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1. BEVEZETÉS 

Az EKSz 152. cikke (4) bekezdése értelmében az EU jogosult „az emberi eredetű szervek és 
szövetek, a vér és vérkészítmények magas szintű minőségi és biztonsági előírásainak 
megállapítására vonatkozó intézkedések” [elfogadására]; „ezek az intézkedések nem 
akadályozhatják a tagállamokat abban, hogy szigorúbb védintézkedéseket tartsanak fenn vagy 
vezessenek be”. 

A vér minőségi és biztonsági előírásairól, valamint a szövetek és sejtek minőségi és 
biztonsági előírásairól szóló irányelveket már 2003-ban, illetve 2004-ben elfogadták. Akkor 
arról is döntés született, hogy a szervekkel kapcsolatban külön szabályozás születik. Ezután az 
Európai Bizottság 2007. május 31-én közleményt adott ki, amelyben 3 dolgot helyezett 
előtérbe: 

(i) a minőségi és biztonsági előírások jogi szabályozását; 

(ii) a tagállamok közötti szorosabb együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére 
irányuló cselekvési tervet; és 

(iii) a szervkereskedelmet megakadályozó intézkedések kidolgozását. 

A Tanács 2007. december 6-i következtetéseiben támogatta a Bizottság javaslatait. A 
Bizottság közleményét 2008. április 22-én az Európai Parlament is üdvözölte
állásfoglalásában. A Parlament nyomatékosan kérte a Bizottságot, hogy minél előbb dolgozza 
ki az irányelvre és a cselekvési tervre vonatkozó javaslatot annak érdekében, hogy ily módon 
megvalósuljon a közös cél, azaz az Európában a szervadományozásra rendelkezésre álló 
szervek számának biztonságos módon történő növelése. 

A Bizottságnak az irányelvre és a cselekvési tervre vonatkozó javaslatait egy részletes 
hatástanulmány kíséretében 2008. december 8-án adta közre. Az előadó üdvözli a 
javaslatokat, de sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlamentnek a közelgő 
választások miatt nem áll elegendő idő rendelkezésére a döntéshozatalai folyamat 
befejezésére. A Közegészségügyi Bizottság jelenlegi ciklusában megtartott utolsó ülésén már 
csak egyszer lesz alkalom az irányelv e munkadokumentum alapján történő megvitatására. Az 
előadó szintén sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az irányelvről és a cselekvési tervről folytatott 
vitát nem lehet egyidejűleg megtartani. 

2. VITÁS KÉRDÉSEK 

Az előadó üdvözli a javaslat keretmegközelítését: az irányelv biztosítani kívánja, hogy a 
tagállamokban rendelkezésre álljanak a szervek minőségének és biztonságának 
szavatolásához szükséges struktúrák, ugyanakkor megfelelő teret enged a tagállamok illetékes 
hatóságainak arra, hogy ezeket a kereteket saját maguk töltsék meg részletes tartalommal. 
Fontos utalni arra, hogy az irányelv nem a donorokra vagy recipiensekre, csupán a szervekre 
vonatkozóan határoz meg előírásokat. 

A szervek minőségének és biztonságának uniós szintű biztosítása egyrészről megkönnyítheti a 
tagállamok együttműködését és a szervek határokon átnyúló cseréjét, másrészről közvetett 
módon felléphet a szervek illegális kereskedelme ellen (többek között a nemzeti felügyelő 
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hatóság(ok) és a nemzeti minőségbiztosítási programok létrehozása, a nyomon követhetőség 
biztosítása, a donorok védelmének szavatolása, valamint a teljes szervtipizálás révén). 

Az előadó az elmúlt hetekben számos eszmecserét folytatott az érdekeltekkel (orvosokkal, 
páciensekkel, transzplantációs koordinátorokkal, hatóságokkal stb.). Mindegyikük üdvözölte a 
javaslatot, amely véleményük szerint majdnem mindenre kiterjed. Természetesen maradtak 
még olyan pontok, amelyek további tisztázást igényelnek, és még tovább javíthatók. 

1. Rugalmasság

Az Európai Parlament 2008. áprilisi állásfoglalásban hangsúlyozta az irányelv 
rugalmasságának fontosságát, valamint azt, hogy végső soron az orvos dönti el, hogy az adott 
szerv megfelel-e valamennyi feltételnek. Az előadó kiemelte, hogy az irányelv nem háríthat 
külön adminisztratív terheket a tagállamokra vagy a szolgáltatókra. Ebben az összefüggésben 
a következő pontokat kell figyelembe venni: 

 A nemzeti minőségellenőrzési programoknak képessé kell tenniük a tagállamokat 
arra, hogy a transzplantáció egész folyamatát követni és javítani tudják. Mind a 
részletezés, mind a különböző partnerek folyamatban betöltött feladatai további 
eszmecserékhez vezethetnek. Hiszen nem az a cél, hogy az irányelv veszélyeztesse a 
meglévő jó gyakorlatok, valamint az egyes tagállamokban uralkodó feltételekhez és 
körülményekhez igazított gyakorlatok használatát, vagy hogy az irányelv olyan 
feltételeket tartalmazzon, amelyek a potenciális és tényleges donorok számának 
csökkenéséhez vezetnek. 

 Az irányelv az ischaemiás idő korlátozásából indul ki. A nemzeti hatóságok feladata 
marad az ischaemiás idő hosszának a növekvő szállítási költségek
figyelembevételével történő mérlegelése és a költséghatékonyság szem előtt tartása. 
Az előadó véleménye szerint a szervek szállítására vonatozó rendelkezéseknek ezért 
megfelelő teret kell biztosítaniuk ennek a mérlegelésnek.

 Az előadó örömét fejezi ki amiatt, hogy az Európai Bizottság teljes 
részletezettségében felvette a mellékletbe a szervek és donorok teljes tipizálását, és 
ehhez nem a komitológiai eljárást választotta. Lehetséges, hogy a melléklet első 
látásra elijeszti a laikusokat, azonban a melléklet nem tartalmaz tilalmakat és nem 
igényel speciális vizsgálati eredményeket sem. A mellékletnek inkább lehetővé kell 
tennie az orvos és annak munkatársai számára, hogy a valamennyi jellemzőt bemutató 
áttekintés alapján el tudják végezni az adott szervhez kapcsolódó kockázatértékelést. 
A transzplantáció fiatal szakterület, ahol döntő szerepet játszik a kutatás, és 
számolnunk kell az orvostudomány fejlődésével is. Ezért fontos, hogy az irányelv 25. 
cikke lehetővé tegye ezt a rugalmasságot, mivel ott kerül meghatározásra, hogy a 
melléklet komitológiai eljárás keretében aktualizálható. 

 Az előadó utal arra, hogy az új irányelvnek ki kell egészítenie és erősíteni kell a 
tagállamok arra irányuló erőfeszítését, hogy aktív, célravezető koordinációs 
módszer valósuljon meg – anélkül, hogy az irányelv akadályozná a szigorúbb 
szabályok bevezetését vagy alkalmazását. 

2. A nemzeti hatóságok és az európai szervcsere-szervezetek 
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 Döntő fontosságúnak bizonyul az a javaslat, hogy mindegyik tagállam jelöljön ki 
(egy) nemzeti hatóság(oka)t. A gyakorlatból ugyanis azt a tanulságot vonhatjuk le, 
hogy egy ilyen központi rendszer növelheti a donorok számát. E hatóságok feladatköre 
azonban főleg azoknak a tagállamoknak jelent nagy kihívást, amelyek még nem 
állítottak fel ehhez hasonló nemzeti hatóságot.  

 A tagállamok közötti szervcsere is lényegi kérdés marad. Fontos megvizsgálni, hogy 
az irányelv milyen mértékben ad – vagy nem ad – lehetőséget a tagállamoknak arra, 
hogy megőrizzék az európai szervcsere-szervezetekkel már kiépült kapcsolataikat, 
vagy arra, hogy új kapcsolatokat építsenek ki. A 22. cikk ugyanis rögzíti, hogy a 
tagállamok hatásköröket ruházhatnak a szervcsere-szervezetekre.  

3. A többi jogszabályhoz fűződő viszony 

 Mivel az irányelv jogalapját a 152. cikk adja, a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásra vonatkozó valamennyi szabály erre az irányelvre is alkalmazandó.  A 
transzplantációra vonatkozó speciális követelmények és a várólisták vitatott rendszere 
miatt tanácsos lenne, ha a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 
irányelv, amelyet az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa jelenleg tárgyal, a 
szervekre vonatkozóan kivételt tenne. 

4. Az irányelv hatálya 

 A félreértések elkerülése végett fontos megemlíteni, hogy az irányelv kutatásra
vonatkozó rendelkezései kizárólag az emberi szervezetbe való transzplantációra szánt 
szervekre vonatkoznak.  

 Habár néhány érdekvédő azt szorgalmazza, hogy a szervek odaítélése/szervallokáció
is az irányelv hatálya alá tartozzon, az előadó úgy véli, hogy az odaítélés nem tartozik
közvetlenül az irányelv alkalmazási körébe, és az az EU hatáskörén kívül esik. 

 Az Európai Parlament 2008. április 22-i állásfoglalásában arra kérte a Bizottságot, 
hogy támogassa a szervkilökődés megakadályozását és kezelését célzó eljárásokat. 
Mivel a jelenlegi javaslatban még nem jelenik meg ez a kérdés, érdemes lenne egy 
erre vonatkozó kiegészítést tenni. 

5. Fogalommeghatározások

 Továbbra is kérdés, hogy elég egyértelmű-e a „szerv” fogalommeghatározása, vagy 
azt esetlegesen tovább kell finomítani annak érdekében, hogy a fogalommeghatározás 
a Langerhans-szigetekre, az összetett szövetekre és a hepatocytákra is kiterjedjen. 

 A „donortipizálás” és „szervtipizálás” fogalommeghatározásának esetleg arra is 
utalnia kellene, hogy számításba kell venni a transzplantációs gyógyászat jelenlegi 
állását, mint ahogyan azt a 25. cikk is rögzíti. 

 Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság ugyanúgy határozza meg a „gyűjtő szervezet” és 
a „transzplantációs központ” fogalmát, annak érdekében, hogy biztosítsa a 
tagállamok számára, hogy jelenlegi gyakorlatuknak megfelelően választhassanak, 
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hogy melyik szervezetre bízzák a feladatokat (vagyis az emberi szervek gyűjtését és 
transzplantációját).

6. Élő donorok 

 Azokban a tagállamokban, ahol a jogszabályok engedélyezik az élő donorok által 
történő szervadományozást, szavatolni kell azoknak az élő donoroknak az 
anonimitását, akik nem állnak rokoni vagy érzelmi kapcsolatban a recipienssel. 

 A javaslat 13. cikke rögzíti, hogy az élő donorok önkéntesen és térítésmentesen 
adományozhatnak emberi szerveket. A Parlament 2008. április 22-i állásfoglalásában 
azonban rámutatott, hogy a tagállamoknak meg kell határozniuk azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén kompenzáció fizethető. A tagállamoknak szavatolniuk 
kell, hogy az összeg kizárólag a kompenzációt szolgálja, és szigorúan a 
szervadományozással járó költségek és kellemetlenségek megtérítésére irányuljon. Az 
előadó úgy véli, hogy a 13. cikk ebben a szellemben módosítandó. 

 Mivel mind orvosi és pszichológiai, mind társadalmi szempontból fontosak az élő 
donorok védelmére vonatkozó intézkedések, az előadó az élő szervadományozás 
tekintetében a multidiszciplináris megközelítés jelentőségét emeli ki. 

7. Nyilvántartások és nyomon követhetőség 

 A fantomtranszplantációk elkerülése végett azoknak a pácienseknek is kötelező lenne 
nyilvántartásba vetetniük magukat egy transzplantációs bankban, akik az EU-n kívül 
szeretnék elvégeztetni a transzplantációs műtétet. Léteznek már erre irányuló 
kezdeményezések, de a betegek sokszor meglehetősen visszafogottak e tekintetben. A 
cselekvési tervről folytatott tanácskozáson szót kell ejteni arról, hogy a tervben ki 
lehet-e térni erre a kérdésre. 

 Az egyik európai szervcsere-szervezet nemrég indította EFRETOS (European 
Framework for the Evaluation of Transplanted Organs – a transzplantált szervek 
értékelésének európai keretrendszere) nevű projektjét, amelynek célja egy európai 
donorazonosító rendszer kiépítése. Az előadó nagy érdeklődéssel várja a projekt 
eredményeit. Remélhetően ez más együttműködési formáknak is például szolgálhat, és 
hozzájárul majd egy valódi európai azonosító rendszer létrehozásához. 

 A donorok regisztrációjával kapcsolatban rendszeresen felmerül egy egységes európai 
rendszer kidolgozásának a szükségessége, amely az összehasonlíthatóság céljából 
ugyanazokon a paramétereken alapulna. A jelenleg használatos paraméterek ugyanis 
olykor zavarokhoz vezetnek. Ez a kérdés nem az irányelvben szabályozandó, de 
remélhetőleg napirendre kerülhet a tagállamok cselekvési tervről szóló tanácskozásán. 

 Az előadó hangsúlyozza, hogy a nyilvántartásokra és a nyomon követhetőségre 
vonatkozó javaslatok a szervkereskedelem elleni küzdelem szempontjából is 
fontosak, valamint ebben a probléma közvélemény körében való tudatosítása is 
segíthet.


