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1. ÚVOD 

Článek 152 bod 4 Smlouvy o ES umožňuje EU přijímat opatření ke stanovení vysokých 
standardů kvality a bezpečnosti pro orgány a látky lidského původu, jakož i pro krev a krevní 
deriváty; tato opatření nebrání členským státům zachovávat nebo zavádět přísnější ochranná 
opatření. 

Směrnice o jakostních a bezpečnostních normách pro krev, tkáně a buňky byly přijaty 
již v roce 2003, respektive 2004. Tehdy bylo rozhodnuto, že o orgánech se bude jednat zvlášť. 
Z tohoto důvodu zveřejnila Evropská komise dne 31. května 2007 sdělení, ve kterém se 
zaměřuje na 3 věci:

(i) právní nástroj pro standardy kvality a bezpečnosti; 

(ii) akční plán pro intenzivnější spolupráci a výměnu zkušeností mezi členskými státy a 

(iii) opatření proti obchodování s orgány 

Rada podpořila návrhy Komise ve svých závěrech ze dne 6. prosince 2007. Evropský 
parlament také uvítal sdělení Komise ve svém usnesení ze dne 22. dubna 2008. Parlament 
výslovně požádal Komisi, aby v krátké době přišla s návrhem směrnice a akčního plánu, aby 
tak mohlo být dosaženo společného cíle, totiž bezpečného zvýšení počtu dostupných orgánů 
určených k dárcovství v Evropě.  

8. prosince 2008 Komise zveřejnila návrhy směrnice a akčního plánu společně s rozsáhlým 
rozborem důsledků. Zpravodajka vítá návrhy, ale domnívá se, že je škoda, že bude mít 
Evropský parlament kvůli nastávajícím volbám málo času na dokončení rozhodovacího 
procesu. V tomto legislativním období bude možné uskutečnit pouze první jednání o směrnici 
na základě tohoto dokumentu, a to během posledního zasedání výboru pro veřejné zdraví. 
Zpravodajka si dále myslí, že je škoda, že není možné vést diskusi o směrnici a zároveň o 
akčním plánu. 

2. BODY K DISKUSI

Zpravodajka vítá rámcový koncept návrhu: směrnice má zajistit, aby v členských státech 
byly zajištěny požadavky na kvalitu a bezpečnost orgánů, ale zároveň nabízí dostatek prostoru 
k tomu, aby mohly příslušné instituce v členských zemích koncept konkretizovat. 
Zpravodajka považuje za důležité poznamenat, že směrnice nestanovuje žádné normy pro 
dárce nebo příjemce orgánů, nýbrž pouze pro orgány.

Zajištění kvality a bezpečnosti orgánů na úrovni EU může jednak podpořit spolupráci 
členských zemí a přeshraniční výměnu orgánů, jednak umožňuje bojovat s ilegálním 
obchodováním s orgány (mimo jiné díky vytvoření vnitrostátních dozorčích orgánů a 
národních programů jakosti, dále díky zajištění zpětné sledovatelnosti, ochrany dárce a úplné 
charakterizaci orgánu). 

Zpravodajka se v průběhu několika minulých týdnů obrátila na zainteresované osoby (lékaře, 
pacienty, koordinátory transplantací, úřady, ...). Všichni návrhy vítají a do jisté míry je 
považují za úplné. Některé body by však měly být lépe definovány nebo jinak zlepšeny. 
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1. Flexibilita

V prosinci 2008 zdůraznil Evropský parlament ve svém usnesení, že směrnice musí být 
dostatečně flexibilní na to, aby to mohl být lékař, který nakonec rozhodne, jestli orgán 
vyhovuje všem kritériím. Zpravodajka zdůrazňuje, že směrnice nesmí pro členské státy a 
poskytovatele péče znamenat administrativní zátěž navíc. V této souvislosti je důležité 
zaměřit se na tyto body: 

 Vnitrostátní programy jakosti musí členským státům umožnit sledovat celý proces 
transplantace orgánů a přinést nová zlepšení. Jak míra podrobnosti, tak i úloha 
různých partnerů v procesu mohou být výchozím bodem k diskusi. Není totiž cílem, 
aby směrnice ohrozila používání osvědčených metod nebo metod, které jsou 
přizpůsobené podmínkám v jednotlivých členských státech, nebo aby obsahovala 
podmínky, které by vedly ke snížení případného nebo skutečného počtu dárců.

 Směrnice předpokládá minimalizaci ischemického času. Zůstává v pravomoci 
vnitrostátních orgánů zvážit ischemický čas vzhledem k rostoucím nákladům za 
přepravu a zohlednit efektivnost nákladů. Zpravodajka se domnívá, že nařízení 
týkající se přepravy orgánů proto musí být dostatečně flexibilní na to, aby poskytovala 
dostatek prostoru na tato zvážení.

 Zpravodajka je potěšena, že Evropská komise uvádí úplnou a detailní charakteristiku 
orgánů a dárců v příloze a že nezvolila postup projednávání ve výborech. Na první 
pohled možná může míra podrobnosti laiky odradit, ale v příloze není obsažen žádný 
zákaz ani zde nejsou uvedeny specifické výsledky vyšetření. Příloha musí naopak 
lékaři a jeho spolupracovníkům umožnit, aby mohli na základě úplného přehledu a 
všech znaků posoudit rizika. Transplantační chirurgie je mladá disciplína, a proto je 
důležité podporovat její výzkum a zohlednit rozvoj lékařské vědy. Z tohoto důvodu 
je důležité, aby článek 25 směrnice umožňoval tuto flexibilitu, protože zde je 
stanoveno, že příloha může být aktualizována na základě postupu projednávání ve 
výborech.

 Zpravodajka poukazuje na to, že nová směrnice by měla v členských státech podnítit 
zesílení snahy zavést fungující způsob koordinace, aniž by stála v cestě zavedení nebo 
uplatnění přísnějších opatření.
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2. Vnitrostátní orgány a evropské organizace pro výměnu orgánů

 Návrh, aby každý členský stát určil vnitrostátní orgán(y), je považován za zásadní. 
Ze zkušenosti totiž víme, že díky takovému centrálnímu systému se může zvýšit počet 
dárců. Rozsah úkolů těchto orgánů se však zdá být velmi ambiciózní, a to především 
v členských zemích, kde tyto orgány ještě nebyly vytvořeny. 

 Zásadní je také výměna orgánů mezi členskými státy. Bude důležité zjistit, do jaké 
míry směrnice členským státům umožní, aby si mohly zachovat stávající vazbu 
s evropskými organizacemi pro výměnu orgánů nebo aby vytvořily nové vazby. 
Článek 22 totiž stanoví, že členské státy mohou delegovat své pravomoci na 
organizace pro výměnu orgánů

3. Vztah k jiným právním předpisům 

 Protože právním základem této směrnice je článek 152, vztahují se na tuto směrnici 
také všechna pravidla pro přeshraniční zdravotní péči. Vzhledem ke specifičnosti 
zákroku, jakým je transplantace, a vzhledem k citlivému systému čekacích listin by 
měla být zváženo, zda může být ve směrnici o přeshraniční zdravotní péči (která je 
nyní projednávána v Evropském parlamentu a v Radě ministrů) učiněna výjimka pro 
orgány. 

4. Vymezení rozsahu směrnice 

 Abychom předešli jakémukoliv nedorozumění, je třeba poznamenat, že ustanovení o 
výzkumu obsažená ve směrnici se týkají pouze orgánů určených k transplantaci do 
lidského organismu. 

 Přestože některé zainteresované skupiny žádaly, aby přidělování orgánů bylo 
předmětem této směrnice, zpravodajka je toho názoru, že přidělení orgánu není přímo 
předmětem této směrnice a nespadá do kompetencí EU.

 Evropský parlament žádal ve svém usnesení ze dne 22. dubna 2008 Komisi, aby 
podpořila metody prevence a léčby odmítnutí orgánu. Vzhledem k tomu, že toto 
téma zatím není obsaženo v současném návrhu, bylo by určitě dobré zaměřit se na něj 
v dodatku. 

5. Definice

 Je otázkou, zda je definice pojmu orgán dostatečně jasná, nebo zda by eventuelně 
neměla být konkrétnější, aby z ní vyplývalo, jestli pod definici spadají také 
Langerhansovy ostrůvky, složené tkáně a hepatocyty. 

 Definice pojmu charakterizace dárce a orgánu by možná mohla také stanovit, aby 
byl zohledněn stav poznatků transplantační chirurgie, jako to stanoví článek 25. 

 Zpravodajka vítá, že Komise definuje stejně organizaci provádějící odběr a 
transplantační centrum, protože tak dává členským státům možnost, aby podle 
stávající praxe mohly zvolit, které organizaci zodpovědnost (tzn. odběry a 
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transplantace) svěří.

6. Žijící dárci 

 Členské státy, ve kterých jsou ze zákona povoleny transplantace od žijících dárců, 
musí zaručit anonymitu žijících dárců, kteří nejsou s příjemci geneticky ani citově 
spřízněni.. 

 Článek 13 návrhu stanovuje, že darování lidských orgánů od zemřelých a žijících 
dárců musí být dobrovolné a bezplatné. Parlament ale ve svém usnesení ze dne 
22. dubna 2008 poznamenal, že členské státy musí definovat podmínky, za kterých 
může být přiznána náhrada. Členské státy musí zajistit, aby platba byla výhradně jen 
náhradou a aby pokrývala pouze náklady spojené s transplantací. Zpravodajka se 
domnívá, že by v tomto smyslu měl být doplněn článek 13. 

 Protože jsou opatření týkající se ochrany žijících dárců (z hlediska lékařského, 
psychologického i sociálního) důležitá, chtěla by zpravodajka podtrhnout význam 
mezioborové konzultace v případech transplantace od žijících dárců. 

7. Registry a sledovatelnost 

 Pacient, který chce podstoupit transplantaci mimo EU, se rovněž musí zapsat do 
banky orgánů, aby se tak zabránilo transplantacím, u nichž nebude znám dárce. 
Iniciativy týkající se této záležitosti již existují, ale pacienti se zdají být často 
zdrženliví. Z jednání o akčním plánu by mělo vyplynout, jestli může být toto téma do 
plánu zahrnuto.

 Jedna z evropských organizací pro výměnu orgánů nedávno zahájila projekt 
EFRETOS týkající se evropského identifikačního systému (European Framework for 
the Evaluation of Transplanted Organs). Výsledky tohoto projektu budou zpravodajku 
velmi zajímat. Zpravodajka dále doufá, že projekt bude moci sloužit jako příklad pro 
další projekty spolupráce a že povede k brzkému vytvoření skutečného evropského 
identifikačního systému. 

 V souvislosti s registrací dárců se pravidelně objevuje požadavek na vytvoření 
jednotného evropského systému založeného na stejných parametrech, který by 
umožnil lepší srovnání. Současné parametry jsou někdy matoucí. Tento systém by 
neměl být součástí směrnice, ale možná by mohl být bodem na programu při diskusi 
členských států o akčním plánu.

 Zpravodajka zdůrazňuje, že návrhy týkající se registrů a sledovatelnosti jsou důležité 
v boji proti obchodování s orgány. Přispět k němu může také zvýšení povědomí 
veřejnosti. 


