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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Podle statistik z roku 2007 je v pořadnících na příjem orgánů pro transplantaci zapsáno 
v Evropě téměř 56 000 pacientů. Úmrtnost během čekání na transplantát jater, plic nebo srdce 
se pohybuje mezi 15 a 30 procenty. Každý den v Evropě umírá téměř deset lidí, kteří čekají 
na transplantaci. Tradice, náboženské a etické přesvědčení a vnímání konce života ovlivňují 
způsob, jakým jednotlivé členské státy přistupují k dárcovství orgánů. S tím souvisejí také 
velmi odlišné systémy, které jednotlivé členské státy používají pro dárcovství orgánů 
a transplantaci. Dále jsou mezi členskými státy velké rozdíly v počtu dárců na osobu a v počtu 
orgánů, které jsou určeny pro přeshraniční dárcovství. U většiny pacientů, zejména dětí nebo 
velmi citlivých pacientů, je k nalezení vhodného orgánu zapotřebí velkého množství 
potenciálních dárců. V malých systémech se tedy může stát, že lidé, kteří by chtěli po smrti 
darovat orgán, nemusejí být využiti, neboť v systému nejsou kompatibilní pacienti, kteří 
by mohli orgán přijmout. 

Komise proto navrhla balíček předpisů týkajících se jakostních a bezpečnostních norem 
pro lidské orgány určené k transplantaci. Cílem tohoto návrhu je prostřednictvím těchto 
společných norem zjednodušit výměnu orgánů mezi členskými státy, a rozšířit tak dostupné 
množství orgánů pro potřeby pacientů po celé Evropě. 

Stanovisko Výboru pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti podporuje obecnou působnost a účel navrhovaných nařízení. 
Členské státy Evropské unie jednoznačně potřebují prohloubit spolupráci v oblasti 
transplantací orgánů a lze jen doufat, že navrhovaná směrnice bude mít v tomto ohledu 
význam. Hlubší spolupráce se musí zakládat na vzájemné důvěře členských států k systémům 
jiných členských států. Tato důvěra je pak zase založena na existenci vysokých norem kvality 
a bezpečnosti a na dodržování příslušných nařízení ze strany všech členských států.

Výbor je jednoznačně přesvědčen, že musíme plně respektovat různé postoje a etické názory 
všech členských států a zároveň spolupracovat na tom, abychom co nejvíce pomohli tisícům 
pacientů, kteří k nalezení vhodného orgánu potřebují hlubší spolupráci v rámci Evropy. V této 
souvislosti předkládáme ke znění Komise řadu pozměňovacích návrhů.

Nejdůležitějším problémem je velmi citlivá otázka získávání souhlasu potenciálních dárců 
po jejich smrti. Komise ve svém návrhu uvádí, že v různých členských státech existuje velké 
množství nejrůznějších systémů. Komise s poukazem na tuto skutečnost, na citlivost této 
problematiky a na chybějící právní základ pro kroky Společenství navrhuje, aby byly 
zachovány právní předpisy jednotlivých členských států. Výbor pro právní záležitosti souhlasí 
s tímto obecným přístupem Komise k dané otázce, navrhuje však, aby byl návrh Komise 
doplněn o text, který by přiměl členské státy dát občanům právo vyjádřit svůj souhlas 
s posmrtným darováním orgánů a k tomuto přání přihlížet. 

Jelikož mají občané EU možnost cestovat, žít a pracovat ve všech zemích Evropské unie, 
budou také umírat v jiných zemích, než v zemích, jichž jsou občany či kde pobývají. Výbor 
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se proto v duchu respektování rozhodnutí jednotlivce domnívá, že by měla existovat možnost, 
aby lidé, kteří se rozhodli poskytnout souhlas s darováním orgánů po smrti, byli vzati v úvahu 
jako možní dárci ve všech členských státech, nehledě na místo jejich trvalého pobytu. 
K zavedení tohoto systému je nutná další spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami.

Výbor pro právní záležitosti by chtěl také navrhnout opatření, která by dále upevnila právo 
na anonymitu dárců a příjemců a zároveň by zaručila možnost z přísně lékařských důvodů 
zpětně vyhledat orgány až k dárcům a příjemcům. Tři pozměňovací návrhy se zaměřují 
na minimalizaci rizika obchodování s orgány a další neetické nezákonné činnosti.

A konečně Výbor navrhuje řadu méně závažných pozměňovacích návrhů, které různým 
způsobem upravují znění návrhu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Boj proti obchodování s orgány 
by nadále neměl být pouze úkolem 
Evropské unie. Členské státy by v tomto 
ohledu měly rovněž přijmout opatření, 
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včetně snížení poptávky, účinnější 
podpory dárcovství orgánů, prosazování 
přísné legislativy s ohledem na žijící 
dárce, zaručení transparentnosti státních 
registrů a pořadníků, zavedení právní 
odpovědnosti zdravotnických pracovníků 
za zjišťování nesrovnalostí a výměny 
informací.

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) standardních pracovních postupů 
ke zjištění a omezení rizika neetické 
či nezákonné činnosti, zejména té, která 
se týká rozhodování o odběru orgánů 
a transplantacích.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) byl přístup k systémům umožňujícím 
identifikovat dárce či příjemce co nejvíce 
omezen.

Odůvodnění

Snížením počtu osob, které mají přístup k údajům, se snižuje riziko neoprávněného přístupu 
k těmto citlivým údajům.
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Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

K tomu, abychom odradili lidi od snah využívat tyto systémy k neoprávněnému vyhledávání 
informací, jsou nutné sankce.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

Jelikož lidé žijí, cestují a pracují v různých zemích Evropské unie, dochází také k jejich úmrtí 
v jiném státě, než je stát, jehož jsou občany či kde pobývají.
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Členské státy pod záštitou Interpolu 
a Europolu zintenzivní svou spolupráci 
s cílem účinněji řešit problém 
nezákonného obchodování s orgány.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Za účelem snížení rizika nezákonného 
obchodování s orgány v Evropské unii 
budou členské státy snižovat poptávku, 
účinněji podporovat dárcovství orgánů, 
prosazovat přísnou legislativu s ohledem 
na žijící nepříbuzné dárce, zaručí 
transparentnost státních registrů 
a pořadníků, zavedou právní odpovědnost 
zdravotnických pracovníků za zjišťování 
nesrovnalostí a zajistí výměnu informací.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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