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Adamos Adamou
a szervadományozásról és szervátültetésről: uniós szintű szakpolitikai fellépések
(2007/2210(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 1
3a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 2
3b. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 3
3c. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok 
során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 2001. április 4-
i 2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 4
5a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európa Tanács „A szervhiány kezelése. A jelenlegi helyzet és a 
szervadományozás javítására irányuló stratégiák” című jelentésére (1999),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 5
5a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európa Tanács „Biztonsági és minőségbiztosítási iránymutatás a 
szervekkel, szövetekkel és sejtekkel kapcsolatban” című jelentésére1,

Or. en

                                               
1Második kiadás, 2004.
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 6
A. preambulumbekezdés

A. mivel Európában a szervátültetés iránti igény folyamatosan és gyorsabban nő, mint 
az adományozott szervek száma; mivel a donorok számának növekedése 
eredményeképpen nem rövidülnek a várólisták,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 7
A. preambulumbekezdés

A. mivel Európában nem teljesülnek a betegek szervátültetési szükségletei amiatt, hogy 
korlátozott számban állnak rendelkezésre mind az elhunyt, mind az önzetlen élő 
donoroktól származó szervek (törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 8
A. preambulumbekezdés

A. mivel Európában nem teljesülnek a betegek szervátültetési szükségletei, és a kereslet 
jóval meghaladja mind az elhunyt, mind az (törlés) élő donoroktól származó szervek 
kínálatát,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 9
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. hangsúlyozza, hogy jelentős eltérések vannak a szervek különböző típusai között,
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 10
B. preambulumbekezdés

B. mivel gyorsan fejlődik a szervkereskedelem, a haszonszerző jelleg és a 
szervturizmus, és kapcsolat van a szervhiány és a szervkereskedelem között; mivel 
több adatra van szükség a szervkereskedelemről,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 11
B. preambulumbekezdés

B. tekintettel arra, hogy pontos és átfogó adatokat kell összegyűjteni az emberi szervek 
Európai Unión belüli kereskedelméről (törlés) és a haszonszerző jelleg gyors 
növekedésére és a szervturizmusra vonatkozó bizonyítékokról;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás: 12
B. preambulumbekezdés

B. mivel az emberi szervek kereskedelméről ma már adatok állnak rendelkezésre, és 
bizonyítékok vannak a haszonszerző jelleg gyors növekedésére és a szervturizmusra,
ami összeegyeztethetetlen az emberi méltóság tiszteletben tartásával,

Or. sl
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 13
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel a szervátültetés az egyetlen rendelkezésre álló terápiás lehetőség a 
végstádiumban lévő szervelégtelenségek, például a máj-, tüdő- és szívelégtelenség 
kezelésére, valamint a leginkább költséghatékony terápia a végstádiumban lévő 
veseelégtelenség kezelésére; mivel a szervátültetéssel életek menthetők meg, és ezzel 
jobb életminőség válik lehetővé,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 14
E. preambulumbekezdés

E. mivel a tagállamok között és a tagállamokon belül az átültetések gyakorisága és a 
szervek forrása (élő vagy elhunyt donor) között jelentős eltérések vannak, a 
szervadományozás és -átültetés minőségi és biztonsági követelményei tekintetében 
pedig akár ellentmondások is megmutatkoznak, míg az átültetés szervezeti 
megközelítése országonként változik, ami EU-szerte eltérő normákhoz vezet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 15
E. preambulumbekezdés

E. mivel a tagállamok között és a tagállamokon belül az átültetések gyakorisága, a 
szervek forrása (élő vagy elhunyt donor), valamint a szervadományozás és -átültetés 
minőségi és biztonsági követelményei tekintetében különbségek mutatkoznak, míg az 
átültetés szervezeti megközelítése országonként változik, ami EU-szerte eltérő 
normákhoz vezet,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 16
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel a tagállamok eltérő jogi keretrendszerrel rendelkeznek (opt-in és opt-out 
rendszerek), a különböző tagállamokban szerzett tapasztalatok pedig azt mutatják, 
hogy a jogi rendszer inkább korlátozott hatást gyakorol a donorok számára,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 17
F. preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 18
F. preambulumbekezdés

F. mivel a szervátültetés életek megmentésének és jobb életminőség biztosításának 
(törlés) lehetőségét kínálja;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 19
F. preambulumbekezdés

F. mivel a szervátültetés többek között életek megmentésének, és a legtöbb esetben jobb 
életminőség biztosításának és jobb költség/haszon arány elérésének lehetőségét 
kínálja,
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Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 20
F. preambulumbekezdés

F. mivel a szervátültetés életek megmentésének és jobb életminőség biztosításának 
lehetőségét kínálja, amellett, hogy az alternatív terápiákhoz képest jobb 
költség/haszon arány érhető el vele;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 21
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel a szervátültetés alternatívája gyakran az intenzív ápolás, ami terhes a 
betegnek, és terhet ró az egészségügyi rendszerre, valamint a betegek családjára és 
gondozóira is,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 22
H. preambulumbekezdés

H. mivel a szervek átültetése fertőző és egyéb betegségek átvitelének kockázatát 
hordozza magában,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 23
H. preambulumbekezdés

H. mivel a szervek terápiás célú felhasználása, ahogy más biológiai termékek 
alkalmazása is, fertőző és egyéb betegségek átvitelének kockázatát hordozza 
magában,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 24
I. preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 25
I. preambulumbekezdés

I. mivel a tagállamok között már számos szerv cseréje zajlik, és már léteznek 
különböző, szervcserével foglalkozó európai szervek,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 26
Ia. preambulumbekezdés (új)

Ia. mivel a jelenlegi tapasztalatok (pl. a spanyol modell, a belgiumi GIFT-projekt, a 
DOPKI, az Alliance-O) pozitív eredményeket mutatnak fel, és ezeket figyelembe kell 
venni,
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 27
J. preambulumbekezdés

J. mivel a lakossági tudatosság, valamint a világos, független, objektív és elfogulatlan 
információ fontos szerepet tölt be a szervadományozási hajlandóság növelésében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 28
J. preambulumbekezdés

J. mivel a lakossági tudatosság, valamint a kézzelfogható, átfogó és elfogulatlan 
információ fontos szerepet tölt be a szervadományozási hajlandóság növelésében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 29
J. preambulumbekezdés

J. mivel a lakossági tudatosság, (törlés) a kézzelfogható és pozitív információ, valamint 
a szakemberek magas szintű képzése és kommunikációs készségei fontos szerepet 
töltenek be a szervadományozási hajlandóság növelésében;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 30
J. preambulumbekezdés

J. mivel a lakossági tudatosság, valamint a kézzelfogható és pozitív információ fontos 
szerepet tölt be a szervadományozási hajlandóság növelésében; mivel meg kell 
vizsgálni azt a lehetőséget, hogy a tagállamokban minden olyan polgárt 
automatikusan donorként nyilvántartásba vegyenek, aki elérte a nagykorúságot, 
kivéve, ha kifejezetten úgy dönt, hogy ne vegyék nyilvántartásba,

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 31
1. bekezdés

1. (törlés) üdvözli a „Szervadományozás és szervátültetés: uniós szintű szakpolitikai 
fellépések” című bizottsági közleményt, amely egy nagyon értékes, három pillérből 
álló megközelítésre tesz javaslatot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 32
1. bekezdés

1. a szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatban európai szinten javasolt jövőbeli 
politikai fellépések és prioritások miatt üdvözli a „Szervadományozás és 
szervátültetés: uniós szintű szakpolitikai fellépések” című bizottsági közleményt; 
azonban kritikával illeti azt a tényt, hogy a Bizottság közleménye nem foglalkozik a 
donorok műtéthez kapcsolódó ellentételezésével az önkéntes, fizetség nélküli, 
névtelen és önzetlen szervadományozás elvei alapján, a szervadományozás 
minőségének és biztonságosságának garantálása céljából;

Or. fr



AM\707703HU.doc 11/56 PE400.651v02-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 33
-2. cím (új)

-2. JOGI AKTUS

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 34
2. bekezdés

2. várakozással tekint a Bizottság irányelvre irányuló javaslata elé, amelynek biztosítania 
kell a jelenlegi minőségi és biztonsági szintet a szervek adományozására, gyűjtésére, 
vizsgálatára, megőrzésére, szállítására és elosztására az EU-ban; hangsúlyozza, hogy 
minden, minőségre és biztonságra irányuló uniós kezdeményezésnek olyan minőségi 
és biztonsági kezdeményezésnek kell lennie, amelynek mozgatórugója kizárólag az 
átültetés utáni eredmények értékelése; ennek ellenére hangsúlyozza, hogy a későbbi 
jogszabályi keret nem képezhet túlzott adminisztratív terhet a tagállamok számára, és 
nem veszélyeztetheti a meglevő helyes gyakorlatok alkalmazását; (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 35
2. bekezdés

2. várakozással tekint a Bizottság irányelvre irányuló javaslata elé, amelynek EU-szintű 
minőségi és biztonsági előírásokat kell megállapítania a szervek adományozására, 
gyűjtésére, vizsgálatára, megőrzésére, szállítására és elosztására, valamint az e 
minőségi és biztonsági követelmények teljesítéséhez szükséges forrásokra; ennek 
ellenére hangsúlyozza, hogy a későbbi jogszabályi keret nem zárhatja ki azt, hogy 
életveszély esetén csak részben optimális szervek felhasználásával is elvégezhető az 
átültetés; ekkor a transzplantációt elvégző csapat döntése lenne, hogy a beteggel 
és/vagy a családjával konzultálva, vállalja-e a transzplantáció ilyen körülmények 
közötti elvégzésének kockázatát; a jövőbeli jogalkotási keret hasonlóképpen nem  
képezhet túlzott adminisztratív terhet a tagállamok számára, és nem veszélyeztetheti a 
meglevő helyes gyakorlatok alkalmazását (törlés);
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik

Módosítás: 36
2. bekezdés

2. várakozással tekint a Bizottság irányelvre irányuló javaslata elé, amelynek EU-szintű 
(törlés) előírásokat kell megállapítania, hogy szavatolja a szervek adományozásának, 
gyűjtésének, vizsgálatának, megőrzésének, szállításának és elosztásának minőségét 
és biztonságosságát; ennek ellenére hangsúlyozza, hogy a későbbi jogszabályi keret 
nem képezhet további adminisztratív terhet a tagállamok vagy a szolgáltatók számára, 
és nem veszélyeztetheti a meglevő helyes gyakorlatok alkalmazását, illetve nem 
tartalmazhat olyan követelményeket, amelyek csökkenthetik a lehetséges vagy 
tényleges donorok számát; rámutat arra, hogy az új jogalkotási dokumentumnak ki 
kell egészítenie és meg kell erősítenie a tagállamok által az aktív és hatékony 
koordinációs módszer megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket, anélkül, hogy 
megakadályozná szigorúbb intézkedések bevezetését vagy fenntartását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 37
2. bekezdés

2. várakozással tekint a Bizottság irányelvre irányuló javaslata elé, amelynek EU-szintű 
minőségi és biztonsági előírásokat kell megállapítania a szervek adományozására, 
gyűjtésére, vizsgálatára, megőrzésére, szállítására és elosztására; ennek ellenére 
hangsúlyozza, hogy a későbbi jogszabályi keret nem képezhet többletköltségeket vagy 
további adminisztratív terhet a tagállamok vagy a szolgáltatók számára, és nem 
veszélyeztetheti a meglevő helyes gyakorlatok alkalmazását; rámutat arra, hogy az új 
jogalkotási dokumentumnak ki kell egészítenie és meg kell erősítenie a tagállamok 
által az aktív és hatékony koordinációs módszer megvalósítása érdekében tett 
erőfeszítéseket, anélkül, hogy megakadályozná szigorúbb intézkedések bevezetését 
vagy fenntartását;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 38
2. bekezdés

2. várakozással tekint a Bizottság irányelvre irányuló javaslata elé, amelynek EU-szintű 
minőségi és biztonsági előírásokat kell megállapítania a szervek adományozására, 
gyűjtésére, vizsgálatára, megőrzésére, szállítására és elosztására; ennek ellenére 
hangsúlyozza, hogy a későbbi jogszabályi keret nem képezhet túlzott adminisztratív 
terhet a tagállamok számára, és nem veszélyeztetheti a meglevő helyes gyakorlatok 
vagy a tagállamok helyi realitásával és körülményeivel összehangolt gyakorlatok 
alkalmazását; rámutat arra, hogy az új jogalkotási dokumentumnak ki kell egészítenie 
és meg kell erősítenie a tagállamok által az aktív és hatékony koordinációs módszer 
megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket, anélkül, hogy megakadályozná 
szigorúbb intézkedések bevezetését vagy fenntartását;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 39
2. bekezdés

2. várakozással tekint a Bizottság irányelvre irányuló javaslata elé, amelynek EU-szintű 
minőségi és biztonsági előírásokat kell megállapítania a szervek adományozására, 
gyűjtésére, vizsgálatára, megőrzésére, szállítására és elosztására; ennek ellenére 
hangsúlyozza, hogy a későbbi jogszabályi keret nem képezhet túlzott adminisztratív 
terhet a tagállamok számára, és nem veszélyeztetheti a meglevő helyes gyakorlatok 
alkalmazását; rámutat arra, hogy az új jogalkotási dokumentumnak ki kell egészítenie 
és meg kell erősítenie a tagállamok által az aktív és hatékony koordinációs módszer 
megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket, anélkül, hogy megakadályozná 
szigorúbb intézkedések bevezetését vagy fenntartását; hangsúlyozza, hogy a 
szervadományozás maximalizálása érdekében továbbra is biztosítani kell azt, hogy a 
klinikai orvosok kockázat-haszon elemzés alapján képesek legyenek dönteni az 
egyes betegek számára a szervek felhasználásáról;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 40
2. bekezdés

2. várakozással tekint a Bizottság irányelvre irányuló javaslata elé, amelynek EU-szintű 
minőségi és biztonsági előírásokat kell megállapítania a szervek adományozására, 
gyűjtésére, vizsgálatára, megőrzésére, szállítására (törlés); ennek ellenére 
hangsúlyozza, hogy a későbbi jogszabályi keret nem képezhet túlzott adminisztratív 
terhet a tagállamok számára, és nem veszélyeztetheti a meglevő helyes gyakorlatok 
alkalmazását; rámutat arra, hogy az új jogalkotási dokumentumnak ki kell egészítenie 
és meg kell erősítenie a tagállamok által az aktív és hatékony koordinációs módszer 
megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket, anélkül, hogy megakadályozná 
szigorúbb intézkedések bevezetését vagy fenntartását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 41
2. bekezdés

2. várakozással tekint a Bizottság irányelvre irányuló javaslata elé, amely EU-szintű 
minőségi és biztonsági előírásokat állapít meg a szervek adományozására, gyűjtésére, 
vizsgálatára, megőrzésére, szállítására és elosztására; ennek ellenére hangsúlyozza, 
hogy a későbbi jogszabályi keret nem képezhet túlzott adminisztratív terhet a 
tagállamok számára, és nem veszélyeztetheti a meglevő helyes gyakorlatok 
alkalmazását; rámutat arra, hogy az új jogalkotási dokumentumnak ki kell egészítenie 
és meg kell erősítenie a tagállamok által az aktív és hatékony koordinációs módszer 
megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket, anélkül, hogy megakadályozná 
szigorúbb intézkedések bevezetését vagy fenntartását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik

Módosítás: 42
2a. bekezdés (új)

2a. hangsúlyozza, hogy az irányelvnek helyet kell adnia az orvostudomány által elért 
előrelépéseknek;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 43
-3. cím (új)

-3. TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 44
3. bekezdés

3. aggodalmát fejezi ki az átültetésre rendelkezésre álló emberi szerveknek a betegek 
szükségleteinek kielégítéséhez képest elégtelen mennyiségével kapcsolatban; a 
szervhiány csökkentését tekinti a szervátültetés tekintetében az EU tagállamai előtt 
álló legfőbb kihívásnak; emlékeztet arra, hogy jelenleg több ezer beteg van 
regisztrálva a várólistákon Európában, amelyeken nagyon jelentős az elhalálozási 
ráta;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 45
3. bekezdés

3. aggodalmát fejezi ki az átültetésre rendelkezésre álló emberi szerveknek a betegek 
szükségleteinek kielégítéséhez képest elégtelen mennyiségével kapcsolatban; elismeri, 
hogy a szervdonorok súlyos hiánya továbbra is a legkomolyabb akadály az átültetési 
szolgáltatások teljes körű fejlesztésének útjában, és ez a szervátültetés tekintetében az 
EU tagállamai előtt álló legfőbb kihívás; megjegyzi azonban, hogy a szervek 
elosztásának azon kell alapulnia, hogy a beteg egészségügyileg mennyire képes 
befogadni a szerveket, valamint hogy ne tűrjék meg a fogyatékosságon alapuló 
megkülönböztetést, például a Down-szindróma esetében, amely nincs hatással a
beteg azon esélyeire, hogy befogadjon egy szervet;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 46
3. bekezdés

3. aggodalmát fejezi ki az átültetésre rendelkezésre álló emberi szerveknek a betegek 
szükségleteinek kielégítéséhez képest elégtelen mennyiségével kapcsolatban; elismeri, 
hogy a szervek és donorok súlyos hiánya továbbra is a legkomolyabb akadály az 
átültetési szolgáltatások teljes körű fejlesztésének útjában, és ez a szervátültetés 
tekintetében az EU tagállamai előtt álló legfőbb kihívás;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 47
4. bekezdés

4. tudomásul veszi az EU-n belül a szervek forrása (elhunyt vagy élő donorok) 
tekintetében meglévő lényeges eltéréseket, a donoraik körének bővítése terén a 
tagállamok által elért sikerek közötti nagy eltéréseket, a minőségi és biztonsági 
előírások terén a tagállamok között mutatkozó különbségeket, (törlés) a 
szervadományozásra és -átültetésre alkalmazott eltérő szervezeti megközelítéseket, 
valamint az orvosi és paramedicinális szakemberek oktatásában és képzésében 
megmutatkozó eltéréseket; úgy véli, hogy a különbségek részben kulturális, etikai, 
vallási, (törlés) társadalmi és jogi tényezők összességével magyarázhatók; ennek 
ellenére rámutat arra, hogy a kritikus tényező a jelek szerint az adományozáshoz és 
átültetéshez vezető teljes folyamat mikéntje;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 48
4. bekezdés

4. tudomásul veszi az EU-n belül a szervek forrása (elhunyt vagy élő donorok) 
tekintetében meglévő lényeges eltéréseket, a donoraik körének bővítése terén a 
tagállamok által elért sikerek közötti nagy eltéréseket, a minőségi és biztonsági 
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előírások terén a tagállamok között mutatkozó különbségeket, valamint a 
szervadományozásra és -átültetésre alkalmazott eltérő szervezeti megközelítéseket; 
úgy véli, hogy a különbségek részben gazdasági, strukturális, igazgatási, kulturális, 
etikai, vallási, történelmi és társadalmi tényezők összességével magyarázhatók; ennek 
ellenére rámutat arra, hogy a kritikus tényező a jelek szerint az adományozáshoz és 
átültetéshez vezető teljes folyamat mikéntje;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 49
4. bekezdés

4. tudomásul veszi az EU-n belül a szervek forrása (elhunyt vagy élő donorok) 
tekintetében meglévő lényeges eltéréseket, a donoraik körének bővítése terén a 
tagállamok által elért sikerek közötti nagy eltéréseket, a minőségi és biztonsági 
előírások terén a tagállamok között mutatkozó különbségeket, valamint a 
szervadományozásra és -átültetésre alkalmazott eltérő szervezeti megközelítéseket; 
úgy véli, hogy a különbségek részben kulturális, etikai, vallási, történelmi és 
társadalmi tényezők összességével magyarázhatók; ennek ellenére rámutat arra, hogy 
a kritikus tényező a jelek szerint az adományozáshoz és átültetéshez vezető teljes 
folyamat mikéntje, azonban az etika lényeges összetartó elv az Unió 
szervadományozásra és -átültetésre vonatkozó politikai intézkedéseinek 
meghatározásához;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 50
4a. bekezdés (új)

4a. hangsúlyozza, hogy a szervadományozás egy adomány; ezért hangsúlyozza, hogy 
rendkívül fontos választ találni a súlyos szervhiányra Európában, továbbá 
tiszteletben kell tartani és védeni kell az azzal kapcsolatos szabad választást is, hogy 
egy személy adományoz-e vagy sem;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 51
4a. bekezdés (új)

4a. ezért kifejezett meggyőződése, hogy jelenetős potenciál van a szakértelem 
megosztására az EU tagállamai között, ami növelheti a donorok arányát és 
kiegyenlítheti a szervátültetés elérhetőségét az EU-ban; ennélfogva várakozással 
tekint a Bizottságnak a tagállamok közötti együttműködés megerősítésére irányuló 
cselekvési terve elé, annak érdekében, hogy:
 javítsa a szervek elérhetőségét
 növelje a transzplantációs rendszerek hatékonyságát és elérhetőségét
 fokozza a lakosság tudatosságát
 garantálja a minőséget és a biztonságot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 52
5. bekezdés

5. következésképpen hangsúlyozza, hogy a tagállamokban és a tagállamok között a 
megfelelően strukturált működési rendszerek létrehozása és a sikeres modellek 
nemzeti szintű támogatása kiemelten fontos; azt javasolja, hogy a működési 
rendszerek foglalják magukba a megfelelő jogi keretet, a műszaki és logisztikai 
infrastruktúrát, a pszichológiai és szervezeti támogatást, amelyhez hatékony elosztási 
rendszer párosul;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 53
5. bekezdés

5. következésképpen hangsúlyozza, hogy a megfelelően strukturált működési rendszerek 
létrehozása és a sikeres modellek nemzeti és különösen nemzetközi szintű támogatása 
kiemelten fontos; azt javasolja, hogy a működési rendszerek foglalják magukba a 
megfelelő jogi keretet, a műszaki és logisztikai infrastruktúrát, a pszichológiai és 
szervezeti támogatást, amelyhez hatékony elosztási rendszer párosul;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 54
5. bekezdés

5. következésképpen hangsúlyozza, hogy a megfelelően strukturált működési rendszerek 
létrehozása és a sikeres modellek nemzeti és nemzetközi szintű támogatása kiemelten 
fontos; azt javasolja, hogy a működési rendszerek foglalják magukba a megfelelő jogi 
keretet, a műszaki és logisztikai infrastruktúrát, a pszichológiai és szervezeti 
támogatást, amelyhez hatékony elosztási rendszer párosul;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 55
5. bekezdés

5. következésképpen hangsúlyozza, hogy a megfelelően strukturált működési rendszerek 
létrehozása és a sikeres modellek nemzetközi és nemzeti szintű támogatása kiemelten 
fontos; azt javasolja, hogy a működési rendszerek foglalják magukba a megfelelő jogi 
keretet, a műszaki és logisztikai infrastruktúrát, a pszichológiai és szervezeti 
támogatást, amelyhez hatékony elosztási rendszer párosul;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 56
5. bekezdés

5. következésképpen hangsúlyozza, hogy a megfelelően strukturált működési rendszerek 
létrehozása és a sikeres modellek nemzeti szintű támogatása kiemelten fontos; azt 
javasolja, hogy a működési rendszerek foglalják magukba a megfelelő jogi keretet, a 
műszaki és logisztikai infrastruktúrát, a (törlés) támogatást, valamint a megfelelő, 
magasan képzett személyzettel ellátott szervezeti struktúrát kórházi és kórházak 
feletti szinten, amelyhez méltányos és hatékony szervkiosztási és elosztási rendszer 
párosul;
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Or. es

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 57
5. bekezdés

5. következésképpen hangsúlyozza, hogy a megfelelően strukturált működési rendszerek 
létrehozása és a sikeres modellek nemzeti szintű támogatása kiemelten fontos; azt 
javasolja, hogy a működési rendszerek foglalják magukba a megfelelő jogi keretet, a 
műszaki és logisztikai infrastruktúrát, a pszichológiai és szervezeti támogatást, 
amelyhez hatékony elosztási rendszer párosul; hangsúlyozza, hogy nyomon követésre 
van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a szervadományozás elosztása és 
végrehajtása tisztességes legyen, továbbá hogy garantálják a biztonságot a fertőző 
betegségekkel és más veszélyekkel szemben;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 58
5. bekezdés

5. következésképpen hangsúlyozza, hogy a megfelelően strukturált működési rendszerek 
létrehozása és a sikeres modellek nemzeti szintű támogatása kiemelten fontos; azt 
javasolja, hogy a működési rendszerek foglalják magukba a megfelelő jogi keretet, a 
műszaki és logisztikai infrastruktúrát, a pszichológiai és szervezeti támogatást, 
amelyhez hatékony elosztási rendszer párosul, ami biztosítja a szervátültetéshez való 
egyenlő hozzáférést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás: 59
5. bekezdés

5. következésképpen hangsúlyozza, hogy a független, megfelelően strukturált működési 
rendszerek létrehozása és a sikeres modellek nemzeti szintű támogatása kiemelten 
fontos; azt javasolja, hogy a működési rendszerek foglalják magukba a megfelelő jogi 
keretet, a műszaki és logisztikai infrastruktúrát, a pszichológiai és szervezeti 
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támogatást, amelyhez hatékony elosztási rendszer párosul;

Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 60
-6. cím (új)

-6. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZERVEK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 61
-6a. bekezdés (új)

-6a. rámutat arra, hogy a tagállamok felelnek saját jogi modelljeikért; megjegyzi, hogy 
az EU-ban kétféle modell létezik és mindegyiknek különböző változatai vannak; 
szükségtelennek tekinti a jogi rendszerek közelítését vagy harmonizálását; felkéri a 
tagállamokat, hogy vezessék be jogszabályaikba egy jogi képviselő kinevezésének 
lehetőségét, aki egy személy halála után dönthet a szervadományozásról;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 62
6. bekezdés 

6. felhívja a tagállamokat, hogy (törlés) érjék el az elhalálozás utáni adományozások 
teljes potenciálját; ezért sürgeti a tagállamokat, hogy fektessenek a lehető legtöbbet a 
szervezési rendszer javításába, a következőkön keresztül: 
 az orvosi és paramedicinális szakemberek fogékonyságának javítása, 

valamint oktatása és képzése;
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 a kórházak pénzügyi támogatása, hogy „házon belüli transzplantációs 
koordinátort” alkalmazzanak (az intenzív osztályon egy orvosi csapat 
támogatásával dolgozó orvosok). Feladatuk a potenciális donorok 
azonosítása és az ezek családjainak megkeresése; 

 minőségjavító programok minden olyan európai kórházban vagy 
kórházklaszterben, ahol bizonyítottan kimutatható a szervadományozási 
potenciál;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 63
6. bekezdés

6. felhívja a tagállamokat, hogy a szervdonorok azonosítását szolgáló hatékony 
rendszerek létrehozásával – különösen azáltal, hogy még életükben megkönnyítik 
számukra szerveik önkéntes adományozását egy online eljárás bevezetésével, 
amelyen keresztül regisztrálhatják magukat egy nemzeti donornyilvántartásban – és 
a szervátültetések tekintetében az európai kórházakban a donorok koordinálásának 
elősegítésével érjék el az adományozások teljes potenciálját; arra kéri a tagállamokat, 
hogy vizsgálják meg az élő donorok szervadományozásának támogatását, valamint a 
minőségi és biztonsági szempontokat figyelembe véve értékeljék a „tágabb értelemben 
vett” donoroktól származó szervek felhasználását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 64
6. bekezdés

6. felhívja a tagállamokat, hogy a szervdonorok azonosítását szolgáló hatékony 
rendszerek létrehozásával és a szervátültetések tekintetében az európai kórházakban a 
donorok koordinálásának elősegítésével érjék el az adományozások teljes potenciálját; 
arra kéri a tagállamokat, hogy ösztönözzék az élő donorok szervadományozását, 
valamint a minőségi és biztonsági szempontokat és a szervtípusokat figyelembe véve 
értékeljék a „tágabb értelemben vett” donoroktól származó szervek felhasználását;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 65
6. bekezdés

6. felhívja a tagállamokat, hogy a szervdonorok azonosítását szolgáló hatékony 
rendszerek létrehozásával és a szervátültetések tekintetében az európai kórházakban a 
donorok koordinálásának elősegítésével érjék el az adományozások teljes potenciálját; 
arra kéri a tagállamokat, hogy (törlés) a minőségi és biztonsági szempontokat 
figyelembe véve értékeljék a „tágabb értelemben vett” donoroktól származó szervek 
felhasználását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 66
6. bekezdés

6. felhívja a tagállamokat, hogy a szervdonorok azonosítását szolgáló hatékony 
rendszerek létrehozásával és a szervátültetések tekintetében az európai kórházakban a 
donorok koordinálásának elősegítésével érjék el az adományozások teljes potenciálját; 
arra kéri a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az élő donorok szervadományozásának 
támogatását, valamint a minőségi és biztonsági szempontokat figyelembe véve 
értékeljék a „kiterjesztett donorkritériumok alapján eltávolított” donoroktól származó 
szervek felhasználását;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 67
6. bekezdés

6. (nem érinti az angol nyelvű változatot)

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 68
6a. bekezdés (új)

6a. elismeri, hogy a donorállomány kiszélesítésekor az orvosok aggódhatnak a szervek 
kilökődésének nagyobb valószínűsége és az átültetett szerv működésének fokozatos 
csökkenése miatt, és ezért felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a 
szervkilökődés megelőzését és kezelését szolgáló módszereket, hogy a donorok 
kibővített állományát az orvosok bizalommal vehessék igénybe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 69
6a. bekezdés (új)

6a. felkéri a tagállamokat, hogy 2010. január előtt szüntessék meg az azt kikötő 
jogszabályokat, hogy a donorok szerveit kizárólag csak egyazon országon belül 
szabad felhasználni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 70
6a. bekezdés (új)

6a. felkéri a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a 
transzplantációs sebészek oktatása és képzése, csapatmunkája és bére terén; 

Or. en



AM\707703HU.doc 25/56 PE400.651v02-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 71
6b. bekezdés (új)

6b. felkéri a tagállamokat, hogy a szervek elérhetőségének javítása céljából értékelje a 
„tágabb értelemben vett” donorok (idősebb donorok, bizonyos betegségekben 
szenvedő donorok) igénybevételét, figyelembe véve a minőségi és biztonsági 
szempontokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 72
6c. bekezdés (új)

6c. felkéri az élődonoros transzplantációt engedélyező tagállamokat, hogy vegyék 
figyelembe a minőségi és biztonsági szempontokat; hangsúlyozza azonban, hogy az 
élődonoros transzplantációt a halál beállta után a szervadományozás 
kiegészítésének kell tekinteni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik

Módosítás: 73
6d. bekezdés (új)

6d. felkéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy az élődonoros transzplantáció 
önkéntes alapon és díjazás nélkül történjen; fontosnak véli, hogy ezt bírósági döntés 
erősítse meg; a donorok ellentételezésben részesülhetnek, amely szigorúan a 
szervadományozással kapcsolatos költségek és kellemetlenségek orvoslására 
korlátozódhat; ebben az esetben a tagállamok meghatározzák azokat a feltételeket, 
amelyek mellet ellentételezés nyújtható; a tagállamok minden harmadik évben 
jelentést tesznek a Bizottságnak ezekről az intézkedésekről; felkéri a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy az élő donorokat ne érje megkülönböztetés a 
biztosítótársaságok részéről; 
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 74
6a. bekezdés (új)

6a. hangsúlyozza, hogy ki kell képezni az egészségügyi személyzetet arra, miképpen 
kezeljék a lehetséges donorok közeli hozzátartozóit vagy családjait, azzal, hogy 
elősegítik a tiszteletteljes párbeszédet a szervadományozás tárgyáról; ez ahhoz vezet 
majd, hogy nő a donorok beleegyezésének aránya, és ezáltal rövidülnek a várólisták;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 75
6a. bekezdés (új)

6a. létfontosságúnak tekinti elismerni az elhunyt donor rokonainak igényeit; rámutat 
annak fontosságára, hogy kellő időt kell biztosítani a rokonoknak, hogy méltósággal 
elbúcsúzzanak; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maciej Marian Giertych

Módosítás: 76
6a. bekezdés (új)

6a. szükségesnek tekinti annak biztosítását, hogy a szervek iránti kereslet semmiképpen 
se befolyásolja a halál fogalommeghatározását;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Maciej Marian Giertych

Módosítás: 77
6b. bekezdés (új)

6b. nem tartja helyénvalónak, hogy aneszteziológusokat vonjanak be a szervek 
holttestekből való kivételekor;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 78
6a. bekezdés  (új)

6a. szintén megjegyzi, hogy a szervek gyors azonosításának biztosítása érdekében fontos 
ösztönözni, hogy azok a személyek, akik nem alkalmas donorok, rendelkezzenek 
erről egy kártyával;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 79
6b. bekezdés (új)

6b. elismeri, hogy a biotechnológia már kínál megoldásokat az átültetett szervek 
kilökődésének kockázatával kapcsolatban, például olyan kezeléseken keresztül, 
amelyek csökkentik a kilökődések arányát, ami elősegíti a szervek rendelkezésre 
állását azáltal, hogy az orvosok kezelni tudják vagy akár meg is tudják akadályozni a 
szervek kilökődését; azzal érvel, hogy ez a tágabb értelemben vett donoroktól 
származó szervekkel végzett programokhoz kapcsolódó kockázat csökkentése révén 
segíti a donorok kibővített körének támogatását;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 80
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy a szervadományozási és transzplantációs folyamat során a szervek 
életképességüket veszélyeztető károsodást szenvedhetnek, ami hozzájárul a
szervhiányhoz, továbbá hogy az önzetlen élődonoros transzplantáció kérdését a 
donorok biztonságosságának kérdése határozza meg; felszólítja a Bizottságot, hogy 
bátorítsa az olyan technikákra és termékekre irányuló alap- és klinikai kutatást, 
amelyek csökkentik a szervek károsodását a szervadományozási és transzplantációs 
folyamatban, valamint az olyan eljárásokra irányuló kutatást, amely javítja az 
élődonoros transzplantáció biztonságosságát; 

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 81
7. bekezdés

7. elismeri, hogy a felnőtt őssejtekre irányuló úttörő jelentőségű kutatás már most nagy 
fejlődést ért el a szervek helyreállítása és cseréje terén, amit befogad beteg 
szervezete, és ami megszünteti a kilökődés szervátültetéssel együtt járó kockázatát; 
ezért kéri a Bizottságot, hogy támogassa az ilyen kutatást, amelyet gyakran Európa 
felemelkedőben lévő biotechnológiai KKV-i végeznek, a tagállamok által
megállapított kulturális és etikai keretek között;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 82
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy a jövőben a felnőtt őssejteken alapuló biotechnológia lehetőséget 
nyújthat a kutatók számára, hogy – akár maguktól a betegektől, akár más 
szövetdonoroktól származó – meglévő szövetekből növesszenek szerveket; arra kéri a 
Bizottságot, hogy támogassa az ilyen kutatást, amelyet gyakran Európa 
felemelkedőben lévő biotechnológiai KKV-i végeznek, a tagállamok által 
megállapított kulturális és etikai keretek között;



AM\707703HU.doc 29/56 PE400.651v02-00

Külső fordítás

HU

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás: 83
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy a jövőben – amennyiben a nyomon követhetőség és az átláthatóság 
garantált – a biotechnológia lehetőséget nyújthat a kutatók számára, hogy – akár 
maguktól a betegektől, akár más szövetdonoroktól származó – meglévő szövetekből 
növesszenek szerveket; arra kéri a Bizottságot, hogy támogassa az ilyen kutatást, 
amelyet gyakran Európa felemelkedőben lévő biotechnológiai KKV-i végeznek, a 
tagállamok által megállapított kulturális és etikai keretek között;

Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 84
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy a jövőben a biotechnológia lehetőséget nyújthat a kutatók számára, 
hogy – akár maguktól a betegektől, akár más szövetdonoroktól származó – meglévő 
szövetekből növesszenek szerveket; arra kéri a Bizottságot, hogy támogassa az ilyen 
kutatást, amelyet gyakran Európa felemelkedőben lévő biotechnológiai KKV-i 
végeznek, a tagállamok által, valamint az alapjogi chartában és az Európa Tanács 
biogyógyászatról szóló egyezményében megállapított kulturális és etikai keretek 
között;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 85
7a. bekezdés (új)

7a. hangsúlyozza, hogy a szervadományozás és -átültetés súlypontja alapvetően eltér a 
véradásétól és például a szövet- és sejtadományozásétól, mivel a véradás és a sejt- és 
szövetadományozás a kockázatcsökkentéssel és a kockázatok kiküszöbölésével van 
kapcsolatban, szemben szervadományozással és -átültetéssel, amely az egyes betegek 
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szintjén a kockázatkezeléshez kapcsolódik; hangsúlyozza továbbá, hogy a minőségre 
és biztonságra irányuló valamennyi uniós kezdeményezésnek olyan minőségi és 
biztonsági kezdeményezésnek kell lennie, amelynek mozgatórugója kizárólag az 
átültetés utáni eredmények értékelése;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 86
7a. bekezdés (új)

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az olyan létező terápiák fejlesztését, 
amelyek elősegítik és javítják a szervátültetést igénylő emberek életminőségét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 87
8. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 88
8. bekezdés

8. rámutat arra, hogy összefüggés áll fenn a szervhiány és a szervkereskedelem között; 
hangsúlyozza, hogy a szervek bármilyen haszonszerzési célú felhasználása (törlés) 
etikátlannak minősül, és összeegyeztethetetlen a legalapvetőbb emberi értékekkel; ez 
egyben ellentétes az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló egyezmény 21. 
cikkével, és az EU alapjogi chartájának 3. cikke (2) bekezdése értelmében tilos;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 89
8. bekezdés

8. rámutat arra, hogy összefüggés áll fenn a szervhiány és a szervkereskedelem között; 
hangsúlyozza, hogy a szervek bármilyen haszonszerzési célú felhasználása (törlés) 
etikátlannak minősül, összeegyeztethetetlen a legalapvetőbb emberi értékekkel, 
ellentétes az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló egyezmény 21. cikkével, és 
az EU alapjogi chartájának 3. cikke (2) bekezdése értelmében tilos;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 90
8. bekezdés

8. rámutat arra, hogy összefüggés áll fenn a szervhiány és a szervkereskedelem között; 
hangsúlyozza, hogy a szervek bármilyen haszonszerzési célú felhasználása (törlés) 
etikátlannak minősül, összeegyeztethetetlen a legalapvetőbb emberi értékekkel, 
ellentétes az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló egyezmény 21. cikkével, és 
az EU alapjogi chartájának 3. cikke (2) bekezdése értelmében tilos;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 91
8. bekezdés

8. rámutat arra, hogy összefüggés áll fenn a szervhiány és a szervkereskedelem között; 
hangsúlyozza, hogy a szervek bármilyen haszonszerzési célú felhasználása (törlés) 
etikátlannak minősül, összeegyeztethetetlen a legalapvetőbb emberi értékekkel, 
ellentétes az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló egyezmény 21. cikkével, és 
az EU alapjogi chartájának 3. cikke (2) bekezdése értelmében tilos;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 92
8. bekezdés

8. rámutat arra, hogy összefüggés áll fenn a szervhiány és az illegális szervkereskedelem 
között; hangsúlyozza, hogy a szervek bármilyen haszonszerzési célú felhasználása, 
amely megtagadja az átültetéshez való méltányos hozzáférést, etikátlannak minősül, 
összeegyeztethetetlen a legalapvetőbb emberi értékekkel, ellentétes az emberi jogokról 
és a biogyógyászatról szóló egyezmény 21. cikkével, és az EU alapjogi chartájának 3. 
cikke (2) bekezdése értelmében tilos;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik

Módosítás: 93
8a. bekezdés (új)

8a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket a 
szervturizmus megakadályozása érdekében, mégpedig úgy, hogy a létező 
szervcserével foglalkozó szervezetek megosztják egymással a várólisták 
nyilvántartását, hogy elkerüljék a többszörös jelentkezést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 94
9. bekezdés

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket a 
„szervturizmus” megakadályozására, beleértve iránymutatások kidolgozását annak 
érdekében, hogy a legszegényebb és legsebezhetőbb donorokat megvédjék attól, hogy 
a szervkereskedelem áldozataivá váljanak, valamint olyan intézkedések elfogadását, 
amelyek növelik a jogszerűen begyűjtött szervek hozzáférhetőségét; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy jelöljenek ki megoldásokat azon európai 
polgárok számára, akik a Közösségben vagy harmadik országokban illegális 
szervátültetésben részesültek; arra kéri a Bizottságot, hogy a jog érvényesülésén, a 
szabadságon és a biztonságon alapuló térségen keresztül támogassanak egy olyan 
közös megközelítést, amelynek célja a szervkereskedelemre vonatkozó nemzeti 
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jogszabályokkal kapcsolatos információk összegyűjtése, és azonosítsák a fő 
problémákat és lehetséges megoldásokat; ennek érdekében rámutat arra, hogy létre 
kell hozni a határokon átlépő, emberi eredetű anyagok nyomon követésének és 
elszámoltathatóságának rendszerét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 95
9. bekezdés

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket a 
„szervturizmus” megakadályozására, beleértve iránymutatások kidolgozását annak 
érdekében, hogy a legszegényebb és legsebezhetőbb donorokat megvédjék attól, hogy 
a szervkereskedelem áldozataivá váljanak, valamint olyan intézkedések elfogadását, 
amelyek növelik a jogszerűen begyűjtött szervek hozzáférhetőségét; arra kéri a 
Bizottságot, hogy a jog érvényesülésén, a szabadságon és a biztonságon alapuló 
térségen keresztül támogassanak egy olyan közös megközelítést, amelynek célja a 
szervkereskedelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos információk 
összegyűjtése, és azonosítsák a fő problémákat és lehetséges megoldásokat; ennek 
érdekében rámutat arra, hogy létre kell hozni (törlés) az emberi eredetű anyagok 
nyomon követésének és elszámoltathatóságának rendszerét;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás: 96
9. bekezdés

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket a 
„szervturizmus” megakadályozására, beleértve iránymutatások kidolgozását annak 
érdekében, hogy a legszegényebb és legsebezhetőbb donorokat megvédjék attól, hogy 
a szervkereskedelem áldozataivá váljanak, valamint olyan intézkedések elfogadását, 
amelyek növelik a jogszerűen begyűjtött szervek hozzáférhetőségét; arra kéri a 
Bizottságot, hogy a jog érvényesülésén, a szabadságon és a biztonságon alapuló 
térségen keresztül támogassanak egy olyan közös megközelítést, amelynek célja a 
szervkereskedelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos információk 
összegyűjtése, és azonosítsák a fő problémákat és lehetséges megoldásokat; ennek 
érdekében rámutat arra, hogy létre kell hozni a határokon átlépő, orvosi 
felhasználásra szánt emberi testrészek nyomon követésének és 
elszámoltathatóságának rendszerét;
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Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 97
9a. bekezdés (új)

9a. felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre nemzeti nyilvántartásokat 
valamennyi átültetett szervről, megadva az explantáció és implantáció, valamint az 
ehhez kapcsolódó esetleges szállítás helyét és időpontját, hogy megakadályozzák az 
illegális szervkereskedelmet vagy az illegális szervátültetést a Közösségben vagy 
harmadik országokban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 98
9a. bekezdés (új)

9a. sajnálja, hogy az Europol nem terjesztett elő tanulmányt a szervkereskedelemről, és 
ezt azzal az állítással indokolták, hogy nem találtak ilyen esetet az EU-ban; 
következtetése szerint ez nyilvánvalóan a felületes munka eredménye;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 99
10. bekezdés

10. felkéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy tiszteletben tartják a donor és a 
befogadó névtelenségét;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 100
10. bekezdés

10. támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja az elődonorok védelme orvosi, 
pszichológiai és szociális szempontból, valamint annak biztosítása, hogy a 
szervadományozás önzetlen és önkéntes módon, a szigorúan az adományozáshoz 
kapcsolódó költségek és kellemetlenségek ellentételezésére korlátozódó 
költségtérítéstől eltérő fizetség nélkül történjen; sürgeti a tagállamokat, hogy 
határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek mellett pénzügyi ellentételezést lehet 
nyújtani;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 101
10. bekezdés

10. támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja a donorok védelme és annak 
biztosítása, hogy a szervadományozás önzetlen és önkéntes módon, (törlés) fizetség 
nélkül történjen, azonban ellentételezés fejében, amely fedezi a szervadományozással 
kapcsolatban felmerült ésszerű utazási költségeket, valamint a jövedelemkiesést és a 
gyermekgondozási költségeket; sürgeti a tagállamokat, hogy határozzák meg azokat a 
feltételeket, amelyek mellett pénzügyi ellentételezést lehet nyújtani;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 102
10. bekezdés

10. támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja a donorok védelme és annak 
biztosítása, hogy a szervadományozás önzetlen és önkéntes módon, a szigorúan az 
adományozáshoz kapcsolódó költségek és kellemetlenségek ellentételezésére 
korlátozódó költségtérítéstől eltérő fizetség nélkül történjen, továbbá annak 
biztosítása, hogy a befogadóhoz genetikailag vagy érzelmileg nem kötődő elhunyt és 
élő donorok névtelenségét megőrizzék; sürgeti a tagállamokat, hogy határozzák meg 
azokat a feltételeket, amelyek mellett pénzügyi ellentételezést lehet nyújtani;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 103
10. bekezdés

10. támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja a donorok védelme és annak 
biztosítása, hogy a szervadományozás önzetlen és önkéntes módon, név és díjazás 
nélkül, a szigorúan az adományozáshoz kapcsolódó költségek (törlés)
ellentételezésére korlátozódó költségtérítéstől eltérő fizetség nélkül történjen; sürgeti a 
tagállamokat, hogy határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek mellett pénzügyi 
ellentételezést lehet nyújtani;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 104
10. bekezdés

10. támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja a donorok védelme és annak 
biztosítása, hogy a szervadományozás önzetlen és önkéntes módon, a szigorúan az 
adományozáshoz kapcsolódó költségek és kellemetlenségek ellentételezésére 
korlátozódó költségtérítéstől eltérő fizetség nélkül történjen; sürgeti a tagállamokat, 
hogy határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek mellett pénzügyi ellentételezést 
lehet nyújtani, azonban ez nem történhet kártérítés formájában, és ki kell zárnia a 
donorok és befogadók közötti közvetlen fizetést;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 105
10. bekezdés

10. támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja a donorok védelme és annak 
biztosítása, hogy a szervadományozás önzetlen és önkéntes módon, a szigorúan az 
adományozáshoz kapcsolódó költségek és kellemetlenségek ellentételezésére 
korlátozódó költségtérítéstől eltérő fizetség nélkül történjen; sürgeti a tagállamokat, 
hogy határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek mellett pénzügyi ellentételezést 
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lehet nyújtani, és amelyek biztosítják, hogy a szervadományozás továbbra is 
szigorúan nem kereskedelmi jellegű marad;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta

Módosítás: 106
10a. bekezdés (új)

10a. az élő személyek szervadományozásával kapcsolatban megfelelő orvosi, 
pszichológiai és technikai támogatásra szólít fel, valamint a befogadók és donorok 
egészségi állapotának klinikai nyomon követésére szolgáló rendszer kialakítására, 
továbbá arra, hogy megfelelő szabályozást készítsenek, hogy a donorok és lehetőség 
szerint családjaik a kórházban maradhassanak a műtét utáni létfontosságú 
felépülési időszakban;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 107
-11. cím (új)

-11. A TRANSZPANTÁCIÓS RENDSZEREK HATÉKONYSÁGA ÉS 
ELÉRHETŐSÉGE

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 108
11. bekezdés

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 109
11. bekezdés

11. megállapítja, hogy bár számos tagállam bevezette az átültetési tevékenységek kötelező 
nyilvántartását, és néhány önkéntes nyilvántartás szintén létezik (törlés); határozottan 
ajánlja az élő donorok nemzeti nyomon követési nyilvántartásának és a 
szervátültetésben részesülő betegek nyomon követési nyilvántartásainak 
létrehozását; hangsúlyozza az adatok uniós tagállamok közötti 
összehasonlíthatóságának fontosságát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 110
11. bekezdés

11. megállapítja, hogy bár számos tagállam bevezette az átültetési eljárások kötelező 
nyilvántartását, és néhány önkéntes nyilvántartás szintén létezik, a különböző típusú 
átültetésekkel és azok kimenetelével kapcsolatos adatok gyűjtésének nincs átfogó 
rendszere; határozottan támogatja az élő donorok nemzeti és nemzetközi 
nyilvántartásának, a donorok nyomon követési nyilvántartásának és a 
szervátültetésben részesülő betegek nyomon követési nyilvántartásainak létrehozását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 111
11. bekezdés

11. megállapítja, hogy bár számos tagállam bevezette az átültetési eljárások kötelező 
nyilvántartását, és néhány önkéntes nyilvántartás szintén létezik, a különböző típusú 
átültetésekkel és azok kimenetelével kapcsolatos adatok gyűjtésének nincs átfogó 
rendszere; határozottan támogatja a transzplantációs eljárások nemzeti 
nyilvántartásának, és emellett egy olyan nyilvántartás létrehozását, amely a 
szervátültetésen átesett betegek fejlődését követi nyomon;
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Or. es

Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 112
11. bekezdés

11. megállapítja, hogy bár számos tagállam bevezette az átültetési eljárások kötelező 
nyilvántartását, és néhány önkéntes nyilvántartás szintén létezik, a különböző típusú 
átültetésekkel és azok kimenetelével kapcsolatos adatok gyűjtésének nincs átfogó 
rendszere; határozottan támogatja az élő donorok nemzeti nyilvántartásának, és 
emellett az átültetés utáni adatok nyilvántartásának a létrehozását, amelyeket 
rendszeresen frissíteni kell;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 113
11a. bekezdés (új)

11a. felkéri a Bizottságot, hogy fogalmazzon meg ajánlásokat a tagállamoknak a 
regisztrációra vonatkozó iránymutatásokról, annak biztosítása érdekében, hogy a 
nyilvántartásba vett személy megadjon bizonyos információkat a kórtörténetével 
kapcsolatban, továbbá hogy biztosítsa a donor szerveinek minőségét és 
biztonságosságát, mivel a regisztráció nem csak egy egyszerű név szerinti 
nyilvántartásba vétel, hanem következményekkel jár a donorra és a befogadóra 
nézve is; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta

Módosítás: 114
11a. bekezdés (új)

11a. felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre európai szintű koordinációs központot, 
amelynek feladata a szervek gyors elhelyezése, különösen a legsúlyosabb 
szervátültetést igénylő betegek számára (pl. a rendkívül immunis betegek, ritka 
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antigénekkel rendelkező betegek, akut érrendszeri rendellenességben szenvedő 
betegek stb.), valamint az ilyen típusú betegekkel kapcsolatban az információ és a 
bevált gyakorlatok cseréje;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 115
12. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 116
12. bekezdés

12. felkéri a Bizottságot, hogy segítse az adományozás és átültetés keretében a 
szervadományozás biztonságosságának, minőségének és hatékonyságának kezelésére 
vonatkozó alapvető technikai és etikai normák kidolgozását, amelyek modellként 
szolgálhatnak a tagállamok számára; arra kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre egy 
EU-s mechanizmust, amely a szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatban 
segítené a tagállamok közötti koordinációs tevékenységeket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás: 117
12. bekezdés

12. felkéri a Bizottságot, hogy segítse az átültetésre szánt emberi testrészek 
biztonságosságának, minőségének és hatékonyságának kezelésére vonatkozó alapvető 
technikai és etikai normák kidolgozását, amelyek modellként szolgálhatnak a
tagállamok számára; arra kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre egy EU-s 
mechanizmust, amely a szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatban segítené a 
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tagállamok közötti koordinációs tevékenységeket;

Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 118
13. bekezdés

13. úgy véli, hogy az EU tagállamok közötti koordináció további, a bizottsági közlemény 
által nem kellően hangsúlyozott előnye a szervek EU-tagállamok közötti 
megosztásának potenciális értéke az orvosi és műszaki lehetőségek tartományában; 
hangsúlyozza a nemzetközi rendszerek, mint például az Eurotransplant és a 
Scandiatransplant jó eredményeit; úgy gondolja, hogy a szervek megosztása nagyon 
hasznos lehet, különösen ha nehéz átültetési eljárásokról van szó (pl. nagyon érzékeny 
vagy sürgős betegek);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 119
13. bekezdés

13. úgy véli, hogy az EU tagállamok közötti koordináció további, a bizottsági közlemény 
által nem kellően hangsúlyozott előnye a szervek EU-tagállamok közötti 
megosztásának potenciális értéke, figyelembe véve az ilyen megosztás földrajzi 
korlátait és a szervek életképességére gyakorolt potenciális hatásokat; úgy gondolja, 
hogy a szervek megosztása nagyon hasznos lehet, különösen a sajátos állapotú 
betegek tekintetében, akik számára nehéz megfelelő donort találni;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 120
13. bekezdés

13. úgy véli, hogy az EU tagállamok közötti koordináció további, a bizottsági közlemény 
által nem kellően hangsúlyozott előnye a szervek EU-tagállamok közötti 
megosztásának potenciális értéke az orvosi és műszaki lehetőségek vonatkozásában; 
úgy gondolja, hogy a szervek megosztása nagyon hasznos lehet, különösen ha nehéz 
átültetési eljárásokról van szó;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 121
13a. bekezdés (új)

13a. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy készítsenek tanulmányt a nem uniós 
lakosok tagállamokban végzett szervátültetésével kapcsolatos valamennyi ügyről, és 
dolgozzanak ki magatartási kódexet, amely tartalmazza azokat a szabályokat és 
feltételeket, amelyek mellett az elhunyt uniós donorok által adományozott szervek 
nem uniós lakosoknak oszthatók ki;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 122
14. bekezdés 

14. elismeri, hogy alapvetően fontos a szervadományozás és -átültetés minőségének és 
biztonságosságának garantálása; rámutat arra, hogy ez hatással lesz az átültetéssel 
járó kockázatok csökkentésére, és következésképpen csökkenti a nemkívánatos 
eseményeket; elismeri, hogy a minőséggel és biztonsággal kapcsolatos intézkedések 
hatással lehetnek a szervek hozzáférhetőségére és fordítva; arra kéri a Bizottságot, 
segítse a tagállamokat a nemzeti szabályozások és a keretszabály létrehozására és 
fejlesztésére irányuló kapacitásuk fejlesztésében a minőség és a biztonság 
megerősítése érdekében;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 123
14. bekezdés

14. elismeri, hogy alapvetően fontos a szervadományozás és -átültetés minőségének és 
biztonságosságának javítása; rámutat arra, hogy ez hatással lesz az átültetéssel járó 
kockázatok csökkentésére, és következésképpen csökkenti a nemkívánatos 
eseményeket; elismeri, hogy a minőséggel és biztonsággal kapcsolatos intézkedések 
hatással lehetnek a szervek hozzáférhetőségére és fordítva; arra kéri a Bizottságot, 
segítse a tagállamokat a nemzeti szabályozások és a keretszabály létrehozására és 
fejlesztésére irányuló kapacitásuk fejlesztésében a minőség és a biztonság 
megerősítése érdekében, anélkül, hogy ez negatív hatást gyakorolna az átültethető 
szervek elérhetőségére;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 124
15. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 125
15. bekezdés

15. ajánlja, hogy minden, intenzív osztállyal rendelkező kórház legyen képes 
adományozási eljárás kezdeményezésére, és a személyzetében legyen egy olyan 
kiemelt személy, aki felügyeli a folyamatot, és megelőző donorfeltáró programot 
alakít ki; rámutat arra, hogy minden olyan kórházban, amely részt vesz a 
szervadományozási folyamatban, folyamatos minőségjavító programokat kell 
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létrehozni, amelyeket az intenzív osztály szakemberei és az összes kórház átültetési 
koordinátora együtt végez;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 126
15. bekezdés

15. rámutat arra, hogy minden olyan kórházban, ahol lehetséges a szervadományozás és -
átültetés, ki kell jelölni egy donációs felelőst, minőségjavító programokat kell 
létrehozni, amelyeket az intenzív osztály szakemberei és az összes kórház átültetési 
koordinátora együtt végez;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 127
16. bekezdés

16. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi szakemberek és az illetékes hatóságok között jó 
együttműködésre van szükség, és az hozzáadott értéket teremt; arra kéri a Bizottságot, 
hogy támogassa a tagállamok átültetéssel foglalkozó nemzeti szervezetei közötti 
szövetségeket, amelyek jogi, etikai és technikai szintű együttműködéssel járnak; 
elismeri, hogy az orvostudomány átültetéssel foglalkozó területén vannak olyan 
helyzetek, amelyeket a korlátozott donorkészlettel rendelkező tagországokban nem 
lehet megfelelően kezelni; úgy gondolja, hogy különösen a kis tagállamoknak válna 
egyértelmű előnyére az európai együttműködés;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 128
16a. bekezdés (új)

16a. az európai donorkártya bevezetését kéri, amely kiegészíti a meglévő nemzeti 
rendszereket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 129
17. bekezdés

17. úgy véli, hogy (törlés) kívánatos a szervek elérhetőségének és biztonságosságának 
elősegítésére szolgáló nemzetközi együttműködés; ehhez hozzájárulhatnak a bevált 
orvosi gyakorlatokra, diagnosztikai technikákra és egészségmegőrzésre irányadó 
általános szabályok; arra kéri a tagállamokat, hogy (törlés) aktívan támogassák az 
ilyen együttműködést és alkalmazzák az általános szabályoknak ezt a rendszerét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 130
17. bekezdés

17. úgy véli, hogy a szervadományozás maximalizálásának segítése és az átültetéshez való 
egyenlőbb hozzáférés biztosítása érdekében kívánatos a szervadományozás 
támogatását szolgáló nemzetközi együttműködés; arra kéri a tagállamokat, hogy a 
polgárok ilyen terápiás eljárásokhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében 
aktívan támogassák az ilyen együttműködést; sürgeti a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki magatartási kódexet, amely tartalmazza azokat a szabályokat és 
feltételeket, amelyek mellett az elhunyt uniós donorok által adományozott szervek 
nem uniós lakosoknak oszthatók ki;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 131
-18. cím (új)

-18. A LAKOSSÁGI TUDATOSSÁG NÖVELÉSE

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 132
18. bekezdés

18. rámutat arra, hogy a szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatos tájékoztatást 
átlátható, elfogulatlan és nem utasításszerű módon kell nyújtani, foglalkozva a 
szervadományozás hatókörével, azaz hogy az adományozás magában foglalhatja a 
többszörös szervadományozást és a szövetadományozást is, de foglalkozva a 
félelmekkel és a lehetséges rendeltetésellenes felhasználással is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 133
18. bekezdés

18. hangsúlyozza a szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatos növekvő lakossági 
tudatosság növelésének jelentőségét, mivel az segítheti a szervdonorok azonosítását, és 
ezáltal növelheti a szervek hozzáférhetőségét; ezért felszólítja a Bizottságot, a 
tagállamokat és a civil társadalmat, hogy strukturálisan javítsák a 
szervadományozás népszerűsítését, különösen a fiatalok körében az iskolákban; 
ezzel kapcsolatban közismert személyiségek (pl. sportolók) és oktatási csomagok 
igénybevételét javasolja; ajánlja emellett, hogy a tagállamokban hozzanak létre 
forródrótokat, hogy megválaszolják a polgárok és a média kérdéseit;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 134
18. bekezdés

18. hangsúlyozza a szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatos lakossági tudatosság 
növelésének jelentőségét kampányok és világos, objektív és elfogulatlan tájékoztatás 
keretében, mivel ez segítheti a szervdonorok azonosítását, és ezáltal növelheti a 
szervek hozzáférhetőségét; felhív arra, hogy vizsgálják meg a szervadományozás 
gondolatának népszerűsítési lehetőségét a lakosság meghatározott csoportjai körében 
(azaz diákok, tinédzserek, fiatal felnőttek);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 135
18. bekezdés

18. hangsúlyozza a szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatos növekvő lakossági 
tudatosság jelentőségét, mivel az segítheti a szervdonorok azonosítását, csökkentheti 
az adományozással kapcsolatos elutasítások számát, és ezáltal növeli a szervek 
hozzáférhetőségét; kiemeli, hogy a szervadományozás gondolatát népszerűsíteni kell a 
lakosság meghatározott csoportjai körében (azaz diákok, tinédzserek, fiatal felnőttek 
és kisebbségek), és elő kell segíteni egyes meghatározott szakmák tagjainak képzését, 
akik nem vesznek részt közvetlenül a folyamatban (bírák, patológusok és újságírók);

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 136
18. bekezdés

18. hangsúlyozza a szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatos növekvő lakossági 
tudatosság jelentőségét, mivel az segítheti a szervdonorok azonosítását, és ezáltal 
növelheti a szervek hozzáférhetőségét; kiemeli, hogy tájékoztatást kell adni a 
szervadományozásról, amelynek során védeni kell az egyének szabad akaratát, és 
nem szabad kihasználni a kiskorúakat;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 137
18. bekezdés

18. hangsúlyozza a szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatos növekvő lakossági 
tudatosság jelentőségét, mivel az segítheti a szervdonorok azonosítását, és ezáltal 
növelheti a szervek hozzáférhetőségét; kiemeli, hogy a szervadományozás gondolatát 
népszerűsíteni kell a lakosság meghatározott csoportjai körében, azaz a diákok, a 
tinédzserek, a fiatal felnőttek, valamint etnikai csoportok és hitbéli közösségek 
körében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 138
18. bekezdés

18. hangsúlyozza a szervadományozás és -átültetés szükségességével kapcsolatos 
növekvő lakossági tudatosság jelentőségét, és támogatja a nemzeti tudatosító 
kampányokat ezen a területen, mivel ezek segíthetik a szervdonorok azonosítását, és 
ezáltal növelhetik a szervek hozzáférhetőségét; kiemeli, hogy a szervadományozás 
gondolatát népszerűsíteni kell a lakosság meghatározott csoportjai körében (azaz 
diákok, tinédzserek, fiatal felnőttek);

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 139
18a. bekezdés (új)

18a. hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani az azzal kapcsolatos szabad választást, 
hogy egy személy adományoz-e vagy sem, és hogy a szervadományozást egy ember 
másik embernek nyújtott adományának kell tekinteni; rámutat arra, hogy ennek a 
választott nyelvezetben is tükröződnie kell, elkerülve a gazdasági terminológiát, 
amely azt sugallja, a szervek a belső piac árucikkeiként kezelhetők;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 140
18b. bekezdés (új)

18b. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a Donorok Világnapjának támogatására, 
és olyan cselekvéseket javasol, amelyek kiemelik az átültetés jó eredményeit és 
fontosságát; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 141
19. bekezdés

19. meggyőződése, hogy a nyilvánosság helyi és regionális szinten egyaránt bővebb 
tájékoztatása igen hatékony módja a szervek hozzáférhetőségének növelésére; felhívja 
a Bizottságot, a tagállamokat és a civil társadalmi szervezeteket, egyházakat és vallási 
közösségeket, hogy vegyenek részt a szervadományozás lehetőségével kapcsolatos 
lakossági tudatosság növelésére szolgáló ilyen erőfeszítésekben, figyelembe véve 
ugyanakkor az egyes tagállamok kulturális sajátosságait; elismeri, hogy fontos az 
egészségügyi szakemberek kommunikációs képességeinek javítása, például 
információs iránymutatások kidolgozása révén; szükségesnek véli a kommunikáció 
területén a professzionális hozzáállást és a szakértői támogatást; külön figyelmet kell 
fordítani mind az üzenetek tartalmára, mind pedig a legellentmondásosabb témák 
kezelésének legjobb eszközeire;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 142
19. bekezdés

19. meggyőződése, hogy a nyilvánosság helyi és regionális szinten egyaránt bővebb 
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tájékoztatása igen hatékony módja a szervek hozzáférhetőségének növelésére; felhívja 
a Bizottságot, a tagállamokat és a civil társadalmi szervezeteket, hogy vegyenek részt 
a szervadományozás lehetőségével kapcsolatos lakossági tudatosság növelésére 
szolgáló ilyen erőfeszítésekben, figyelembe véve ugyanakkor az egyes tagállamok 
kulturális sajátosságait; elismeri, hogy fontos az egészségügyi szakemberek 
kommunikációs képességeinek javítása, például információs iránymutatások 
kidolgozása révén; kiemeli a nyilvántartásba vett donorok fontos szerepét a 
szervadományozás elősegítésében, ami abban nyilvánul meg, hogy meggyőzik a 
családtagokat és barátokat, hogy maguk is legyenek donorok; szükségesnek véli a 
kommunikáció területén a professzionális hozzáállást és a szakértői támogatást; külön 
figyelmet kell fordítani mind az üzenetek tartalmára, mind pedig a 
legellentmondásosabb témák kezelésének legjobb eszközeire;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 143
19. bekezdés

19. meggyőződése, hogy a nyilvánosság helyi és regionális szinten egyaránt bővebb 
tájékoztatása igen hatékony módja a szervek hozzáférhetőségének növelésére; felhívja 
a Bizottságot, a tagállamokat és a civil társadalmi szervezeteket, hogy vegyenek részt 
a szervadományozás lehetőségével kapcsolatos lakossági tudatosság növelésére 
szolgáló ilyen erőfeszítésekben, figyelembe véve ugyanakkor az egyes tagállamok 
kulturális sajátosságait; elismeri, hogy fontos az egészségügyi szakemberek 
kommunikációs képességeinek javítása, például információs iránymutatások 
kidolgozása révén; szükségesnek véli a kommunikáció területén a professzionális 
hozzáállást és a szakértői támogatást; külön figyelmet kell fordítani mind az üzenetek 
tartalmára, mind pedig a legellentmondásosabb témák kezelésének legjobb eszközeire; 
hangsúlyozza a rendszeres médiatalálkozók jelentőségét a szervátültetés jó 
eredményeinek és fontosságának népszerűsítésében; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 144
20. bekezdés

20. arra kéri a Bizottságot, hogy támogassa a nemzeti határokon átnyúló 
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szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatos kutatást, hogy foglalkozzanak az 
etnikai hovatartozásnak, a származási országnak, a vallásnak, az iskolázottság 
szintjének és a társadalmi-gazdasági osztálynak a szervadományozás felajánlására 
vonatkozó döntésekre gyakorolt hatásával; arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a nyilvánosság tájékoztatása és a tévhitek megváltoztatása érdekében gyorsan 
terjesszék a kutatás eredményeit; felhívja a figyelmet arra, hogy terjeszteni kell az 
adományozás kultúráját más országok polgárai körében, akik különböző vallási és 
kulturális háttérrel rendelkeznek, mégpedig célzott hirdetési és tájékoztató 
kampányok keretében;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 145
20. bekezdés

20. arra kéri a Bizottságot, hogy támogassa a nemzeti határokon átnyúló 
szervadományozással és -átültetéssel kapcsolatos kutatást, hogy foglalkozzanak az 
etnikai hovatartozásnak, a származási országnak, a vallásnak, az iskolázottság 
szintjének és a társadalmi-gazdasági osztálynak a szervadományozás felajánlására 
vonatkozó döntésekre gyakorolt hatásával; arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a nyilvánosság tájékoztatása és a tévhitek megváltoztatása érdekében gyorsan 
terjesszék a kutatás eredményeit; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezeket az 
eredményeket meghatározott csoportokra szabott kampányokban használják;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 146
20a. bekezdés (új)

20a. támogatja egy transzplantáció „forródrót” létrehozását, amely egységes 
hívószámmal rendelkezik, és ahol a nap 24 órájában megfelelően képzett és 
tapasztalt szakemberek gyorsan releváns és pontos (orvosi és jogi) tájékoztatást 
tudnak adni valamennyi érintett szereplőnek;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta

Módosítás: 147
20a. bekezdés (új)

20a. külön finanszírozás elkülönítésére szólít fel kis- és középvállalatok számára, hogy 
támogassák és terjesszék a biotechnológiai kutatás eredményeit, különösen a 
szövetátültetés és a sejttenyésztés terén, amelyek célja a károsodott szervek 
helyreállítása;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 148
Title -21 (új)

-21. A MINŐSÉG ÉS BIZTONSÁGOSSÁG JAVÍTÁSA

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 149
-21a. bekezdés (új)

-21a. felszólítja a Bizottságot, hogy a hetedik keretprogram keretében rendeljen 
pénzeszközöket a jobb és érzékenyebb diagnosztikai technikák támogatásához, 
amelyek korán és hatékonyan feltárják az olyan ártalmas körülményeket, mint a 
HIV/AIDS, hepatitisz és más fertőzések, mivel a szervátültetés egyik fontos 
szempontja, hogy garantálja a donorok szerveiben meglévő különböző ártalmas 
tényezőkkel és ágensekkel szembeni biztonságot;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 150
21. bekezdés

21. elismeri, hogy a transzplantációt és szervadományozást követő eredményeket nyomon 
kell követni és értékelni kell; hangsúlyozza, hogy az eredmények optimális 
összehasonlíthatóságának lehetővé tétele érdekében az adatelemzés egységes 
módszertanát kell ösztönözni a tagállamok körében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 151
21. bekezdés

21. elismeri, hogy a transzplantációt követő eredményeket nyomon kell követni és 
értékelni kell; hangsúlyozza, hogy az optimális eredmények elérése érdekében 
egységes módszertant kell ösztönözni a tagállamok körében az általuk jelenleg 
alkalmazott bevált gyakorlatok alapján;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 152
21. bekezdés

21. elismeri, hogy a transzplantációt követő eredményeket nyomon kell követni és 
értékelni kell; hangsúlyozza, hogy az országok között összehasonlítható eredmények 
elérése érdekében egységes módszertant kell ösztönözni a tagállamok körében;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 153
21a. bekezdés (új)

21a. felkéri a tagállamokat, hogy a szervátültetésben részesülő betegek nyomon követési 
időszakát kilenc-tizenkét hónapról növeljék több évre, és lehetőleg addig folytassák, 
amíg a beteg él és/vagy az átültetett szerv még működik;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 154
-22. cím (új)

-22. SZERVKERESKEDELEM

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 155
-22a. bekezdés (új)

-22a. rámutat arra, hogy kapcsolat van a szervhiány és a szervkereskedelem között; a 
szervkereskedelem aláássa a rendszer hitelességét a potenciális önkéntes és fizetség 
nélkül adományozó donorok előtt; hangsúlyozza, hogy a szervek bármilyen 
haszonszerzési célú felhasználása, amely megtagadja az átültetéshez való méltányos 
hozzáférést, etikátlannak minősül; hangsúlyozza, hogy a pénzügyi motivációjú 
szervadományozás a szervadományt puszta árucikké alacsonyítja; ez az emberi 
méltóság megsértése, amit meg kell tiltani; az emberi test haszonszerzési célú 
felhasználásának tilalmát az EU alapjogi chartája 3. cikkének (2) bekezdése és az 
emberi jogokról szóló egyezmény 12. cikke fogalmazza meg;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja 
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Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 156
-22b. bekezdés (új)

-22b. úgy ítéli meg, hogy a szervkereskedelemnek a világ szegényebb részeiben való 
leküzdése érdekében hosszú távú stratégiát kell elfogadni, hogy megszüntessék az 
ilyen gyakorlatok gyökerét képező társadalmi egyenlőtlenségeket; hangsúlyozza, 
hogy a pénzért értékesített szervek gyakorlata elleni küzdelem érdekében (különösen 
a fejlődő világ országaiban), nyomon követési mechanizmusokat kell kialakítani, 
hogy megakadályozzák e szervek bejutását az Európai Unióba;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 157
-22c. bekezdés (új)

-22c. felkéri a Bizottságot és az Europolt, hogy javítsák a szervkereskedelemmel
kapcsolatos ügyek megfigyelését; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 158
-22d. bekezdés (új)

-22d. felkéri a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak 
megakadályozására, hogy a biztosítótársaságok visszatérítsék az illegális 
szervátültetés során felmerülő költségeket;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 159
22. bekezdés

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Egészségügyi Világszervezetnek, az Európa Tanácsnak és a tagállamok 
parlamentjeinek.

Or. en
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