

Poprawka 28

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Państwa członkowskie gwarantują, że 
narządy będą przydzielane biorcom w 
oparciu o kryteria przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i naukowe.

Or. en

Uzasadnienie

Reguła ta, dotycząca przydzielania narządów, jest bezpośrednim rezultatem zastosowania 
zasad równości i sprawiedliwości w kontekście podziału zasobów opieki zdrowotnej.

Poprawka 29

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żadne narządy nie zostaną pobrane z ciała 
osoby zmarłej, jeśli jej zgon nie zostanie 
potwierdzony zgodnie z prawem 
krajowym.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymaganie dotyczące potwierdzenia zgonu zmarłego dawcy przed wyrażeniem zgody na 
pobranie narządu wynika z zasady nienaruszalności życia ludzkiego i integralności fizycznej, 
określonej w art. 16 dodatkowego protokołu do Konwencji o prawach człowieka i 
biomedycynie, w sprawie przeszczepiania narządów i tkanek pochodzenia ludzkiego.

Poprawka 30

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu dostarczenia 
dawcom całościowych, konkretnych i 
obiektywnych informacji dotyczących 
dawstwa narządów, w tym informacji na 
temat procesu przeszczepu, jego 
szczegółowego zakresu, możliwego użycia 
narządów, a także zagrożeń, włącznie z 
ryzykiem niewłaściwego wykorzystania 
narządówe.

Or. en

Uzasadnienie

Przy poszukiwaniu jakże ważnej odpowiedzi na poważny niedobór organów w Europie należy 
zwrócić szczególną uwagę na potrzebę poszanowania i ochrony wolnego wyboru oddania 
organów bądź nie. Decyzja dotycząca oddania organów nie będzie „dobrowolna” bez 
dostatecznych, właściwych i nieautorytarnych informacji. Parlament Europejski przyjął tę 
zasadę w ust. 7 i 37 rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. (A6-0090/2008).

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dawstwo od żywych dawców jest 
uznawane za rozwiązanie pomocnicze do 
dawstwa post mortem i brane pod uwagę 
jedynie w przypadku braku alternatywy, 
tj. przy braku narządów od dawcy 
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zmarłego. Dawstwo od żywych dawców 
jest z zasady ograniczone do dawstwa od 
bliskich krewnych lub małżonków w 
przypadku domniemanego ryzyka braku 
narządów.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że żywi dawcy są podatni na wykorzystywanie, w ich przypadku należy zastosować 
szczególne środki ochrony. Art. 9 i 10 dodatkowego protokołu do Konwencji o prawach 
człowieka i biomedycynie, w sprawie przeszczepiania narządów i tkanek pochodzenia 
ludzkiego, podobnie jak Parlament Europejski w rezolucji z 22 kwietnia 2008 r. (A6-
0090/2008), zwracają szczególną uwagę na pomocniczy charakter dawstwa od żywych 
dawców. Zasada ograniczenia dawstwa od żywych dawców do osób blisko spokrewnionych z 
dawcą jest ogólnie przyjętą praktyką w większości państw członkowskich.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zastosowania się do zakazu 
komercjalizacji ciała ludzkiego państwa 
członkowskie gwarantują, że 
rekompensata dla żywych dawców będzie 
ściśle ograniczona do zwrotu kosztów 
bezpośrednio związanych z dawstwem, 
takich jak koszty podróży, koszty opieki 
nad dziećmi czy utrata zarobków, tak aby 
uniknąć jakiejkolwiek motywacji 
finansowej dla potencjalnych dawców.

Or. en

Uzasadnienie

Dawstwo narządów wynikające z pobudek finansowych jest nieetyczne. W ten sposób 
ofiarowany narząd staje się zwykłym towarem rynkowym, a sytuacja tego rodzaju stanowi 
pogwałcenie ludzkiej godności. Jest to ponadto sprzeczne z zakazem komercjalizacji ciała 
ludzkiego i jego części, wyraźnie zapisanym w art. 3 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE.
Parlament Europejski potwierdził to w ust. 22 rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. (A6-
0090/2008).
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Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Osoba, która poważnie ucierpiała w 
wyniku interwencji ma prawo do 
sprawiedliwej rekompensaty, ściśle 
ograniczonej do zwrotu kosztów oraz 
wynagrodzenia za niedogodności 
związane z dawstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 15 ust. 2, 2a.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden narząd nie zostanie pobrany od 
osoby, która w świetle prawa krajowego 
nie jest w stanie wyrazić na to zgody.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególnej ochrony wymagają osoby nie bedące w stanie wyrazić zgody na przeprowadzenie 
procedury medycznej. Może to dotyczyć osób małoletnich, ale także dorosłych pozbawionych 
zdolności prawnej. Stanowiąc odbicie art. 14 ust. 1 dodatkowego protokołu do Konwencji o 
prawach człowieka i biomedycynie, w sprawie przeszczepiania narządów i tkanek 
pochodzenia ludzkiego, niniejsza poprawka pozostawia państwom członkowskim możliwość 
określenia warunków, w których dana osoba jest lub nie jest w stanie wyrazić zgody na 
przeprowadzenie procedury medycznej.
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Poprawka 35

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że dawcy i biorcy, których 
dane osobowe są przetwarzane w zakresie 
objętym niniejszą dyrektywą, zostaną 
zidentyfikowani jedynie przez osoby 
mogące udowodnić potrzebę poznania ich 
tożsamości.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcia „identyfikowalności” i „rozpoznawalności” są ze sobą mocno powiązane: zawsze 
kiedy możliwa jest bezpośrednia lub pośrednia identyfikowalność posiadacza materialu 
genetycznego, może on być uważany za rozpoznawalnego i powinien znaleźć się wśród 
biorców i dawców.

Poprawka 36

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia poufności, integralności, 
rozliczalności i dostępności danych 
osobowych dawców i biorców.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest wdrożenie w odpowiednich służbach krajowych polityki bezpieczeństwa 
informacji, opartej na ścisłych i rozsądnych środkach bezpieczeństwa, w szczególności po to, 
aby spełnić przedstwione we wniosku wymogi poufności w odniesieniu do dawców i biorców.
Należy również zapewnić integralność, rozliczalność i dostępność tych danych.
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Poprawka 37

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17
Zapewnianie anonimowości dawców i 
biorców

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Art. 17 jako taki może zostać skreślony, jeśli jego treść (odnośnie wymogów poufności) 
zostanie włączona do nowego ustępu art. 16 o ochronie danych osobowych, poufności i 
bezpieczeństwie przetwarzania danych.

Poprawka 38

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyznaczenie właściwych organów i ich 
zadania

Wyznaczenie właściwych 
organów/organizacji/ instytucji i ich 
zadania

Or. en

Uzasadnienie

The existing organisational structures for organ donation, allocation and transplantation in 
the Member States are closely connected to the organisation of the national health care 
system in general. Recital 19 states that within Members States, a combination of local, 
regional, national and/or international bodies may work together to co-ordinate donation, 
allocation and/or transplantation, provided that the framework in place ensures 
accountability, co-operation and efficiency. Poprawka ta jest powiązana z poprawką 38.
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Poprawka 39

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poszczególne państwa członkowskie 
wyznaczają właściwy organ/organizację/ 
instytucję lub organy/organizacje/ 
instytucje (zwane dalej„właściwym 
organem/organizacją/ instytucją ”), 
odpowiedzialne za wdrażanie wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

In order to maintain the successful and approved organisational Member State structures Art. 
18 should allow for the instalment of one or more competent bodies within the existing 
framework. It is indispensable that the wording clarifies explicitly that it can be any 
institution, organisation or authority as long as it is a non profit body, as laid down in the 
new definition in Art. 3, Amendment 9. [In Germany for example donation and allocation are 
organised by private non-profit organisations that report to the ministry of health as foreseen 
by the German Transplantation Act from 1997].

Poprawka 40

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 - litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wprowadzenie systemu zgłaszania oraz 
systemu wycofywania narządów, o których 
to systemach jest mowa w art. 11 ust. 1 i 2;

(d) wprowadzenie systemu zgłaszania i 
zarządzania oraz systemu z zakresu 
poważnych zdarzeń lub reakcji 
niepożądanych, o których to systemach 
jest mowa w art. 11 ust. 1 i 2;

Or. en

Uzasadnienie

The measures to adopt for a severe adverse event or reaction do not include necessarily the 
recall of organs, as defined in this directive. Occasionally, the events or the reactions appear 
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when the organ has already been transplanted and, in that case, the transplantectomy for the 
recall of the organ may not be the most appropriate measure to adopt. Besides, the 
management of a particular safety problem would also include the revision and assessment of 
the procedures  and results, in order to introduce corrective or preventive measures.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) wydawanie odpowiednich wytycznych 
dla zakładów i pracowników opieki 
zdrowotnej oraz innych podmiotów 
uczestniczących we wszystkich etapach
procesu od aktu dawstwa do 
przeszczepienia lub utylizacji narządu, a 
także dalszego leczenia i terapii 
potransplantacyjnej;

Or. en

Uzasadnienie

The transplant process does not end when the patient has received an organ in the transplant 
operation. The post-transplantation recovery period, and treatment with anti-rejection 
therapies, are also imperative to the success, or not, of a transplanted organ for the patient.
This fact should not be neglected as it is a vital part of whether the patient has undergone a 
successful transplant and is ultimately able to improve their health. The National Transplant 
Centre must therefore look at guiding medical facilities in transplant care.

Poprawka 42

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) zbieranie odnośnych danych 
dotyczących okresu następującego po 
przeszczepie w celu zapewnienia 
możliwości przeprowadzania 
porównywalnych ocen jakości i 
bezpieczeństwa przeszczepów służących 
dalszemu usprawnianiu procesu 
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transplantacji na szczeblu europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Although almost all European countries have already developed a registry that collects 
information on all aspects of the transplantation process, comparisons between the European 
registries is hampered by the lack in harmonization of definitions of terms used in organ 
transplantation, procedures for the collection of data on transplantation activity, and 
techniques for the evaluation of post-transplant outcome. This amendment calls on more 
cooperation.

Poprawka 43

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe władze państw członkowskich 
dysponują możliwością delegowania 
uprawnień wdrożeniowych z zakresu 
środków określonych w ustępie drugim do 
uznanych organizacji zajmujących się 
wprowadzaniem tego rodzaju środków.

Or. en

Uzasadnienie

This paragraph might be of help for MS using those types of organizations.

Poprawka 44

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszelka wymiana narządów z państwami 
trzecimi odbywała się z upoważnieniem 
właściwego organu/organizacji/ instytucji.
Właściwy organ dokonuje konsultacji z
krajowym organem ochrony danych w
związku z kształtowaniem ram 
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przekazywania danych związanych z 
narządami do i z państw trzecich. 
Stosowany jest szczególny system 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich określony w art. 25 i 26 
dyrektywy 95/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

A specific regime for transfer of personal data to third countries is laid down in Articles 25 
and 26 of Directive 95/46/EC. Article 21 or the relevant Recital 15 of the proposal could state 
that the competent authority will consult with the national Data Protection Authority in order 
to develop the necessary framework for secure, but also fast and efficient transfer of organs' 
data to and from the third countries.

Poprawka 45

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) narządy spełniają wymogi jakości i 
bezpieczeństwa równoważne z 
wymaganiami ustanowionymi w niniejszej 
dyrektywie.

(b) narządy spełniają wymogi jakości i 
bezpieczeństwa, a także wymogi ochrony 
dawcy i biorcy równoważne z 
wymaganiami ustanowionymi w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Protection of organ donors and organ recipients in third countries is strictly connected to the 
effective protection of organ donors and organ recipients within the European Union. Hence, 
an authorisation for the exchange of organs shall only be granted when all requirements of 
the new Directive are met also by the organ donation in the third country . The current 
wording is ambiguous.



PR\798376PL.doc 31/39 PE430.898v01-00

PL

Poprawka 46

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

**3 lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar za naruszenie 
przepisów krajowych przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz przyjmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
wdrożenia tych kar. Przewidziane kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
poinformują Komisję o tych przepisach nie 
później niż […] i niezwłocznie 
poinformują Komisję o wszelkich 

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar za naruszenie 
przepisów krajowych przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz przyjmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
wdrożenia tych kar. Przewidziane kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o tych przepisach w 
terminie do ... * oraz powiadamiają ją 
niezwłocznie o każdej późniejszej zmianie 
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zmianach mających wpływ na te przepisy. mającej na nie wpływ.
*2 lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
26 ust. 3 przyjmuje się szczegółowe 
przepisy dotyczące następujących 
środków:

skreślony

(a) zasady aktualizacji i przekazywania 
wyszczególnionych w załączniku 
informacji o charakterystyce ludzkich 
narządów;
(b) procedury służące zapewnieniu pełnej 
identyfikowalności narządu, w tym 
wymogi dotyczące oznakowywania; 
(c) procedury służące zapewnieniu 
zgłaszania istotnych zdarzeń i reakcji 
niepożądanych.

Or. en

Poprawka 49

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z procedurą określoną w art. 26 
ust. 2 przyjmuje się szczegółowe przepisy 
dotyczące jednolitego wdrażania niniejszej 
dyrektywy, a w szczególności 
następujących środków:

2. Zgodnie z procedurą określoną w art. 26 
ust. 2 przyjmuje się właściwe przepisy 
dotyczące jednolitego wdrażania niniejszej 
dyrektywy, a w szczególności 
następujących środków:
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Or. en

Poprawka 50

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Akty delegowane

W celu osiągnięcia celów niniejszej 
dyrektywy Komisja Europejska określa w 
formie aktów delegowanych i zgodnie z 
postanowieniami art. 26 lit. a), b) i c):
(a) zasady aktualizacji i przekazywania 
wyszczególnionych w załączniku 
informacji o charakterystyce ludzkich 
narządów;
(b) procedury służące zapewnieniu pełnej 
identyfikowalności narządu, w tym 
wymogi dotyczące oznakowywania; 
(c) procedury służące zapewnieniu 
zgłaszania istotnych zdarzeń i reakcji 
niepożądanych.

Or. en

Poprawka 51

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 
decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8. 

skreślony

Or. en
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Poprawka 52

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Uprawnienia do delegacji

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych określonych w art. 25 lit. a) 
przekazane zostaną Komisji do dnia ... *. 
Komisja przedstawia sprawozdanie z 
zakresu uprawnień delegowanych w 
maksymalnym terminie... ** i załącza w 
odnośnych przypadkach  projekt 
legislacyjny dotyczący przedłużenia 
okresu delegacji uprawnień. 
2. Bezzwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja Europejska 
informuje o tym jednocześnie Parlament 
Europejski i Radę. 
3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przekazywane są Komisji 
na warunkach określonych 
postanowieniami art. 26 lit. b) i c).
* Dz.U.:   wstawić datę: trzy lata od chwili wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

** Dz.U.: wstawić datę: 30 dni od chwili wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26b
Odwołanie delegacji

1. Delegowanie uprawnień określonych w 
art. 25 lit. a) może być odwołane przez 
Parlament Europejski i Radę.



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

PL

2. Instytucja, która zainicjowała 
procedurę wewnętrzną z zakresu decyzji o 
odwołaniu delegacji podejmuje kroki 
mające na celu przekazanie drugiej 
instytucji spisu uprawnień mogących 
podlegać odwołaniu.
3. Decyzja o odwołaniu określa jego 
powody i kładzie kres delegacji uprawnień 
w niej wymienionych. Wchodzi ona w 
życie bezzwłocznie lub z dniem w dniej 
określonym. Nie stanowi ona uszczerbku 
dla ważności już obowiązujących aktów 
delegowanych. Niniejsza decyzja zostaje 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 26 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26c
Zastrzeżenia do aktów delegowanych

1. Parlament Europejski i/lub Rada mogą 
złożyć zastrzeżenie do aktu delegowanego 
w terminie 2 miesięcy od dnia notyfikacji. 
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten wydłuża się o jeden 
miesiąc.
2. W przypadku braku, do końca tego 
terminu, zastrzeżenia do aktu 
delegowanego ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, akt delegowany 
publikowany jest w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wchodzi w życie z 
dniem w nim określonym.
3. W przypadku zastrzeżenia do aktu 
delegowanego ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady akt delegowany 
nie wchodzi w życie. Instytucja 
wyrażająca zastrzeżenie do aktu 
delegowanego określa jego powody.
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Or. en

Poprawka 55

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[...] r. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz 
tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do …*. 
Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekażą Komisji tekst tych przepisów.

*2 lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 56

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekażą Komisji 
tekst głównych przepisów prawa 
krajowego dotyczących dziedziny objętej 
niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst przepisów prawa krajowego, 
które państwa te przyjęły w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przeszczep narządów zmienił się z zabiegu o wyjątkowym charakterze w immunobiologii 
w najbardziej praktyczny sposób leczenia pacjentów z różnymi chorobami skutkującymi 
śmiertelnymi chorobami nerek, wątroby, serca, płuc i trzustki. W ciągu ostatnich 
pięćdziesięciu lat stał się on ugruntowaną i efektywną praktyką stosowaną na całym świecie, 
która w ogromnym stopniu podnosi jakość życia i zwiększa jego długość. Ponadto oddanie 
narządów jest darem oraz wyrazem altruizmu i solidarności społecznej.

Jednakże zapotrzebowanie na przeszczepy narządów w Unii Europejskiej stale się zwiększało 
i postępowało szybciej niż wzrost liczby oddawanych narządów. Duża liczba pacjentów 
umiera wskutek stałego niedoboru narządów. Znaczna nierównowaga między 
zapotrzebowaniem a dostępnością narządów może doprowadzić do komercjalizacji i 
nielegalnego handlu nimi, które to praktyki naruszają podstawowe prawa człowieka. Chociaż 
niedobór narządów pozostaje najistotniejszym problemem, istnieje znacznie więcej kwestii 
dotyczących różnych systemów przeszczepiania narządów w państwach członkowskich.
Ponieważ ściślejsza współpraca i wymiana transgraniczna między państwami członkowskimi 
charakteryzują się olbrzymim potencjałem w zakresie zwiększenia liczby zabiegów 
przeszczepu narządów konieczne jest przyjęcie wspólnych norm jakości i bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony zdrowia na terytorium całej UE 
proponowana dyrektywa ustanawia wspólne obowiązujące normy jakości i bezpieczeństwa 
narządów ludzkich do przeszczepów. Po przyjęciu dyrektywy w sprawie jakości 
i bezpieczeństwa krwi ludzkiej i składników krwi (2003 r.), a następnie dyrektywy w sprawie 
jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich (2004 r.), przedmiotowa dyrektywa ma 
na celu uwzględnienie narządów ludzkich w sposób umożliwiający uzupełnienie 
prawodawstwa, którego podstawę stanowi art. 152 traktatu WE. Konieczność wspólnego 
działania na szczeblu europejskim została wyraźnie uznana w rezolucji w sprawie dawstwa i 
przeszczepiania narządów, przyjętej przez Parlament Europejski w kwietniu 2008 r. ogromną 
większością głosów.

Proponowana dyrektywa ustanawia przepisy zapewniające wysokie normy jakości i 
bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów do ciała ludzkiego – w procesie ich 
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oddawania ,  pobierania, badania, charakterystyki, konserwowania, transportu i 
przeszczepiania. Wprowadza ona krajowe programy jakości określające zasady i praktykę 
stosowane w procesie przeprowadzania przeszczepów w państwach członkowskich. Ponadto 
w dyrektywie szerzej uwzględniono proces pobierania narządów oraz związane z tym 
zagadnienia, w tym system zgłaszania. Szczególną uwagę zwrócono na identyfikowalność 
oraz ochronę dawcy i biorcy. W zakresie wdrażania uwzględniono przepisy dotyczące 
wyznaczania właściwych władz krajowych i określania ich zadań oraz przepisy dotyczące 
europejskich organizacji wymiany narządów i organizacji wymiany narządów z krajami 
trzecimi.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ten wniosek i bardzo docenia jego trzy 
podstawowe cele: zapewnienie jakości i bezpieczeństwa pacjentów na szczeblu UE, 
zapewnienie ochrony dawców oraz ułatwienie współpracy między państwami członkowskimi.
Zasadniczo w Unii Europejskiej panuje ogólne porozumienie społeczne co do dawstwa 
narządów przeznaczonych do przeszczepów. Jednakże ze względu na różne podłoża 
kulturowe, tradycje lub systemy organizacyjne między państwami członkowskimi występują 
różnice w podejściu do tej kwestii. Sprawozdawca podkreśla, że pomimo utrzymania lub 
dążenia do harmonizacji środków w zakresie jakości i bezpieczeństwa dyrektywa nie może 
tworzyć dodatkowego obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich i musi 
pozostawiać wystarczającą elastyczność bez uszczerbku dla obecnych dobrych praktyk.

Sprawozdawca zgadza się z poglądem Komisji, że z zasady programy przeszczepiania 
narządów powinny opierać się na dobrowolnym i nieodpłatnym dawstwie, jako że zasada ta 
została już zawarta we wcześniejszych uregulowaniach dotyczących substancji pochodzenia 
ludzkiego. Oddawanie narządów musi zawsze odbywać się nieodpłatnie i musi być chronione 
przez wszelkimi związkami z ewentualną komercjalizacją. Ponadto systemy dawstwa i 
przeszczepów są oparte na altruizmie. W celu podniesienia jakości procesu przeszczepu 
narządów sprawozdawca proponuje kilka poprawek dotyczących godności człowieka. W 
odniesieniu do wyrażenia zgody na przeszczep organów należy również szanować i chronić 
wolność wyboru przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym oddaniu narządów, w związku z 
czym państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za uregulowanie tej kwestii.

Wprowadzenie rekompensaty dla żyjących dawców należy postrzegać ściśle jako wyrównanie 
kosztów bezpośrednio związanych z aktem oddania narządów, takich jak np. koszty podróży, 
i unikać wszelkich zachęt finansowych dla potencjalnych dawców. Ponadto osoba, która 
poniosła nadmierną szkodę w wyniku interwencji ma prawo do sprawiedliwego 
odszkodowania.

Identyfikowalność narządów pobranych od dawcy i wszczepionych biorcy jest jednym 
z istotnych problemów związanych z bezpieczeństwem i z tego powodu koncepcję 
anonimowości należy zastąpić koncepcją poufności, aby uniknąć sprzeczności samej w sobie.
Sprawozdawca poparł włączenie do wniosku pojęcia środków należytej ochrony danych 
dawcy i biorcy.

Wymiana w ramach Unii Europejskiej dobrych praktyk, wzorów i specjalistycznej wiedzy już 
okazała się przydatna, jeśli chodzi o zwiększenie liczby dawców narządów. Współpracę 
należy wspierać, aby określić elementy warunkujące powodzenie różnych systemów 
przeszczepu narządów i propagować je na szczeblu europejskim, co spowoduje poprawę w 
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zakresie zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa dawstwa oraz przeszczepu narządów.

Sprawozdawca proponuje ponadto proporcjonalną liczbę poprawek odzwierciedlających 
zastrzeżenia co do definicji dawcy, właściwych władz i okresu po przeszczepie oraz bardziej 
precyzyjne sformułowania w niektórych artykułach w celu ulepszenia tekstu. Sprawozdawca 
postanowił również uwzględnić niemal wszystkie propozycje komisji JURI.

Ze względu na konieczność dostosowania do systemu aktów wykonawczych wprowadzonych 
traktatem z Lizbony projekt sprawozdania nie zawiera poprawek do art. 25 i 26. Poprawki te 
zostaną złożone na późniejszym etapie.


