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1. ÚVOD

Článok 152 ods. 4 Zmluvy poskytuje EÚ kompetenciu „prijatím opatrenia na stanovenie 
vysokých štandardov kvality a bezpečnosti pre ľudské orgány a látky ľudského pôvodu, krv a 
krvné deriváty; tieto opatrenia nebránia žiadnemu členskému štátu v zachovaní alebo prijatí 
prísnejších ochranných opatrení“.

Smernice o požiadavkách na kvalitu a bezpečnosť krvi, tkanív alebo buniek boli prijaté 
postupne v roku 2003 a 2004. Potom bolo rozhodnuté o tom, že ohľadne orgánov sa bude 
postupovať zvláštnou cestou. Následkom toho publikovala Európska komisia 31. mája 2007 
oznámenie, v ktorom uviedla 3 záležitosti:

(i) zákonodarný nástroj pre normy kvality a bezpečnosti; 

(ii) akčný plán pre intenzívnejšiu spoluprácu a výmenu osvedčených postupov medzi 
členskými štátmi a

(iii) opatrenia na zabránenie obchodu s orgánmi.

Rada podporila návrhy Komisie vo svojich záveroch zo 6. decembra 2007. Aj Európsky 
parlament uvítal oznámenie Komisie svojou rezolúciou z 22. apríla 2008. Parlament výslovne 
požiadal Komisiu, aby vydala čo najskôr návrh smernice a akčný plán, aby bol dosiahnutý 
spoločný cieľ, aby sa totiž zvýšil počet disponovateľných orgánov na darovanie v Európe 
bezpečným spôsobom.

8. decembra 2008 publikovala Komisia návrhy smernice a akčného plánu spoločne s 
rozsiahlym posúdením dôsledkov. Spravodajca privítal návrhy, ale, žiaľ, Európsky parlament 
kvôli nastávajúcim voľbám nebude mať dostatok času, aby ukončil rozhodovací proces. Je 
možná iba prvá diskusia o smernici na základe tejto nóty počas posledného zasadnutia výboru
pre verejné zdravie k tejto legislatíve. Spravodajca zároveň ľutuje skutočnosť, že nebude 
môcť byť súčasne vedená diskusia o smernici a akčnom pláne.

2. BODY DISKUSIE

Spravodajca privítal rámcový charakter návrhu: smernica má nielen zabezpečiť, aby v 
členských štátoch boli dané potrebné štruktúry pre kvalitu a bezpečnosť orgánov, ale 
poskytuje dostatok priestoru príslušným orgánom v členských štátoch, aby ďalej stanovili jej 
presné naplnenie. Javí sa ako dôležité, že je potrebné zdôrazniť, že smernica nestanovuje 
žiadne normy pre darcov alebo príjemcov, iba pre orgány.

Zaručenie kvality a bezpečnosti orgánov na úrovni EÚ možno zlepšiť na jednej strane 
súčinnosťou medzi členskými štátmi a cezhraničnou výmenou orgánov a na druhej strane 
nepriamo bojom proti ilegálnemu obchodu s orgánmi (o. i. vytvorením vnútroštátneho 
dohliadajúceho orgánu (orgánov) a vnútroštátnych programov kvality, zabezpečením 
sledovateľnosti, zaručením ochrany darcu a zabezpečením úplnej charakterizácie orgánu). 

Spravodajca viedol v uplynulých týždňoch množstvo rokovaní s dotknutými osobami (lekári, 
pacienti, koordinátori transplantácií, úradmi, ...). Všetci privítali návrhy a považujú ich 
celkovo za kompletné. Je samozrejmé, že sú ešte stále body, ktoré potrebujú ďalšie 
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objasnenie, alebo ktoré možno vylepšiť.

1. Flexibilita

Európsky parlament vo svojej rezolúcii z apríla 2008 zdôraznil, že smernica musí byť úplne 
flexibilná, a že nakoniec lekár rozhodne, či orgán spĺňa všetky kritériá. Spravodajca 
zdôrazňuje, že smernica neprináša žiadne ďalšie administratívne bremeno pre členské štáty 
alebo poskytovateľov služieb. V tomto rámci sa javí ako dôležité uviesť nasledovné body:

 Národné programy kvality musia umožniť členským štátom, aby monitorovali celý 
proces transplantácie orgánov a uskutočnili jeho optimalizáciu. Ako rozmer 
detailnosti, tak aj úloha rôznych partnerov v procese, môže byť podnetom pre ďalšiu 
diskusiu. Ale cieľom smernice nie je ohrozenie používania existujúcich dobrých 
postupov, ani postupov, ktoré sa uplatňujú za daných podmienok a okolností v 
jednotlivých členských štátoch, ak obsahujú podmienky, ktoré môžu viesť k rastu
počtu potenciálnych a skutočných darcov.

 Smernica zavádza obmedzenie ischemického obdobia. Bude vecou vnútroštátnych 
orgánov, aby zvážili toto ischemické obdobie z hľadiska rastúcich prepravných 
nákladov a zohľadnili efektívnosť nákladov. Spravodajca je toho názoru, že 
ustanovenie ohľadne prepravy orgánov musí ponechať dostatočný priestor na to, aby 
bolo možné uskutočniť túto úvahu.

 Spravodajca je potešený skutočnosťou, že Európska komisia prevzala kompletnú 
charakterizáciu orgánov a darcov v prílohe a nerozhodla sa pre komitologický postup. 
Možno na prvý pohľad odstrašuje neodborníkov rozmer podrobnosti, ale príloha
neobsahuje žiaden zákaz, ani sa nevyžadujú žiadne špecifické výsledky testov. Naproti 
tomu musí príloha umožniť lekárovi a jeho tímu, aby na základe kompletného 
prehľadu všetkých charakteristických znakov vykonal posúdenie rizík daného orgánu. 
Transplantácia je mladou špecializáciou: tak je podstatné vyšetrenie a musí sa 
zohľadniť pokrok medicíny. Z týchto dôvodov je dôležité, že túto pružnosť umožňuje 
článok 25 smernice, keďže v ňom je uvedené, že prílohu možno aktualizovať 
prostredníctvom komitológie.

 Spravodajca upozorňuje, že nová smernica by mala dopĺňať a posilňovať úsilie 
členských štátov o dosiahnutie aktívnej a účinnej metódy koordinácie bez toho, aby 
bránila zavádzaniu a zachovávaniu prísnejších opatrení.
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2. Vnútroštátne orgány a európske orgány výmeny

 Návrh, aby každý členský štát uviedol (jeden) vnútroštátny orgán (orgány) sa javí 
ako podstatný: prax nás učí, že takýto centrálny systém môže viesť k rastu počtu 
darcov. Balík úloh týchto orgánov sa zdá byť skôr vyvinutý hlavne pre členské štáty, 
ktoré ešte nemajú takýto národný orgán, bez bočných úmyslov.

 Výmena orgánov medzi členskými štátmi je aj podstatnou záležitosťou. Je dôležité 
sledovať aj, do akej miery smernica umožňuje členským štátom, aby udržiavali alebo 
neudržiavali existujúci vzťah s európskymi organizáciami výmeny, alebo budovali 
nové vzťahy. Článok 22, ale postuluje, že členské štáty môžu delegovať kompetencie 
organizáciám výmeny.

3. Vzťah k inej legislatíve

 Keďže právnou základňou tejto smernice je článok 152, je treba na túto smernicu 
uplatniť všetky predpisy pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Kvôli
špecifickosti transplantácie a chúlostivému systému čakacích zoznamov, sa dôkladne 
zvažuje výnimka pre orgány v smernici pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá 
sa momentálne prerokováva v Európskom parlamente a Rade ministrov.

4. Vymedzenie rámca smernice

 Aby sme sa vyhli hocakým nedorozumenia je treba zdôrazniť, že ustanovenia 
smernice, čo sa týka vyšetrenia, sa týkajú len aplikácie orgánov, ktoré sú určené na 
transplantáciu do ľudského tela.

 Bez ohľadu na skutočnosť, že niektorá zainteresovaná žiadajúca strana o 
pridelenie/alokáciu orgánov ju môže navrhnúť podľa tejto smernice, spravodajca je 
názoru, že pridelenie nepatrí priamo do návrhu tejto smernice a je mimo kompetencie 
EÚ.

 Európsky parlament požiadal svojou rezolúciou z 22. apríla 2008 Komisiu o 
poskytnutie podpory pre metódy prevencie a ošetrenia odmietania orgánov. Keďže v 
súčasnom návrhu to ešte nie je upravené, môže to tvoriť určite upozornenie pre bod na
doplnenie.

5. Definície

 Vyvstáva otázka, či definícia „orgánu“ je dostatočne zrejmá, alebo či je potrebné ju
vylepšiť, aby definícia uvádzala aj Langerhansove ostrovčeky, komplexné (zložené)
tkanivá a hepatocyty.

 Definícia „charakteristiky darcu a orgánu“ by mala podľa možnosti uvádzať, že sa 
počíta s platným stavom poznania transplantačného lekárstva tak, ako to stanovuje 
článok 25? 

 Spravodajca víta skutočnosť, že Komisia považuje definície „nadobúdacia 
organizácia a transplantačné centrum“ za identické, aby takýmto spôsobom bola 
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členským štátom poskytnutá možnosť, aby si podľa ich existujúcich postupov vybrali, 
ktorej organizácii zveria dané úlohy (teda získavanie a transplantovanie ľudských 
orgánov).

6. Živí darcovia

 Členské štáty, kde zákonodarca pripúšťa darcovstvo živých, musia garantovať, že 
bude zachovaná anonymita darcov, ktorí nemajú žiadne genetické alebo citové puto s 
príjemcom.

 Článok 13 návrhu stanovuje, že darovanie ľudských orgánov živých darcov je 
dobrovoľné a bezplatné. Parlament vo svojej rezolúcii z 22. apríla 2008 zdôraznil, že 
musia byť definované podmienky, za ktorých možno priznať kompenzáciu. Členské 
štáty musia zaručiť, že úhrada je myslená výlučne ako kompenzácia a zostane striktne 
obmedzená na úhradu nákladov a ujmy , ktoré sú spojené s darovaním. Spravodajca si 
myslí, že článok 13 musí byť v tomto zmysle zmenený a doplnený. 

 Keďže opatrenia, ktorých cieľom je ochrana živých darcov (ako z lekárskeho, 
psychologického, tak aj sociálneho hľadiska), sú dôležité, spravodajca podčiarkuje 
význam multidisciplinárnej konzultácie týkajúcej sa darcovstva živých. 

7. Registre a vymedzenie

 Pacient, ktorý sa chce podrobiť transplantácii mimo EÚ sa bude musieť zapísať do 
banky orgánov, aby sa tak predišlo fantómovým transplantáciám. K tejto veci existujú 
isté iniciatívy, ale pacient zostáva často zdržanlivý. Počas prerokovávania akčného 
plánu alebo tohto návrhu bude musieť vyplynúť, či sa táto záležitosť bude môcť dostať 
do plánu.

 Jedna z európskych organizácií výmeny nedávno spustila projekt EFRETOS
ohľadom Európskeho systému identifikácie darcovstva (European Framework for the 
Evaluation of Transplanted Organs). Spravodajca bude s veľkým záujmom sledovať 
výsledky tohto projektu. Možno dúfať, že bude slúžiť ako príklad pre iné združenia 
spolupráce a možno povedie v krátkej dobe ku skutočnému európskemu 
identifikačnému systému.

 V spojení s registráciou darcov vyvstáva pravidelne otázka vypracovania jednotného
európskeho systému na báze rovnakých parametrov, aby sa zvýšila porovnateľnosť. 
Dnešné parametre vedú niekedy k chaosu. Nepatrí to do smernice samotnej, ale možno 
dúfať, že to bude nastolené počas prerokovávania akčného plánu medzi členskými 
štátmi.

 Spravodajca zdôrazňuje, že návrhy ohľadne registra a vymedzenia majú význam aj v 
boji proti obchodu s orgánmi, ale môžu prispieť aj k zvýšeniu verejného povedomia 
v tejto záležitosti.


