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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst ogólny

Według statystyk z 2007 r. prawie 56 000 pacjentów w Europie znajduje się na listach osób 
oczekujących na przeszczep narządów. Współczynnik śmiertelności wśród osób oczekujących 
na przeszczep wątroby, płuca lub serca wynosi od 15% do 30%. Codziennie w Europie 
umiera prawie 10 osób oczekujących na narządy. Na sposób podejścia różnych państw 
członkowskich do kwestii dawstwa narządów wpływ miały tradycja oraz religijne i etyczne 
przekonania oraz poglądy dotyczące końca życia. W związku z tym różne państwa 
członkowskie posiadają w dużej mierze odmienne systemy dawstwa narządów oraz ich 
przeszczepów. Znacząco różni się również liczba dawców na jednego mieszkańca, a także 
liczba narządów wymienianych między państwami członkowskimi.
W przypadku większości pacjentów, szczególnie dzieci lub osób, które są bardzo wrażliwe, 
konieczna jest duża liczba dawców, aby znaleźć zgodny narząd. Ma to taki skutek, że 
w niewielkich systemach osoby, które po śmierci chciałyby być dawcami narządów, mogą 
zostać pominięte ze względu na brak w systemie odpowiednich pacjentów, którzy mogliby 
być biorcami tych narządów.

W związku z tym Komisja zaproponowała zbiór przepisów dotyczących norm jakości 
i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów. Celem wniosku jest ułatwienie 
wymiany narządów między państwami członkowskimi poprzez stosowanie tych wspólnych 
norm, co pozwoli na zwiększenie liczby dostępnych narządów, które mogą pomóc pacjentom 
w całej Europie.

Stanowisko Komisji Prawnej

Komisja Prawna popiera ogólny zakres i cele proponowanych przepisów. Państwa 
członkowskie Unii Europejskiej niewątpliwie potrzebują dodatkowego zacieśnienia 
współpracy w dziedzinie przeszczepów narządów, a proponowana dyrektywa – miejmy 
nadzieję – będzie miała pod tym względem istotne znaczenie. Zacieśniona współpraca musi 
się opierać na wzajemnym zaufaniu państw członkowskich do systemów innych państw 
członkowskich. Podstawę tego zaufania stanowi z kolei istnienie wysokich norm jakości 
i bezpieczeństwa oraz przestrzeganie tych przepisów przez wszystkie państwa członkowskie.

Komisja Prawna jest przekonana, że musimy wykazać się dużym poszanowaniem różnych 
stanowisk i poglądów etycznych poszczególnych państw członkowskich, a jednocześnie 
musimy współpracować w celu udzielenia w jak najlepszy sposób pomocy tysiącom 
pacjentów, którym większa współpraca w Europie jest potrzebna, aby mogli otrzymać 
odpowiedni narząd. W związku z tym do tekstu Komisji można wprowadzić szereg 
poprawek.

Najistotniejsza kwestia dotyczy bardzo delikatnej sprawy, którą jest zgoda na oddanie 
organów potencjalnych dawców po ich śmierci. Komisja w swoim wniosku zwraca uwagę, że 
w państwach członkowskich istnieje wiele różnych systemów. Biorąc pod uwagę ten fakt, 
delikatność tej sprawy oraz brak podstawy prawnej do działania Wspólnoty, Komisja 
proponuje utrzymanie ustawodawstwa krajowego. Komisja Prawna zgadza się z ogólnym 
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podejściem Komisji Europejskiej do tej sprawy, lecz jako uzupełnienie proponuje 
wprowadzenie przepisu, w którym apeluje się do państw członkowskich o nadanie 
poszczególnym obywatelom prawa do wyrażenia zgody na oddanie organów po śmierci oraz 
uwzględnienie takiej woli.

Ponieważ obywatele Europy korzystają ze swobody przemieszczania się, pobytu i pracy we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej, ich śmierć będzie również następować w krajach, 
których nie są mieszkańcami ani obywatelami. W związku z tym Komisja Prawna uważa 
również, że w duchu poszanowania indywidualnego wyboru osoby, które postanowiły 
wyrazić zgodę na oddanie narządów po śmierci, powinny mieć możliwość poddania się 
badaniom jako dawcy we wszystkich państwach członkowskich, niezależnie od miejsca 
zamieszkania. Aby wprowadzić w życie taki system, konieczna jest większa współpraca 
między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Komisja Prawna chciałaby również zaproponować środki mające na celu dalsze umocnienie 
praw do anonimowości dawców i biorców, z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpiecznej 
możliwości zidentyfikowania narządów pobranych od dawcy i wszczepionych biorcy do 
celów ściśle medycznych. Trzy poprawki mają na celu zminimalizowanie ryzyka handlu 
organami i innych nieetycznych i nielegalnych działań.

Komisja Prawna proponuje ponadto kilka niewielkich poprawek mających na celu 
wprowadzenie różnych ulepszeń do tekstu.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący 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, 
opisywaniu, konserwowaniu, transporcie 
i przeszczepianiu narządów ludzkich 
powinien być odpowiednio 
wykwalifikowany i przeszkolony.

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Zwalczanie nielegalnego handlu 
narządami nie powinno być wyłącznie 
zadaniem Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie również powinny 
przyjmować środki mające na celu 
realizację tego celu, w tym poprzez 
ograniczanie popytu, skuteczniejsze 
wspieranie dawstwa narządów, 
utrzymanie rygorystycznych przepisów 
dotyczących żywych dawców, 
gwarantowanie przejrzystości krajowych 
rejestrów i list oczekujących, ustanowienie 
odpowiedzialności prawnej pracowników 
służby zdrowia za wykrywanie 
nieprawidłowości, a także wymianę 
informacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) standardowe procedury operacyjne 
zapewniające identyfikowalność i 
ograniczenie ryzyka nieetycznych lub 
nielegalnych działań, w szczególności w 
odniesieniu do decyzji o pobraniu i 
przeszczepieniu narządu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) dostęp do systemów pozwalających na 
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identyfikację dawcy lub biorcy jest 
maksymalnie ograniczony.

Uzasadnienie

Przy niższej liczbie osób mających dostęp do danych ryzyko bezprawnego dostępu do tak 
wrażliwych danych jest ograniczone.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący 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) jakiekolwiek wykorzystania systemów 
lub danych pozwalających na 
identyfikację dawców lub biorców 
mającego na celu śledzenie dawców lub 
biorców dla innych celów niż medyczne.

Uzasadnienie

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący 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 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu zgłaszania, 
analizowania, rejestrowania i 
przekazywania istotnych i niezbędnych 
informacji o istotnych zdarzeniach 
niepożądanych i istotnych reakcjach 
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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.

niepożądanych, które mogą wpływać na 
jakość i bezpieczeństwo narządów 
ludzkich, a których przyczyny mogą być 
związane z pobieraniem, badaniem, 
przechowywaniem i transportem 
narządów, a także o wszelkich istotnych 
reakcjach niepożądanych, 
zaobserwowanych podczas przeszczepiania 
lub po przeszczepie, które mogą być 
związane z tymi działaniami.

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 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie łatwo dostępnych systemów 
i rejestrów umożliwiających 
odnotowywanie życzeń przyszłych 
dawców. Ponadto gwarantują, że właściwe 
organy dają pierwszeństwo życzeniu 
dawcy nad wszelkim potencjalnym 
przeciwnym życzeniem małżonka, 
krewnego pierwszego stopnia lub innej 
osoby.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą być wezwane do zagwarantowania istnienia systemów 
umożliwiających zakomunikowanie życzenia zostania dawcą, co powinno być uznawane za 
priorytet.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Państwa członkowskie zacieśniają 
współpracę pod auspicjami Interpolu i 
Europolu w celu skuteczniejszego 
rozwiązywania problemu nielegalnego 
handlu narządami.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. W celu minimalizacji ryzyka 
nielegalnego handlu narządami w Unii 
Europejskiej państwa członkowskie 
ograniczają popyt, skuteczniej wspierają 
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dawstwo narządów, utrzymują 
rygorystyczne przepisy dotyczące żywych 
niespokrewnionych dawców, gwarantują 
przejrzystość krajowych rejestrów i list 
oczekujących, ustanawiają 
odpowiedzialność pracowników służby 
zdrowia za wykrywanie nieprawidłowości i 
wymieniają się informacjami.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący 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 przekażą Komisji 
tekst przepisów prawa krajowego 
dotyczących dziedziny objętej niniejszą 
dyrektywą.

Uzasadnienie

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