
 

AM\816666HU.doc  PE441.839v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.5.2010 A7-0106/106 

Módosítás  106 
Miroslav Mikolášik 
a PPE képviselıcsoport nevében 
Andres Perello Rodriguez 
az S&D PPE képviselıcsoport nevében 
Frédérique Ries 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
Satu Hassi 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
Marina Yannakoudakis 
az ECR képviselıcsoport nevében 
Marisa Matias 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0106/2010 
Miroslav Mikolášik 
Az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minıségi és biztonsági elıírások 
COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 
– 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 
 

a Bizottság javaslatához 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/.../... IRÁNYELVE 
 

az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minıségi és biztonsági elıírásokról 
 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 
 
tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre, és különösen annak 168. cikke (4) 
bekezdésére, 
 
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 
 
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 
 
a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követıen, 
 

                                                 
*  Politikai módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dılt betőtípus, a törléseket pedig 

a ▌jel mutatja. Technikai módosítások és a szolgálatok kiigazításai: az új vagy módosított 
szöveget dılt betőtípus, a törléseket pedig a ║ jel mutatja. 

1 HL C 306., 2009.12.16., 64. o. 
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az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követıen,  
 
a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelıen1, 
 
mivel: 
 
(1) Az elmúlt 50 év során a szervátültetés világszerte elismert gyakorlattá vált, és azóta 

felbecsülhetetlen változást hozott több százezer beteg életében. Az utóbbi két 
évtizedben az emberi szervek szervátültetési célból történı felhasználása egyre 
gyakoribbá vált. A szervátültetés napjainkban a végstádiumban lévı veseelégtelenség 
esetében a leginkább költséghatékony kezelés, olyan szervek végstádiumú elégtelensége 
esetében pedig, mint a máj, tüdı és szív, az egyetlen rendelkezésre álló kezelés. 

 
(2) A szervátültetésnek azonban vannak kockázatai. Az emberi szervek átültetésének 

széleskörő, terápiás célú alkalmazása megköveteli, hogy a szervek olyan mértékben 
minıségi és biztonságos szervek legyenek, hogy minimális szintre csökkenjen a 
betegségek átadásának kockázata. A jól szervezett nemzeti és nemzetközi 
transzplantációs rendszerek, az elérhetı legjobb szaktudás és technológia 
alkalmazása, valamint az innovatív orvosi kezelések jelentıs mértékben csökkenthetik 
a szervátültetés kockázatait a betegek számára. 

 
(3) Emellett a gyógyászati célokra használt emberi szervek hozzáférhetısége attól függ, 

hogy az Unió polgárai hajlandóak-e szervadományozásra. A közegészség védelme és a 
betegségek e szervek általi átvitelének megakadályozása érdekében megelızı 
intézkedéseket kell tenni a győjtésük, szállításuk és felhasználásuk során.  

 
(4) A tagállamok minden évben adnak át egymásnak szerveket. A szervek átadása jelentıs 

módszer a rendelkezésre álló szervek állományának bıvítésére, valamint a donor és a 
recipiens közötti jobb egyezés biztosítására, és így az átültetés minıségének javítására. 
Ez különösen fontos bizonyos betegek – például sürgıs kezelést igénylı betegek, 
hiperszenzitív betegek és gyermekek – optimális kezeléséhez. A rendelkezésre álló 
szerveket felesleges problémák és késedelmek nélkül kell tudni továbbítani a határon 
túlra. 

 
(5) A szervátültetési eljárást azonban különbözı joghatóságok alá tartozó kórházak és 

szakemberek végzik, és a minıségi és biztonsági követelmények tekintetében jelentıs 
különbségek léteznek a tagállamok között.  

 
(6) Ezért közös minıségi és biztonsági szabványokra van szükség az emberi szervek uniós 

szintő győjtésére, szállítására és felhasználására vonatkozóan. Ezek a szabványok 
megkönnyítenék a szervek átadását annak az évi több ezer európai betegnek az 
érdekében, akinek ilyen fajta gyógykezelésre van szüksége. Az uniós jogszabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az emberi szervek elismert minıségi és biztonsági 
szabványoknak feleljenek meg. Ezért az ilyen szabványok segítenek majd megnyugtatni 
a közvéleményt azzal kapcsolatban, hogy a másik tagállamban győjtött emberi szervek 
ugyanolyan alapvetı minıségi és biztonsági garanciát nyújtanak, mint a saját 

                                                 
1 Az Európai Parlament 2010. június xx-i álláspontja. 
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országukban győjtöttek. 
 
(6a)  A szervadományozás és a szervátültetés elfogadhatatlan gyakorlatai közé tartozik a 

szervkereskedelem, amely egyes esetekben együtt jár a szervek eltávolítása céljából 
folytatott emberkereskedelemmel, amely súlyosan sérti az alapvetı emberi jogokat, 
különösen az emberi méltósághoz és a fizikai integritáshoz való jogot. Noha ennek az 
irányelvnek a szervek biztonságos volta és minısége az elsıdleges célja, az illetékes 
hatóságok létrehozásával, a transzplantációs központok engedélyezésével, a 
szervgyőjtés feltételeinek és a nyomon követhetıséget biztosító rendszerek 
kialakításával közvetve a szervkereskedelem elleni küzdelemhez is hozzájárul majd. 

 
(6b) Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSz.) 168. cikkének (7) bekezdése 

értelmében az ugyanazon cikk (4) bekezdésének a) pontja értelmében elfogadott 
intézkedések nem érinthetik a szervek gyógyászati célú felhasználására vonatkozó 
nemzeti rendelkezéseket, és ezáltal magát a szervátültetésre irányuló sebészeti 
beavatkozást. A szervátültetéssel járó kockázatok csökkentésére irányuló 
célkitőzésekre tekintettel mindazonáltal az irányelv hatálya alá kell vonni a 
szervátültetési folyamatra vonatkozó bizonyos rendelkezéseket és különösen az 
átültetés során elıálló olyan nem kívánt és váratlan helyzetekre vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek befolyásolhatják a szervek minıségét és biztonságát. 

 
(7) Az átültetési eljárás kockázatainak csökkentése és elınyeinek maximalizálása 

érdekében a tagállamoknak hatékony minıségi és biztonsági keretet kell mőködtetniük. 
Ennek a keretnek, amelyet az adományozástól az átültetésig vagy az ártalmatlanításig a 
teljes lánc mentén meg kell valósítani és fenn kell tartani, az egészségügyi személyzetre 
és a szervezetre, a helyszínekre, a berendezésekre, az anyagokra, a dokumentációra és a 
nyilvántartásra egyaránt ki kell terjednie. A minıségi és biztonsági keret szükség esetén 
auditálást is magában kell, hogy foglaljon. A tagállamok a minıségi és biztonsági keret 
értelmében meghatározott tevékenységek végrehajtását a nemzeti rendelkezések 
értelmében megfelelınek tekintett speciális szervekre, köztük európai szervcsere-
szervezetekre ruházhatják át. 

 
(8) Az illetékes hatóságoknak a győjtés feltételeit azonosított szervgyőjtı szervezetek 

engedélyezése révén kell felügyelniük. Az engedélyezés azon a vélelmen alapul, hogy 
az alkalmas szervezet, képesített vagy képzett és hozzáértı személyzet, valamint a 
megfelelı létesítmények és anyagok rendelkezésre állnak. 

 
(9) A szervátültetésnél alapvetı megközelítés a kockázatok és elınyök arányának 

mérlegelése. A szervhiány és a szervátültetéseket szükségessé tevı betegségek 
önmagában életveszélyes jellege miatt a szervátültetés elınyei nagyok, és több kockázat 
fogadható el, mint a véren, illetve a legtöbb szöveten és sejten alapuló kezelés során. 
Ebben az összefüggésben a kórházi orvos fontos szerepet játszik azzal, hogy ı dönti el: 
a szervek alkalmasak-e transzplantációra; ezért ez az irányelv meghatározza azokat az 
információkat, amelyek ehhez az értékeléshez szükségesek. 

 
(10) A potenciális donorok transzplantációt megelızı értékelése a szervátültetés alapvetıen 

fontos része. Az értékelés révén elegendı információnak kell rendelkezésre állnia 
ahhoz, hogy a transzplantációs központ megfelelı elemzést végezhessen a 
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kockázatokról és elınyökrıl. Azonosítani és dokumentálni kell a szervvel kapcsolatos 
kockázatokat és tulajdonságokat, hogy ki lehessen választani a megfelelı befogadót. A 
szerv és a donor megfelelı tipizálásához az orvosi kórtörténetre, fizikális vizsgálatra és 
kiegészítı vizsgálatokra vonatkozó információkat kell győjteni. Ahogy hogy az orvosi 
munkacsoport pontos, megbízható és objektív kórtörténethez jusson, beszélgetést kell 
folytatnia az élı donorral vagy – amennyiben szükséges és megfelelı – az elhunyt 
donor hozzátartozóival. Ennek oka az, hogy az elhunyt donortól származó 
szervadományozási folyamat idıkorlátai csökkentik a potenciálisan súlyos fertızı 
betegségek kizárásának képességét. Az elbeszélgetés során az orvosi 
munkacsoportnak megfelelı tájékoztatást kell adnia az adományozás és az átültetés 
kockázatairól és következményeirıl. 

 
(10a) A szervátültetésre rendelkezésre álló szervek hiánya, valamint a szervadományozási és 

szervátültetési folyamat idıkorlátai miatt tekintetbe kell venni azokat a helyzeteket, 
amikor a szervátültetést végzı munkacsoport nem rendelkezik a melléklet kötelezıen 
megadandó minimális adatállományt meghatározó A. része szerinti szerv- és 
donortipizáláshoz szükséges valamennyi információval. Az ilyen egyedi esetekben az 
orvosi munkacsoport értékeli azt a különös kockázatot, amelynek a potenciális 
recipiens az információhiány, illetve az adott szerv átültetésének el nem végzése miatt 
ki van téve. Ennek megfelelıen, amennyiben egy szervnek a melléklet A. része szerinti 
teljes tipizálása nem hajtható végre idıben, vagy sajátos körülmények miatt nem 
lehetséges, ezt a szervet átültethetınek lehet tekinteni, amennyiben az átültetés el nem 
végzése a potenciális recipiens számára nagyobb kockázattal járna. A melléklet 
kiegészítı információk körére vonatkozó B. része lehetıvé teszi a részletesebb szerv- és 
donortipizálást. 

 
(11) Hatékony szabályokat kell biztosítani a szervek megfelelı szállítására, amelyek 

optimalizálják az ischaemiás állapotot, és csökkentik a szerv károsodását. Az orvosi 
titoktartás fenntartása mellett a szerv tárolására szolgáló eszközt egyértelmő 
címkézéssel és megfelelı dokumentációval kell ellátni.  

 
(12) A transzplantációs rendszernek biztosítania kell a szervek nyomon követhetıségét az 

adományozástól a beültetésig. A rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy váratlan 
komplikáció esetén riasztást adjon. Ezért olyan rendszert kell létrehozni, amely az 
érintett személyek alapvetı érdekeinek védelme érdekében kiszőri és vizsgálja a súlyos 
nemkívánatos eseményeket, illetve mellékhatásokat.  

 
(13) A szervdonor nagyon gyakran szövetdonor is. A szervekre vonatkozó minıségi és 

biztonsági követelményeknek ki kell egészíteniük és kapcsolódniuk kell az emberi 
szövetek és sejtek adományozására, győjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, 
megırzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minıségi és biztonsági elıírások 
megállapításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 által létrehozott, szövetekre és sejtekre vonatkozó uniós rendszerhez. Ez nem 
jelenti szükségszerően azt, hogy a két rendszert elektronikusan össze kellene 
kapcsolni. Az illetékes hatóságnak nyomon kell követnie a szerv donoránál vagy 
befogadójánál jelentkezı minden váratlan mellékhatást, és az említett irányelv 

                                                 
1 HL L 102., 2004.4.7., 48. o. 
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rendelkezéseinek megfelelıen jelentenie kell a szövetvigilancia-rendszeren keresztül.  
 
(14) Az emberi szervek adományozásában, ▌vizsgálatában, tipizálásában, győjtésében, 

megırzésében, szállításában és beültetésében közvetlenül részt vevı egészségügyi 
személyzetnek megfelelı képesítéssel vagy gyakorlattal és hozzáértéssel kell 
rendelkeznie. A kórházak szintjén kijelölt donorkoordinátorok fontosságát az Európa 
Tanács elismerte. El kell ismerni a donorkoordinátorok vagy a koordinációs 
munkacsoportok kulcsfontosságú szerepét az adományozás és az átültetés 
folyamatának hatékonysága mellett az átültetendı szervek minısége és 
biztonságossága javításában is. 

 
(15) Általános alapelv, hogy a szervek harmadik országoknak/országoktól történı 

átadását/átvételét az illetékes hatóságnak felügyelnie kell. Engedélyt csak akkor szabad 
megadni, ha az ezen irányelvben megállapított elıírásokkal egyenértékő elıírások 
teljesülnek. Figyelembe kell azonban venni, hogy a meglévı európai szervcsere-
szervezetek milyen fontos szerepet játszanak a szerveknek az említett szervezetekben 
részt vevı tagállamok és harmadik országok közötti cseréjében.  

 
(16) Az önzetlenség fontos tényezı a szervadományozások szempontjából. A szervek 

minıségének és biztonságos voltának garantálása érdekében a szervátültetési 
programoknak az önkéntes és térítésmentes adományozás ▌elvén kell alapulniuk. Ez 
alapvetı fontosságú, mivel ezen elv megsértése elfogadhatatlan kockázatokkal járhat. 
Ha az adományozás nem önkéntes és/vagy pénzügyi haszonszerzésre törekszik, az 
veszélyeztetheti az adományozás folyamatának minıségét, hiszen a fı és/vagy az 
egyetlen elérendı cél nem egy személy életminıségének javítása vagy életének 
megmentése. Még akkor is, ha az eljárás a megfelelı minıségi követelményekkel 
összhangban zajlik, elıfordulhat, hogy a potenciális élı donortól vagy a potenciális 
elhunyt donor hozzátartozóitól kapott klinikai kórtörténet a körülmények és/vagy a 
donorról a recipiensre potenciálisan átvihetı betegségek vonatkozásában nem elég 
pontos, amennyiben a donor pénzügyi elınyöket vár vagy bármiféle kényszernek van 
kitéve. Mindez biztonsági problémát jelentene a potenciális recipiensek számára, 
tekintve, hogy az orvosi munkacsoport korlátozott képességgel rendelkezne a 
megfelelı kockázatelemzés elvégzéséhez. Emlékeztetni kell az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára, nevezetesen annak 3. cikke (2) bekezdésének harmadik francia 
bekezdésére. Ezt az elvet az Európa Tanács emberi jogokról és a biogyógyászatról 
szóló egyezményének 21. cikke is rögzíti, amelyet számos tagállam ratifikált. 
Megjelenik továbbá az Egészségügyi Világszervezet irányadó alapelveiben is, amelyek 
értelmében az emberi test nem képezheti kereskedelmi ügyletek tárgyát. 

 
(16a) A szervadományozás és szervátültetés gyakorlatára nézve irányadó, nemzetközileg 

elismert elvek közé tartozik továbbá többek között a halál bekövetkeztének nemzeti 
jogszabályok szerinti igazolása vagy megerısítése az elhunyt személyek szerveinek 
győjtését megelızıen, valamint az átlátható, megkülönböztetésmentes és tudományos 
kritériumokon alapuló szervelosztás. Ezeket a szervadományozásra és a 
szervátültetésre vonatkozó cselekvési tervvel összefüggésben fel kell idézni és 
figyelembe kell venni.  

 
(16b) Az Unióban többféle minta létezik az adományozáshoz adott beleegyezésre, ezek közé 
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tartoznak a külön hozzájáruláson alapuló („opting-in”) rendszerek, amelyek esetében 
kifejezett hozzájárulásra van szükség a szervadományozáshoz, valamint a feltételezett 
belegyezésen alapuló („opting-out”) rendszerek, amelyek esetében az adományozásra 
akkor kerülhet sor, ha nincs bizonyíték az adományozás megtiltására. Az ezzel 
kapcsolatos személyes döntés kifejezésére néhány tagállamban külön 
nyilvántartásokat hoztak létre, ahol az állampolgárok rögzíttethetik a 
szervadományozással kapcsolatos kívánságaikat. Ez az irányelv nem sérti a 
tagállamokban már mőködı hozzájárulási rendszerek sokféleségét. Emellett a 
Bizottság a szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési tervével fel 
kívánja hívni a nyilvánosság figyelmét a szervadományozásra, és különösen 
mechanizmusokat kíván kidolgozni a szervdonorok Európa-szerte történı 
azonosításának megkönnyítésére. 

 
(17) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmérıl és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8. cikke1 elvben megtiltja az egészségi állapotra vonatkozó adatok 
feldolgozását. E tilalom alól korlátozott kivételeket állapít meg. A 95/46/EK irányelv 
elıírja továbbá, hogy az adatkezelınek megfelelı technikai és szervezési intézkedéseket 
kell tennie a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen 
elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése 
elleni védelem érdekében, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen. 
A 95/46/EK irányelvvel összhangban biztosítani kell, hogy szigorú titoktartási 
szabályok és biztonsági intézkedések érvényesüljenek a donorok és recipiensek 
személyes adatainak védelme érdekében. Ezenkívül az illetékes hatóság a nemzeti 
adatvédelmi hatósággal is konzultálhat a harmadik országokból származó vagy oda 
irányuló, szervekkel kapcsolatos adatszolgáltatás kereteinek kidolgozásáról. Általános 
alapelv, hogy a recipiens(ek) személyazonosságát nem szabad a donor vagy a donor 
családja tudomására hozni és fordítva, a hatályos tagállami jogszabályok sérelme 
nélkül, amelyek meghatározott feltételek mellett megengedhetik, hogy az ilyen adatok 
a donor vagy a donorok családtagjai és a szervek recipiensei rendelkezésére álljanak. 

 
(18) A legtöbb tagállamban egyszerre létezik élıdonoros és elhunyt donortól származó 

szervadományozás. Az élıdonoros szervadományozás oly módon fejlıdött az évek 
során, hogy akkor is jó eredményeket lehet elérni, ha nincsen genetikai kapcsolat a 
donor és a recipiens között. Az élı donort megfelelıen értékelni kell az 
adományozásra való alkalmasságának megállapítása céljából, annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkenjen a betegségek recipiensnek való átadásának kockázata. Emellett 
az élı szervdonorokra nehezedik mind a szervdonori alkalmasságuk ellenırzése céljából 
végzett vizsgálatokból, mind pedig a szerv kivételébıl eredı kockázatok súlya. 
Felmerülhetnek orvosi, sebészeti, szociális, pénzügyi és pszichológiai komplikációk. A 
kockázat szintje nagymértékben függ az adományozandó szerv fajtájától. Ezért az 
élıdonoros átültetéseket úgy kell végrehajtani, hogy az egyéni donor és recipiens 
számára minimális legyen a fizikai, pszichológiai és szociális kockázat, és ne ássák alá a 
közvélemény egészségügybe vetett bizalmát. ▌A lehetséges élı donornak képesnek kell 

                                                 
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 
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lennie arra, hogy az összes releváns információ1 alapján önálló döntést hozzon, és 
elızetes tájékoztatást kell kapnia az adományozás céljáról és jellegérıl, valamint 
következményeirıl és kockázatairól. Ezzel összefüggésben és a szervadományozásra 
vonatkozó alapelvek tiszteletben tartásának szavatolása érdekében biztosítani kell az 
élı donorok lehetı legmagasabb szintő védelmét. Meg kell jegyezni továbbá, hogy 
egyes tagállamok aláírták az Európa Tanács emberi jogokról és a biogyógyászatról 
szóló egyezményét és az emberi eredető szervek és szövetek átültetésérıl szóló 
kiegészítı jegyzıkönyvet. A teljes körő információ, a helyes értékelés és a megfelelı 
nyomon követés az élı donorok védelmének nemzetközileg elismert eszközei, és 
hozzájárulnak a szervek minıségének és biztonságos voltának biztosításához. 

 
(19) A tagállamok illetékes hatóságainak kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk abban, 

hogy a szervek minısége és biztonságos volta az adományozástól a beültetésig, a teljes 
láncban biztosított legyen, valamint hogy a beteg lábadozása és az azt követı nyomon 
követés során is értékeljék azok minıségét és biztonságos voltát. Ennek céljából a 
súlyos nemkívánatos események és mellékhatások bejelentésére szolgáló rendszer 
mellett az átültetésre szánt szervek minıségének és biztonságos voltának átfogóbb 
értékeléséhez szükséges lenne a szervátültetést követı releváns információk győjtése 
is. Ezen információk tagállamok közötti megosztása elısegítené az európai szintő 
adományozási és átültetési folyamat javítását is. Mint azt az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságának a tagállamoknak szóló, a nemzeti transzplantációs szervezet hátterére, 
funkcióira és feladataira vonatkozó ajánlása2 hangsúlyozza, ésszerőbb, ha egyetlen, 
hivatalosan elismert, non-profit szervezet létezik, amely összességében felelısséget 
vállal a szervadományozásért, az elosztásért, a nyomon követhetıségért és az 
elszámoltathatóságért. Azonban – különösen az illetékességi köröknek a tagállamokon 
belüli elosztásától függıen – a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi 
szervezetek különféle összeállításokban is együttmőködhetnek az adományozás, 
elosztás és/vagy beültetés koordinálásán, feltéve, hogy a megvalósított rendszer 
biztosítja az elszámoltathatóságot, együttmőködést és hatékonyságot.  

 
(20) A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az ezen irányelv rendelkezéseinek 

megszegése esetén alkalmazandó szankciókról, és biztosítaniuk kell ezeknek a 
szankcióknak a végrehajtását. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó 
erejőnek kell lenniük.  

 
▌ 
 
(22) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a melléklet kiigazítása érdekében az 

EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. A 
Bizottságnak a melléklet A. részében meghatározott minimális adatállományt ki kell 
egészítenie vagy módosítania kell azokban a kivételes helyzetekben, amikor azt az 
emberi egészséget fenyegetı súlyos kockázat indokolja, a melléklet B. részében 
meghatározott kiegészítı információállományt pedig ki kell egészítenie vagy 
módosítania kell a tudományos fejlıdéshez és az átültetésre szánt szervek 

                                                 
1 Az élı vesedonorok ellátásáról szóló amszterdami fórum és az élı nem-vesedonorok ellátásáról 

szóló vancouveri fórum konszenzusos nyilatkozata. 
2 Rec(2006)15.  
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minıségének és biztonságosságának területén végzett nemzetközi munka 
eredményéhez való hozzáigazítás érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelı konzultációkat folytasson az elıkészítı munka során, többek között 
szakértıi szinten. 

 
(22a) A tagállamok közötti szervátadás megköveteli, hogy a Bizottság egységes feltételeket 

fogadjon el a szervekre és a donorok jellemzıire vonatkozó információk átadásával, 
valamint a szervek nyomon követhetıségének biztosításával és a súlyos nemkívánatos 
események és mellékhatások jelentésével kapcsolatban annak biztosítása érdekében, 
hogy az átadott szervek megfeleljenek a legmagasabb minıségi és biztonsági 
elıírásoknak. Az EUMSz. 291. cikke értelmében a Bizottság végrehajtási 
hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenırzési mechanizmusok 
szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
rendeletben elıre meg kell határozni.  Az új rendelet elfogadásáig továbbra is a 
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozatot1 kell alkalmazni, 
az ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárás kivételével, amely nem 
alkalmazandó. 

 
(23) Mivel ezen irányelv célkitőzését, nevezetesen az átültetésre szánt emberi szervekre 

vonatkozó minıségi és biztonsági elıírások meghatározását, a tagállamok szintjén nem 
lehet kellıképpen megvalósítani, és ennek megfelelıen – az intézkedés léptékének okán 
– a fent említett célokat leginkább uniós szinten lehet elérni, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló szerzıdés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvével összhangban. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban az irányelv nem lépi túl a szóban forgó célkitőzések eléréséhez szükséges 
mértéket. 

 
 
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 
 
 

I. FEJEZET 
 

TÁRGY, ALKALMAZÁSI KÖR ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 

1. cikk 
 

Tárgy 
 

Ez az irányelv az emberi testbe történı beültetésre szánt emberi eredető szervekre vonatkozó 
▌minıségi és biztonsági elıírások biztosítását szolgáló szabályokat határoz meg az emberi 
egészség magas szintő védelmének biztosítása érdekében. 
 
 

2. cikk 

                                                 
1  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 
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Alkalmazási kör 

 
(1) Ez az irányelv az átültetésre szánt, emberi eredető szervek adományozására, 

▌vizsgálatára, tipizálására, győjtésére, megırzésére, szállítására és beültetésére 
vonatkozik. 

 
(2) Ha ▌az említett szerveket kutatási célokra használják, ez az irányelv csak akkor 

alkalmazandó, amennyiben emberi testbe kerülnek beültetésre.  
 
 

3. cikk 
 

Fogalommeghatározások 
 

Ezen irányelv alkalmazásában: 
 
a) „engedélyezés”: az egyes tagállamokban használt fogalmaktól vagy alkalmazott 

gyakorlattól függıen felhatalmazás, akkreditáció, kijelölés, engedélyezés vagy 
regisztráció; 

 
 
aa) „illetékes hatóság”: egy (vagy több), az irányelv követelményeinek végrehajtásáért 

felelıs hatóság, szerv, szervezet és/vagy intézmény. 
 
b) „ártalmatlanítás”: az átültetésre nem kerülı szerv végleges elhelyezése; 
 
c) „donor”: minden olyan személy, aki akár élete során vagy halálát követıen egy vagy 

több szervét adományozásra bocsátja; 
 
d) „adományozás”: emberi szervek átültetés céljából történı adományozása; 
 
e) „donortipizálás”: a donor jellemzıire vonatkozó, a donor szervadományozásra való 

alkalmasságának értékeléséhez szükséges releváns információk győjtése a megfelelı 
kockázatfelmérés elvégzése, a recipienst érintı kockázatok minimalizálása és a 
szervelosztás optimalizálása érdekében; 

 
f) „Európai szervcsere-szervezet”: ▌a szervek nemzeti szintő és határokon átnyúló 

átadására szakosodott, állami vagy magántulajdonban lévı non-profit szervezet; a 
szervezetben tagsággal rendelkezı országok többségében az Unió tagállamai; 

 
g) „szerv”: az emberi test ▌differenciálódott része, amelyet különbözı szövetek alkotnak, 

és amely megtartja szerkezetét, erezettségét és azt a képességét, hogy jelentıs 
önállósággal élettani funkciókat tartson fenn. Valamely szerv egy része is e 
meghatározás alá tartozik, amennyiben az emberi szervezetben ugyanazt a célt 
szolgálja, mint az egész szerv, és megtartja szerkezetét és erezettségét; 

 
h) „szervtipizálás”: a szerv jellemzıire vonatkozó, a szerv alkalmasságának értékeléséhez 
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szükséges releváns információk győjtése a megfelelı kockázatfelmérés elvégzése, a 
recipienst érintı kockázatok minimalizálása és a szervelosztás optimalizálása 
érdekében; 

 
i) „győjtés”: az a folyamat, amely során az adományozott szerveket rendelkezésre 

bocsátják; 
 
j) „győjtı szervezet”: egészségügyi intézmény, kórház ▌munkacsoportja vagy osztálya, 

olyan személy vagy bármely más szervezet, amely emberi szervek győjtését vállalja 
vagy koordinálja, és amely számára az adott tagállamban alkalmazott szabályozási 
keretrendszerben az illetékes hatóság erre engedélyt adott; 

 
k) „megırzés”: vegyi anyagok, módosított környezeti feltételek vagy egyéb eszközök 

alkalmazása ▌azzal a céllal, hogy a győjtéstıl egészen a beültetésig megelızzék vagy 
késleltessék az emberi szervek biológiai vagy fizikai állapotának romlását; 

 
l) „recipiens”: az átültetett szervet kapó személy; 
 
m) „súlyos nemkívánatos esemény”: az adományozástól a beültetésig terjedı lánc bármely 

szakaszához kapcsolódó nem kívánt vagy váratlan esemény, amely fertızı betegség 
átviteléhez, a betegek halálához vagy életveszélyes, rokkant vagy cselekvıképtelen 
állapotához vezethet, illetve amely kórházi kezeléshez vagy betegséghez vezet, vagy 
ezeket meghosszabbítja; 

 
n) „súlyos mellékhatás”: az adományozástól a beültetésig terjedı lánc bármely 

szakaszához kapcsolható, olyan nem kívánt reakció az élı donor vagy a recipiens 
szervezete részérıl, beleértve valamely fertızı betegség átvitelét is, amely halálhoz 
vezet vagy életveszélyt, rokkantságot vagy cselekvıképtelen állapotot eredményez, 
illetve amely kórházi kezeléshez vagy betegséghez vezet, vagy ezeket meghosszabbítja; 

 
o) „▌eljárások” ▌: egy adott folyamat lépéseit – beleértve a felhasználandó anyagokat és 

módszereket és az elvárt végeredményét – bemutató írott utasítások; 
 
p) „átültetés”: az emberi test bizonyos funkcióinak helyreállítására irányuló folyamat 

valamely szervnek a donorból a recipiensbe történı beültetésével; 
 
q) „transzplantációs központ”: egészségügyi intézmény, kórház vagy más szervezet 

munkacsoportja vagy osztálya, amely emberi szervek átültetésére vállalkozik, és amely 
számára az adott tagállamban alkalmazott szabályozási keretrendszerben az illetékes 
hatóság erre engedélyt adott;  

 
r) „nyomon követhetıség”: a szerv helyének meghatározására és azonosítására való 

képesség az adományozástól az átültetésig vagy az ártalmatlanításig terjedı lánc 
minden szakaszában, beleértve az alábbi képességeket is: 

 
 - a donor és a győjtı szervezet azonosítása; 
 
 - a recipiens(ek) azonosítása a transzplantációs központ(ok)ban; 
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 - valamennyi releváns, az említett szervvel kapcsolatba kerülı termékekre és 

anyagokra vonatkozó nem személyes információ felderítése és azonosítása;  
 
 

II. FEJEZET 
 

A SZERVEK MINİSÉGE ÉS BIZTONSÁGOS VOLTA 
 

4. cikk 
 

Minıségi és biztonsági keretek 
 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az irányelvben megállapított szabályoknak 
megfelelıen az adományozástól az átültetésig vagy az ártalmatlanításig terjedı lánc 
minden szakaszára kiterjedı minıségi és biztonsági kereteket dolgozzanak ki. 

 
(2) A minıségi és biztonsági keretek biztosítják az alábbiak elfogadását és bevezetését:  
 
 a)  a donor azonosságának ellenırzésére szolgáló ▌eljárások; 
 
 b)  a donor vagy a donor családja által a nemzeti szabályoknak megfelelıen adott 

beleegyezésre, engedélyre vagy a tiltakozás hiányára vonatkozó részletes adatok 
ellenırzésére szolgáló, adományozás és győjtés esetében alkalmazandó 
▌eljárások; 

 
 c)  a szerv vagy donor tipizálásának a 7. cikk és a melléklet ▌szerint történı 

elvégzésének ellenırzésére szolgáló ▌eljárások;  
 
 d)  a szervek győjtésére, megırzésére, csomagolására és címkézésére vonatkozó 

eljárások az 5., 6. és 8. cikkel összhangban; 
 
 e)  az emberi szervek szállítására vonatkozó eljárások a 8. cikkel összhangban. 
 
 ea)  a nyomon követhetıség biztosításához szükséges, 10. cikk szerinti eljárások, 

amelyek garantálják a személyes adatok védelmére és a titoktartásra vonatkozó 
jogszabályi elıírások teljesítését; 

 
 eb)  a súlyos nemkívánatos eseményeknek és mellékhatásoknak a 11. cikk (1) 

bekezdésével összhangban történı pontos, gyors és ellenırizhetı bejelentésére 
szolgáló eljárások; 

 
 ec)  a súlyos nemkívánatos eseményeknek és mellékhatásoknak a 11. cikk (2) 

bekezdésében említett kezelésére szolgáló eljárások. 
 
 Az ea) eb) és ec) pontban említett eljárások meghatározzák többek között a győjtı 

szervezetek, az Európai szervcsere-szervezetek és a transzplantációs központok e 
tekintetben felmerülı kötelezettségeit. 
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(3) A minıségi és biztonsági keretek a fentieken túlmenıen biztosítják, hogy az 

adományozástól az átültetésig vagy az ártalmatlanításig terjedı lánc minden 
szakaszában részt vevı egészségügyi személyzet megfelelıen képesített vagy képzett és 
szakmailag jól felkészült legyen, továbbá speciális képzési programokat dolgoznak ki 
az ilyen személyzet számára. 

 
 

5. cikk 
 

Győjtı szervezetek 
 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a győjtés az irányelvben meghatározott 
szabályoknak megfelelı győjtı szervezetekben történjen, vagy a győjtést ilyen győjtı 
szervezetek végezzék. 

 
▌ 
 
(3) A tagállamok a Bizottság vagy egy másik tagállam kérésére tájékoztatást adnak a győjtı 

szervezetek engedélyezésére vonatkozó nemzeti elıírásokról. 
 
 

6. cikk 
 

Szervgyőjtés 
 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a győjtı szervezetekben az orvosi 
tevékenységeket, mint például a donorkiválasztást és a donorok értékelését a szakmai 
képesítések elismerésérıl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelvben1 
meghatározott orvos tanácsadása, felügyelete és útmutatásai mellett végezzék. 

 
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szervgyőjtésre olyan mőtıkben kerüljön sor, 

amelyeket a megfelelı elıírásoknak és a legjobb orvosi gyakorlatoknak megfelelıen 
terveztek, építettek, tartanak karban és üzemeltetnek ▌a győjtött szervek minıségének 
és biztonságos voltának biztosítása érdekében. 

 
 ▌ 
 
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a győjtéshez használt anyagokat és 

felszereléseket az orvostechnikai eszközökre és a sterilizálásra vonatkozó, releváns 
Uniós, nemzetközi és nemzeti szabályokkal, szabványokkal és iránymutatásokkal 
összhangban kezeljék. ▌ 

 
 

7. cikk 
 

                                                 
1  HL L 255., 2005.9.30., 22. o. 
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Szerv- és donortipizálás 
 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden győjtött szervet és donorát a 
mellékletben meghatározott információk és adatok összegyőjtésével tipizálják az 
átültetés elıtt. ▌ 

 
 A melléklet A. részében meghatározott információk azt a minimális adatállományt 

tartalmazzák, amelyet mindenképpen össze kell győjteni minden egyes 
szervadományozás elıtt. A melléklet B. részében meghatározott információk az orvosi 
munkacsoport döntése szerint a fentieken túl – az információk elérhetıségét és az eset 
sajátos körülményeit figyelembe véve – összegyőjtendı kiegészítı információkat 
tartalmazzák. 

 
(1a) Az (1) bekezdéstıl eltérve, amennyiben a kockázatok és elınyök egy adott esetben – az 

életveszélyes helyzeteket is beleértve – elvégzett elemzése szerint a recipiens számára 
nyújtott elınyök meghaladják az adatok hiányos volta miatti kockázatokat, egy adott 
szerv átültethetınek tekinthetı, még abban az esetben is, ha a Melléklet A. részében 
foglalt minimumadatok nem mindegyike áll rendelkezésre. 

 
(1b)  Az orvosi munkacsoportok az ezen irányelvben megállapított minıségi és biztonsági 

követelményeknek való megfelelés érdekében törekednek arra, hogy az élı donoroktól 
minden szükséges információt megkapjanak, és ebbıl a célból ellássák e donorokat az 
adományozás következményeinek megértéséhez szükséges információkkal. Elhunyt 
donortól származó szervadományozás esetében az orvosi munkacsoportok minden 
lehetséges és megfelelı módon igyekeznek ezeket az információkat a rokonoktól vagy 
más személyektıl megszerezni. Az orvosi csoportok ezenfelül törekednek arra, hogy 
minden, tájékoztatás nyújtására felkért fél figyelmét felhívják ezen információk gyors 
átadásának fontosságára. 

 
(1c) A szerv- és donortipizáláshoz szükséges vizsgálatokat megfelelı képesítéssel vagy 

képzettséggel és hozzáértéssel rendelkezı személyzettel, valamint megfelelı 
létesítményekkel és felszereléssel ellátott laboratóriumban kell elvégezni. 

 
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szerv- és donortipizálásban részt vevı 

szervezetek, szervek és ▌laboratóriumok megfelelı ▌eljárásokkal rendelkezzenek, 
amelyek biztosítják, hogy a szerv- és donortipizálásra vonatkozó információk kellı 
idıben eljussanak a transzplantációs központba. 

 
(2a)  Tagállamok közötti szervcsere esetén a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szerv- 

és donortipizálásra vonatkozó információk a Mellékletben részletezett módon, a 
Bizottság által a 25. cikkel összhangban meghatározott eljárásoknak megfelelıen 
átadásra kerüljenek a szervcserében részt vevı másik tagállamnak. 

 
 

8. cikk 
 

Szervek szállítása 
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(1) A tagállamok gondoskodnak a következı követelmények teljesítésérıl: 
 
 a)  a szervszállításban részt vevı szervezetek, szervek vagy vállalatok megfelelı 

▌eljárásokkal rendelkezzenek, amelyek biztosítják szállítás közben a szerv 
épségét, valamint a megfelelı szállítási idıt ▌. 

 
 b) a szervek szállítására használt tárolóeszközök címkéin a következı információkat 

tüntessék fel: 
 
  - a győjtı szervezet és a donor kórháza azonosítói, beleértve címeiket és 

telefonszámaikat; 
 
  - a rendeltetési transzplantációs központ azonosítói, beleértve a címét és a 

telefonszámát; 
 
  - tájékoztató arról, hogy a csomag emberi szervet tartalmaz, megadva a szerv 

típusát és adott esetben jobb vagy bal oldali elhelyezkedését, valamint 
ÓVATOSAN KEZELENDİ (HANDLE WITH CARE) jelöléssel van 
ellátva; 

 
  - az ajánlott szállítási feltételek, beleértve a tárolóeszköz megfelelı 

hımérsékleten és megfelelı helyzetben való tartására vonatkozó 
utasításokat. 

 
  ▌ 
 
  A b) pont tárgytalan, amennyiben a szállításra ugyanazon létesítményen belül 

kerül sor. 
 
 ba)  a szállított szervekhez mellékelve legyen a donor- és szervtipizálásról szóló 

jelentés. 
 
 

9. cikk 
 

Transzplantációs központok 
 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az átültetés az irányelvben meghatározott 
szabályoknak megfelelı transzplantációs központokban történjen vagy azt ilyen 
transzplantációs központok végezzék. 

 
(2) Az illetékes hatóság a ▌felhatalmazásban ▌meghatározza, hogy az érintett 

transzplantációs központ milyen tevékenységeket végezhet. 
 
(3) A transzplantáció megkezdése elıtt a transzplantációs központok ellenırzik, hogy  
 
 a)  a szerv és a donor tipizálása a 7. cikk és a melléklet szerint elkészült és rögzítésre 

került; 
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 b)  az elszállított emberi szervekre vonatkozóan megadott megırzési és szállítási 

feltételeket biztosították. 
 
(4) A tagállamok a Bizottság vagy egy másik tagállam kérésére tájékoztatást adnak a 

transzplantációs központok engedélyezésére vonatkozó nemzeti elıírásokról. 
 
 

10. cikk 
 

Nyomon követhetıség 
 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a donorok és a recipiensek egészségének 
védelme érdekében a területükön győjtött, elosztott és átültetett valamennyi szerv 
nyomon követhetı legyen a donortól a recipiensig és fordítva. 

 
(2) A tagállamok olyan donor- és recipiensazonosító rendszer megvalósításáról 

gondoskodnak, amely minden egyes adományozást és valamennyi hozzá kapcsolódó 
szervet és recipienst képes azonosítani. E rendszer tekintetében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv 16. cikkében említetteknek megfelelıen az 
uniós és nemzeti szabályozásnak eleget tevı titoktartási és adatbiztonsági intézkedések 
legyenek hatályban. 

 
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
 
 a) Az adományozástól az átültetésig vagy az ártalmatlanításig terjedı láncban részt 

vevı illetékes hatóság és más testületek a minıségi és biztonsági keretekkel 
összhangban tárolják az adományozástól az átültetésig vagy az ártalmatlanításig 
terjedı lánc minden szakaszában biztosított nyomon követhetıséghez szükséges 
adatokat, valamint a szerv- és donortipizálásra vonatkozó, a mellékletben 
meghatározott információkat. 

 
 b) A teljes nyomon követhetıséghez szükséges adatokat az adományozástól 

számítva legalább 30 évig megırzik. Az említett adattárolás történhet elektronikus 
formában. 

 
(3a)  Tagállamok közötti szervcsere esetén a tagállamok a Bizottság által a 25. cikkel 

összhangban meghatározott eljárásoknak megfelelıen továbbítják a szervek nyomon 
követhetıségének biztosításához szükséges információkat. 

 
 

11. cikk 
 

Súlyos nemkívánatos események és mellékhatások kezelése és a bejelentésükre szolgáló 
rendszerek 

 
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy bejelentési rendszer álljon rendelkezésre az 

emberi szervek minıségét és biztonságos voltát esetleg befolyásoló, és a szervek 
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▌vizsgálatának, tipizálásának, győjtésének, megırzésének és szállításának 
tulajdonítható súlyos nemkívánatos eseményekre ▌, valamint a felsorolt 
tevékenységekkel kapcsolatba hozható, az átültetés során vagy után megfigyelt súlyos 
mellékhatásra vonatkozó releváns és szükséges információk bejelentésére, 
kivizsgálására, nyilvántartására és továbbítására. 

 
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a minıségi és biztonsági keretekben 

meghatározott módon legyen bevezetett eljárás a súlyos nemkívánatos események vagy 
mellékhatások kezelésére. 

 
(2a)  Az (1) és (2) bekezdés tekintetében a tagállamok gondoskodnak arról, hogy különösen 

az alábbiak vonatkozásában legyenek bevezetett eljárások: 
 
 a)  az illetékes hatóság és az érintett győjtı vagy transzplantációs szervezet kellı 

idıben történı értesítése minden súlyos nemkívánatos eseményrıl vagy 
mellékhatásról; 

 
 b)  az illetékes hatóság kellı idıben történı értesítése a súlyos nemkívánatos 

események és mellékhatások kezelésével kapcsolatban hozott intézkedésekrıl. 
 
(2b)  Tagállamok közötti szervcsere esetén a tagállamok a Bizottság által a 25. cikkel 

összhangban meghatározott eljárásoknak megfelelıen gondoskodnak a súlyos 
nemkívánatos események és mellékhatások bejelentésérıl. 

 
(3) A tagállamok gondoskodnak a jelen cikk (1) bekezdésében említett bejelentési 

rendszernek a 2004/23/EK irányelv 11. cikkével összhangban létrehozott bejelentési 
rendszerrel való összekapcsolásáról. 

 
 

12. cikk 
 

Személyi feltételek 
 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az adományozástól az átültetésig vagy az 
ártalmatlanításig terjedı láncban közvetlenül részt vevı egészségügyi személyzet 
rendelkezzen a feladatai elvégzéséhez szükséges megfelelı képesítéssel vagy képzettséggel és 
hozzáértéssel, valamint részesüljön a minıségi és biztonsági keretben meghatározott, 
releváns oktatásban. 
 
 

III. FEJEZET 
 

A DONOROK ÉS RECIPIENSEK VÉDELME, A DONOROK KIVÁLASZTÁSA ÉS 
ÉRTÉKELÉSE 

 
13. cikk 

 
A szervadományozásra vonatkozó alapelvek 
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(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az elhalálozott és az élı donorok által történı 

emberi szervadományozás önkéntes és ingyenes legyen. 
 
(1a)  Az ingyenesség elve nem zárja ki, hogy az élı donor költségtérítésben részesülhessen, 

feltéve hogy ez szigorúan a szervadományozással összefüggésben felmerülı 
költségeinek és kiesett jövedelmeinek jóvátételére korlátozódik. Az ilyen esetekben a 
tagállamok határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek mellett költségtérítés 
nyújtható, elkerülve ugyanakkor a potenciális donorok bármilyen pénzügyi 
ösztönzését vagy jutalmazását. 

 
(2) A tagállamok megtiltják az emberi szervek iránti igény vagy rendelkezésre állásuk 

reklámozását, amennyiben a reklám anyagi hasznot vagy hasonló elınyt kínál vagy 
keres. 

 
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szervek győjtése ne profitorientált módon 

történjen. 
 
 

14. cikk 
 

▌Beleegyezési ▌követelmények 
 

Az emberi szervek győjtését csak az érintett tagállamban hatályban lévı összes ▌beleegyezési 
és engedélyezési követelmény, illetve tiltakozás hiányára vonatkozó követelmény teljesítése 
után lehet elvégezni. 
 

15. cikk 
 

Az élıdonoros szervadományozás minıségi és biztonsági szempontjai 
 

(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést az élı donorok lehetı 
legmagasabb szintő védelmének biztosítására az átültetendı szerv minıségének és 
biztonságos voltának teljes mértékő garantálása érdekében. 

 
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az élı donorokat egészségi állapotuk és 

kórelızményük ▌alapján, képzett vagy gyakorlott és hozzáértı szakemberek válasszák 
ki. Az ilyen felmérések biztosíthatják azon személyek kizárását, akiknek a 
szervadományozása elfogadhatatlan egészségügyi kockázatot ▌jelenthet ▌. 

 
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ▌a személyes adatok védelmére és a 

statisztikai titoktartásra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban nyilvántartás 
készüljön az élıdonorokról ▌.  

 
(3a)  Az adományozott szerv minıségével és biztonságosságával, és ebbıl kifolyólag a 

recipiens biztonságával esetleg kapcsolatos bármely esemény, valamint az élı 
donorban jelentkezı, esetleg az adományozásból eredı bármely súlyos mellékhatás 
azonosítása, bejelentése és kezelése érdekében a tagállamok törekednek az élı 
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donorok nyomon követésére és a nemzeti rendelkezéseknek megfelelı rendszer 
létrehozására. 

 
 

16. cikk 
 

A személyes adatok védelme, titoktartás és biztonságos feldolgozás 
 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok védelmének alapvetı joga – a 
személyes adatok védelmérıl szóló uniós rendelkezésekkel, például a 95/46/EK irányelvvel 
és különösen az említett irányelv 8. cikkének (3) bekezdésével, 16. és 17. cikkével, valamint 
28. cikkének (2) bekezdésével összhangban – valamennyi szervadományozással és 
szervátültetéssel összefüggı tevékenység során teljes mértékben és hatékonyan 
megvalósuljon. A 95/46/EK irányelv szerint a tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges 
intézkedéseket a következık biztosítására: 
 
a)  A 95/46/EK irányelv 16. és 17. cikkének megfelelıen a feldolgozott adatokat 

bizalmasan és biztonságosan kell kezelni. A donorok vagy a recipiensek 
személyazonosítását lehetıvé tevı adatokhoz vagy rendszerekhez való jogosulatlan 
hozzáférést az irányelv 24. cikke alapján szankcionálni kell. 

 
b)  Azon donorok és recipiensek, akiknek az adatait az említett irányelv hatálya alatt 

dolgozzák fel, nem azonosíthatók, kivéve a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (2) és (3) 
bekezdésében és az irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekben meghatározott 
esetekben. A donorok vagy a recipiensek személyazonosítását lehetıvé tevı adatoknak 
vagy rendszereknek a donorok vagy a recipiensek azonosítása érdekében, nem a 
95/46/EK irányelv 8. cikkének (2) és (3) bekezdésében engedélyezett – köztük orvosi – 
célokra, valamint nem az irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekben 
engedélyezett célokra történı felhasználását az irányelv 24. cikke alapján kell 
szankcionálni. 

 
c)  Az adatok minıségére vonatkozó, a 95/46/EK rendelet 6. cikkében meghatározott 

elveknek meg kell felelni. 
 
 

▌ 
 

IV. FEJEZET 
 

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS INFORMÁCIÓCSERE 
 

18. cikk 
 

Az illetékes hatóságok kijelölése és feladatai 
 

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv követelményeinek végrehajtásáért felelıs illetékes 
hatóságot ▌. 
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Az ezen irányelv értelmében ráruházott feladatok egészét vagy részét a tagállamok 
átruházhatják, illetve egy illetékes hatóság számára engedélyezhetik, hogy átruházhassa egy 
másik, a nemzeti rendelkezések értelmében megfelelınek tekintett szervre. Ez a szerv 
emellett segítséget nyújthat egy illetékes hatóság számára funkcióinak ellátásában. 
 
Az illetékes hatóságok különösen az alábbi intézkedéseket hozzák meg: 
 
a) a 4. cikkel összhangban minıségi és biztonsági keretet hoznak létre és aktualizálnak 

folyamatosan; 
 
b) gondoskodnak arról, hogy a győjtı szervezeteket és a transzplantációs központokat 

rendszeresen ellenırizzék vagy auditálják annak érdekében, hogy biztosított legyen ezen 
irányelv követelményeinek teljesítése; 

 
c) értelemszerően megadják, felfüggesztik vagy visszavonják a győjtı szervezetek és 

transzplantációs központok engedélyeit, illetve betiltják a győjtı szervezetek vagy 
transzplantációs központok mőködését, amennyiben az ellenırzı intézkedések azt 
mutatják, hogy az említett szervezetek vagy központok nem teljesítik ezen irányelv 
követelményeit; 

 
d) a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott bejelentési és irányítási rendszert, 

valamint a súlyos, nemkívánatos eseményekre és/vagy mellékhatások esetére szolgáló 
rendszert valósítanak meg; 

 
e) megfelelı iránymutatást adnak az adományozástól az átültetésig vagy az 

ártalmatlanításig terjedı lánc valamennyi szakaszában részt vevı egészségügyi 
létesítményeknek, szakembereknek és más feleknek, amelybe beletartozhat a 
vonatkozó információk átültetést követı, az átültetett szervek minıségének és 
biztonságosságának felmérése érdekében történı összegyőjtéséhez nyújtott 
iránymutatás; 

 
f) amikor csak lehetséges, részt vesznek a 20. cikkben említett uniós hálózatban, és 

nemzeti szinten koordinálják a hálózat tevékenységeiben való közremőködést; 
 
g) felügyelik a szervek más tagállamokkal, valamint a 21. cikk (1) bekezdése szerinti, 

harmadik országokkal való cseréjét; 
 
h) ▌gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok védelmének alapvetı joga – a 

személyes adatok védelmérıl szóló uniós rendelkezésekkel, különösen a 95/46/EK 
irányelvvel összhangban – valamennyi szervátültetéssel összefüggı tevékenység során 
teljes mértékben és hatékonyan megvalósuljon 

 
 

19. cikk 
 

A győjtı szervezetekre és transzplantációs központokra vonatkozó nyilvántartások és 
jelentések 
 



 

PE441.839v01-00 20/29 AM\816666HU.doc 

HU   

 
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóság: 
 
 a) a személyes adatok védelmére és a statisztikai titoktartásra vonatkozó 

rendelkezésekkel összhangban nyilvántartást vezessen a győjtı szervezetek és 
transzplantációs központok tevékenységeirıl, ezen belül az élı és az elhalálozott 
donorok összesített ▌számairól, valamint a győjtött és átültetett vagy más módon 
ártalmatlanított szervek fajtáiról és mennyiségérıl; 

 
 b) ezekrıl a tevékenységekrıl éves jelentést készítsen, és azt közzétegye; 
 
 c) naprakész nyilvántartást alakítson ki és vezessen a győjtı szervezetekrıl és 

transzplantációs központokról. 
 
(2) A tagállamok a Bizottság vagy egy másik tagállam kérésére tájékoztatást adnak a győjtı 

szervezetek és transzplantációs központok nyilvántartásáról. 
 
 

20. cikk 
 

Információcsere 
 

(1) A Bizottság az irányelv végrehajtásával kapcsolatban szerzett tapasztalatokra vonatkozó 
információcsere érdekében kialakítja az illetékes hatóságok hálózatát.  

 
(2) Szükség esetén szervátültetési szakértıket, az európai szervcsere-szervezetek, valamint 

az adatvédelmet felügyelı hatóságok és más érintett felek képviselıit is be lehet vonni a 
hálózatba. 

 
 

V. FEJEZET 
 

SZERVCSERE HARMADIK ORSZÁGOKKAL ÉS EURÓPAI SZERVCSERE-
SZERVEZETEKKEL 

 
21. cikk 

 
Szervcsere harmadik országokkal 

 
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a harmadik országoknak/országoktól történı 

szervátadásokra/-átvételekre az illetékes hatóság felügyelete alatt kerüljön sor. Ennek 
érdekében az illetékes hatóság és az európai szervcsere-szervezetek megállapodásokat 
köthetnek a harmadik országokban mőködı társszervezetekkel. 

 
(1a)  A harmadik országokkal való szervcserék felügyeletének hatáskörét a tagállamok 

átruházhatják a szervcserével foglalkozó európai szervezetekre. 
 
(2) Az (1) bekezdésben említett szervcserék csak akkor engedélyezhetık, ha a szervek:  
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 a) a donortól a recipiensig nyomon követhetık és fordítva;  
 
 b) az ezen irányelvben megállapítottakkal egyenértékő minıségi és biztonsági 

követelményeknek felelnek meg. 
 
 

22. cikk 
 

Európai szervcsere-szervezetek 
 

A tagállamok európai szervcsere-szervezetekkel köthetnek írásos megállapodásokat, illetve 
engedélyezhetik egy illetékes hatóságnak azok megkötését, feltéve, hogy az említett 
szervezetek biztosítják az ezen irányelvben meghatározott követelmények teljesítését, és 
átruházhatják rájuk, többek között: 
 
a) a minıségi és biztonsági keret értelmében meghatározott tevékenységek végrehajtását; 
 
b) a tagállamoknak/tagállamoktól és harmadik országoknak/országoktól történı 

szervátadással/-átvétellel összefüggı ▌meghatározott feladatok végrehajtását. 
 
 

VI. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

23. cikk 
 

Az irányelvre vonatkozó jelentések 
 

(1) A tagállamok ….* elıtt és azt követıen háromévente jelentést küldenek a Bizottságnak 
az irányelv rendelkezéseivel kapcsolatban végrehajtott tevékenységekrıl, beleértve a 
végrehajtása során szerzett tapasztalatokat is. 

 
(2) A Bizottság ….** elıtt és azt követıen háromévente jelentést küld az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának ezen irányelv végrehajtásáról. 

 
 

24. cikk 
 

Szankciók 
 

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelvnek megfelelıen elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértéséért kiszabható szankciókkal kapcsolatos szabályokat, és minden 

                                                 
*  Ezen irányelv hatálybalépése után három évvel. 
**  Ezen irányelv hatálybalépése után négy évvel. 
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szükséges intézkedést megtesznek a szankciók érvényesítése érdekében. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejőnek kell lenniük. A tagállamok ezekrıl a 
rendelkezésekrıl […]-ig*** tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal 
az azokat érintı minden késıbbi módosítást is. 
 
 

 
24a. cikk 

 
A melléklet kiigazítása 

 
A Bizottság a 24b. cikk értelmében és a 24c., a 24d. é a 24e. cikkekben meghatározott 
feltételekkel felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a következık érdekében: 

 
a)  a melléklet A. részében meghatározott minimális adatállomány kiegészítése vagy 

módosítása csak azokban a kivételes helyzetekben, amikor azt az emberi egészséget 
fenyegetı, a tudományos eredmények alapján annak tekintett súlyos kockázat 
indokolja; 

 
b)  a melléklet B. részében meghatározott minimális adatállomány kiegészítése vagy 

módosítása a tudományos fejlıdéshez és az átültetésre szánt szervek minıségének és 
biztonságosságának területén folytatott nemzetközi munkához való hozzáigazítás 
érdekében. 

 
 

24b. cikk 
 

A felhatalmazás gyakorlása 
 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 24a. cikkben említett elfogadására 
vonatkozó hatáskört a Bizottság a …-t1 követı öt évre kapja. A Bizottság az ötéves 
idıtartam lejárta elıtt legfeljebb 6 hónappal jelentést készít a ráruházott hatáskörök 
tekintetében. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 24c. cikk szerint 
nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelı idıtartamra 
automatikusan meghosszabbodik. 

 
(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követıen 

haladéktalanul értesíti arról egyidejőleg az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 
 
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott 

hatáskör gyakorlásának feltételeit a 24c. és a 24d. cikk határozza meg. 
 
(4) Amennyiben az emberi egészséget veszélyeztetı súlyos új kockázat felmerülése esetén 

a rendkívüli sürgısség megkívánja, a 24a. cikk a) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében a 24e. cikkben lefektetett eljárás 

                                                 
***  Ezen irányelv hatálybalépése után két évvel. 
1  Ezen irányelv hatálybalépésének idıpontja. 



 

AM\816666HU.doc 23/29 PE441.839v01-00 

  HU 

alkalmazandó. 
 
 

24c. cikk 
 

A felhatalmazás visszavonása 
 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 24a. cikkben 
említett felhatalmazást. 

 
(2) Az az intézmény, amely a hatáskör-átruházás visszavonásának eldöntésére irányuló 

belsı eljárást kezdett, végsı döntésének meghozatala elıtt elfogadható idın belül 
törekszik a másik intézmény és a Bizottság értesítésére, megjelölve azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a visszavonás kiterjedhet, valamint a visszavonás 
lehetséges okait. 

 
(3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. 

A határozat azonnal vagy az abban megállapított késıbbi idıponttól hatályos. Nem 
érinti a már hatályban lévı felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A 
határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. 

 
 

24d. cikk 
 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogás 
 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács a bejelentés idıpontjától kezdıdı két hónapos 
határidın belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. 

 
Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az idıszak két hónappal 
meghosszabbítható. 

 
(2) Amennyiben a fenti határidı leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem 

kifogásolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a jogi aktust az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az a jogi aktusban megállapított idıpontban 
hatályba lép. 

 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ezen idıtartam vége elıtt is kihirdethetık az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba léphetnek, ha mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást 
emelni. 

 
(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson 

alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. A kifogást emelı 
intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását. 

 
 

24e. cikk 
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Sürgısségi eljárás 

 
(1) A sürgısségi eljárás szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem érkezik a (2) 
bekezdésnek megfelelı kifogás. Az ilyen jogi aktusokról az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak adott értesítésben közölni kell a sürgısségi eljárás alkalmazásának 
indokait. 

 
(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 

szemben a 24d. cikk (1) bekezdése szerint emelhet kifogást. Ebben az esetben a jogi 
aktus a továbbiakban nem alkalmazandó. A kifogást emelı intézmény megindokolja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását. 

 
 

25. cikk 
 

Végrehajtási intézkedések 
 
Tagállamok közötti szervcsere esetén a Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelıen részletes szabályokat fogad el az alábbiakkal kapcsolatban az 
irányelv egységes végrehajtása érdekében: 
 
a)  a szerv- és  donortipizálásra vonatkozó, a mellékletben részletesen bemutatott 

információk ▌továbbítására vonatkozó, a 7. cikk (2a) bekezdésének megfelelı 
eljárások; 

 
b)  a szervek ▌nyomon követhetıséghez szükséges adatok továbbítására vonatkozó, a 10. 

cikk (3a) bekezdése szerinti eljárások ▌;  
 
c)  a súlyos nemkívánatos események és mellékhatások bejelentését biztosító, a 11. cikk 

(2b) bekezdésének megfelelı eljárások. 
 
▌ 
 

26. cikk 
 

Bizottság 
 

(1) A Bizottság munkáját a szervátültetési szakbizottság segíti (a továbbiakban: a 
szakbizottság). 

 
(2) Az e bekezdésre történı hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, tekintettel a szóban forgó határozat 8. cikkének rendelkezéseire is. Az 
1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott idıtartam három 
hónap.  

 
▌ 
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27. cikk 
 

Átültetés a nemzeti jogba 
 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésıbb 
[...]-ig* megfeleljenek. Errıl haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 

 
 Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azoknak hivatkozniuk kell erre az 

irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük.  A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

 
(1a) Ezen irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy szigorúbb 

szabályokat tartsanak fenn vagy vezessenek be, feltéve, hogy azok megfelelnek a 
Szerzıdés rendelkezéseinek. 

 
(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon ▌rendelkezéseinek 

szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el. 
 
 

VII. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

28. cikk 
 

Hatálybalépés 
 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı huszadik napon 
lép hatályba. 
 
 

29. cikk 
 

Címzettek 
 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 
 
 
 
 
Kelt  
 
 

                                                 
*  Ezen irányelv hatálybalépése után két évvel. 
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az Európai Parlament részérıl      a Tanács részérıl 
 
az elnök           az elnök 
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MELLÉKLET  

 
SZERV- ÉS DONORTIPIZÁLÁS 

 
A. RÉSZ 

 
MINIMÁLIS ADATÁLLOMÁNY 

 
Minimális adatok: a szerv- és donortipizálás céljából minden egyes szervadományozás 
esetén a 7. cikk (1) bekezdésének második albekezdése értelmében és a 7. cikk (1a) 
bekezdésének sérelme nélkül összegyőjtendı információk összessége. 
 
MINIMÁLIS ADATÁLLOMÁNY 
 
Győjtıközpont és egyéb általános adatok 
 
Donor típusa  
 
Vércsoport  
 
Nem  
 
Halál oka  
 
Elhalálozás idıpontja  
 
Születési idı vagy becsült életkor 
 
Testsúly 
 
Magasság 
 
Múltbeli vagy jelenlegi intravénás kábítószer-használat 
 
Múltbeli vagy jelenlegi rosszindulatú neoplázia  
 
Egyéb jelenlegi átadható betegség 
 
HIV-, HCV- és HBV-vizsgálatok 
 
Az adományozott szerv mőködésének felmérésére szolgáló alapinformációk 
 
 

B. RÉSZ 
 

KIEGÉSZÍTİ ADATÁLLOMÁNY 
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Kiegészítı adatok: a szerv- és donortipizálás céljából az A. részben meghatározott minimum 
adatokon felül, az orvosi munkacsoport döntése alapján, az információk rendelkezésre 
állását és az eset sajátos körülményeit figyelembe véve és a 7. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése értelmében összegyőjtendı információk összessége. 
 
KIEGÉSZÍTİ ADATÁLLOMÁNY 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
A győjtıközpontnak/győjtı szervezetnek a szervek koordinációja, elosztása és donorok és 
recipiensek közötti nyomon követhetısége érdekében szükséges elérhetıségi adatai. 
 
A DONOR ADATAI 
 
A recipienshez megfelelıen illı donor/szerv biztosítása érdekében szükséges demográfiai és 
antropometriai adatok. 
 
A DONOR KÓRELİZMÉNYE  
 
A donor kórelızménye, különös tekintettel azon körülményekre, amelyek hatással lehetnek 
az átültetésre szánt szerv alkalmasságára, és magukban hordozhatják valamely betegség 
átvitelének kockázatát. 
 
FIZIKAI ÉS KLINIKAI ADATOK 
 
A potenciális donor fiziológiai állapotának értékeléséhez, valamint az olyan, a donor 
kórelızményében feltáratlan betegségek azonosításához szükséges klinikai vizsgálatok 
adatai, amelyek hatással lehetnek az átültetésre szánt szerv alkalmasságára, és magukban 
hordozhatják valamely betegség átvitelének kockázatát. 
 
LABORATÓRIUMI ADATOK 
 
A szervek mőködésbeli jellemzıinek felméréséhez, valamint a potenciálisan átadható 
betegségek feltárásához és a szervadományozás esetleges ellenjavallatainak 
meghatározásához szükséges adatok. 
 
KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK 
 
Az átültetésre szánt szervek anatómiai állapotának felméréséhez szükséges képalkotó 
vizsgálatok. 
 
TERÁPIA 
 
A donoron végzett, a szervek mőködési állapotának és a szerv alkalmasságának felmérése 
szempontjából releváns kezelések, különösen az antibiotikumos kezelés, az inotrop 
támogatás vagy a transzfúziós kezelés. 
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MELLÉKLET  

 
 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata az EUMSz. 290. cikkérıl 
 
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kijelenti, hogy ezen irányelv rendelkezései 
nem befolyásolják az intézményeknek az EUMSz. 290. cikke alkalmazásával kapcsolatos 
jövıbeli álláspontjait, sem pedig az ilyen rendelkezéseket tartalmazó egyedi jogalkotási 
aktusokat. 
 
Az Európai Bizottság nyilatkozata (Sürgısség) 
 
Az Európai Bizottság vállalja, hogy az Európai Parlamentet és a Tanácsot teljes körően 
tájékoztatja annak lehetıségérıl, ha egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust sürgısségi 
eljárással kíván elfogadni. Amint a Bizottság szolgálatai elıre látják, hogy egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust esetleg sürgısségi eljárással kívánnak elfogadni, errıl 
nem hivatalos formában figyelmeztetik az Európai Parlament és a Tanács titkárságát. 
 

Or. en 

 
 


