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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

A 2007. évi statisztikák szerint Európában közel 56 000 beteg szerepel szervátültetési 
várólistán. A máj-, tüdő- vagy szívátültetésre várók halálozási aránya 15 és 30 százalék között 
mozog. Európában naponta csaknem 10 ember hal meg szervekre várva. Az élet végével 
kapcsolatos hagyományok, vallási és etikai meggyőződések és nézetek hatással voltak arra, 
ahogyan a különböző tagállamok a szervadományozás kérdését megközelítették. Ennek 
megfelelően a különböző tagállamokban igen eltérő rendszerek vonatkoznak a 
szervadományozásra és -átültetésre. Szintén nagy különbségek mutatkoznak az egy főre jutó 
donorok számát, valamint a tagállamok közötti határokat átlépő szervek számát illetően. 
A legtöbb beteg, különösen a gyermekek vagy a fokozottan érzékeny személyek esetében 
nagy donorállományokra van szükség ahhoz, hogy a megfelelőt megtalálják. Ez azzal jár, 
hogy a kis rendszerekben a haláluk után szerveiket felajánló személyeket esetleg figyelmen 
kívül hagyják, mivel az adott rendszerben nem szerepel alkalmas beteg, akibe szerveiket 
beültethetnék.

A Bizottság ezért egy sor szabályozásra tett javaslatot az átültetésre szánt emberi szervekre 
vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokat illetően. A javaslat célja, hogy e közös előírások 
alkalmazása révén megkönnyítse a szervek cseréjét a tagállamok között, ily módon nagyobb 
szervállományt létrehozva, amely a betegek javát szolgálhatná Európa-szerte.

A Jogi Bizottság álláspontja

A Jogi Bizottság támogatja a javasolt szabályozások általános hatályát és céljait. Az Európai 
Unió tagállamainak nyilvánvalóan tovább kell fokozniuk a szervátültetések terén folytatott 
együttműködésüket, és a javasolt irányelv remélhetőleg fontos lesz e tekintetben. A fokozott 
együttműködésnek a tagállamok részéről más tagállamok rendszereibe vetett kölcsönös 
bizalomra kell épülnie. E bizalom viszont a magas szintű minőségi és biztonsági előírások 
meglétén, valamint e szabályozások összes tagállam általi betartásán alapul.

A bizottságnak szilárd meggyőződése, hogy nagymértékben tiszteletben kell tartanunk az 
egyes tagállamok különböző álláspontjait és etikai nézeteit, miközben közösen fáradozunk 
azon, hogy a lehető legjobb módon segítsük azt a több ezer beteget, akinek fokozott európai 
együttműködésre van szüksége ahhoz, hogy számára megfelelő szervet találjanak. Ezzel 
összefüggésben több módosítást javasolunk a Bizottság által elfogadott szövegben.

A legfontosabb kérdés a haláluk után esetlegesen donorrá váló személyek beleegyezésének 
igen kényes kérdése. A Bizottság javaslatában megállapítja, hogy sok különféle rendszer van 
érvényben a különböző tagállamokban. A Bizottság e tényre, a kérdés érzékenységére és a 
közösségi fellépés jogalapjának hiányára hivatkozva azt javasolja, hogy a nemzeti 
jogszabályokat őrizzék meg. A Jogi Bizottság egyetért a Bizottság e kérdéssel kapcsolatos 
általános megközelítésével, ugyanakkor azt javasolja, hogy azt egészítsék ki olyan szöveggel, 
amely arra sürgeti a tagállamokat, hogy a polgárok mint egyének számára biztosítsák annak 
jogát, hogy kinyilvánítsák hozzájárulásukat szerveik haláluk utáni felajánlásához, valamint 
azt, hogy ezeket a kívánságokat figyelembe vegyék. 
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Mivel Európa polgárai élnek azzal a szabadsággal, hogy az Európai Unió bármely országában 
utazzanak, éljenek és dolgozzanak, olyan országokban is el fognak halálozni, amelyeknek 
nem lakosai vagy állampolgárai. A bizottság ezért az egyéni döntések tiszteletben tartásának 
szellemében úgy véli továbbá, hogy azon személyek számára, akik úgy döntöttek, hogy 
kinyilvánítják hozzájárulásukat szerveik haláluk utáni felajánlásához, lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy őket donorként valamennyi tagállamban figyelembe vegyék, 
lakóhelyüktől függetlenül. Az ilyen rendszer végrehajtásához az összes érintett fél további 
együttműködésére van szükség.

A Jogi Bizottság továbbá intézkedéseket kíván javasolni a donorok és recipiensek
anonimitással kapcsolatos jogának további erősítéséhez, ugyanakkor biztosítva a szervek 
donorokig és recipiensekig történő nyomon követésének biztonságos, szigorúan orvosi 
célokat szolgáló lehetőségét. Három módosítás célja a szervkereskedelem, valamint más 
etikátlan és illegális tevékenység kockázatának csökkentése.

A bizottság végezetül több kisebb módosítást javasol annak érdekében, hogy a szöveget 
különböző módon tökéletesítse.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

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.

Indokolás

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

Módosítás 2
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Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A szervkereskedelem elleni 
küzdelemnek nem csak európai uniós 
feladatnak kell lennie. A tagállamoknak is 
fel kell lépniük e célból, ideértve a kereslet 
visszaszorítását, a szervadományozás 
hatékonyabb elősegítését, a szigorú jogi 
szabályozás fenntartását az élő 
szervadományozók tekintetében, a nemzeti 
nyilvántartások és várólisták 
átláthatóságának biztosítását, az orvosi 
szakma jogi felelősségének megteremtését 
a szabálytalanságok feltárását illetően, 
valamint az információk megosztását.

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az etikátlan vagy illegális 
tevékenységekkel, különösen a szervek 
beszerzéséről és átültetéséről szóló 
döntésekkel kapcsolatos kockázatok 
nyomon követésére és korlátozására 
vonatkozó szabványos működési 
folyamatok.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a donor vagy a befogadó azonosítását 
lehetővé tevő rendszerekhez való 
hozzáférés a legnagyobb mértékben 
korlátozott.
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Indokolás

Minél kevesebb személy fér hozzá az adatokhoz, annál kisebb a kockázata e bizalmas 
adatokhoz való illetéktelen hozzáférésnek.

Módosítás 5

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.

Indokolás

A szankciókra azért van szükség, hogy visszatartsák az embereket a rendszerek illetéktelen 
használatától.

Módosítás 6

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 

(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 
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átültetés során vagy után megfigyelt súlyos 
mellékhatásra vonatkozó releváns és 
szükséges információk bejelentésére, 
kivizsgálására, nyilvántartására és 
továbbítására.

hozható, az átültetés során vagy után 
megfigyelt súlyos mellékhatásra vonatkozó 
releváns és szükséges információk 
bejelentésére, kivizsgálására, 
nyilvántartására és továbbítására.

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 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jövőbeli donorok kívánságainak rögzítése 
céljából könnyen hozzáférhető rendszerek 
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.

Indokolás

A tagállamokat fel kell szólítani olyan rendszer felállítására, amely képes rögzíteni a 
donorként való felajánlkozást, és azt minden mással szemben előtérbe helyezi.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamokkal, az Európai 
Parlamenttel és az érdekelt felekkel szoros 
együttműködésben a Bizottság 
megvizsgálja egy olyan rendszer 



PE430.861v02-00 8/10 AD\803170HU.doc

HU

kiépítésének a lehetőségét, amelynek 
révén a halált követő 
szervadományozáshoz való kifejezett 
hozzájárulást a lehető legtöbb tagállam 
figyelembe képes venni.

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 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A tagállamok az Interpol és az 
Europol égisze alatt tovább erősítik 
együttműködésüket a szervkereskedelem 
elleni hatékonyabb fellépés érdekében.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unióban a lehető legalacsonyabbra 
lehessen szorítani a szervkereskedelem 
kockázatát, a tagállamok törekednek a 
kereslet visszaszorítására, a 
szervadományozás hatékonyabbá tételére, 
az élő szervadományozók tekintetében a 
szigorú jogi szabályozás fenntartására, a 
nemzeti nyilvántartások és várólisták 
átláthatóságának biztosítására, az orvosi 
szakma jogi felelősségének 
megteremtésére a szabálytalanságok 
feltárását illetően, valamint az 
információk megosztására.
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Módosítás 11

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 közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, 
amelyeket az ezen irányelv által 
szabályozott területen fogadnak el.

Indokolás

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