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1. INDLEDNING

I henhold til traktatens artikel 152, stk. 4, tillægges EU beføjelser til "at vedtage 
foranstaltninger til fastsættelse af en høj standard for kvaliteten og sikkerheden af organer og 
stoffer af menneskelig oprindelse, blod og blodprodukter; disse foranstaltninger er ikke til 
hinder for, at den enkelte medlemsstat opretholder eller indfører strengere 
beskyttelsesforanstaltninger".

Direktiverne om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for blod og for væv og celler blev 
vedtaget i henholdsvis 2003 og 2004. Det blev på daværende tidspunkt besluttet, at man med 
hensyn til organer ville fastsætte særskilte bestemmelser. Det gav anledning til, at 
Kommissionen den 31. maj 2007 offentliggjorde en meddelelse, i hvilken tre forhold 
prioriteredes:

(i) en retsakt om kvalitets- og sikkerhedsstandarder,

(ii) en handlingsplan for styrket samarbejde mellem medlemsstaterne og udveksling af 
bedste praksis samt

(iii) foranstaltninger til bekæmpelse af handel med organer.

Rådet støttede Kommissionens forslag, jf. Rådets konklusioner af 6. december 2007. Europa-
Parlamentet hilste ligeledes Kommissionens meddelelse velkommen ved sin beslutning af 22. 
april 2008. Europa-Parlamentet anmodede udtrykkeligt Kommissionen om hurtigt at 
fremlægge forslag til et direktiv og en handlingsplan med henblik på at nå det fælles mål, 
nemlig at øge antallet af organer, der stilles til rådighed for donation i Europa, samtidig med 
at sikkerheden prioriteres.

Den 8. december 2008 offentliggjorde Kommissionen sine forslag til direktiv og 
handlingsplan tillige med en udførlig konsekvensanalyse. Ordføreren hilser forslagene 
velkommen, men beklager, at Europa-Parlamentet på grund af det forestående valg ikke har 
den fornødne tid til at gennemføre beslutningsprocessen. Der bliver kun mulighed for 
førstebehandling af direktivet på grundlag af nærværende dokument under denne samlings 
sidste møde i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordføreren beklager 
ligeledes, at forhandlingerne om direktivet og om handlingsplanen ikke kan føres samtidigt.

2. DISKUSSIONSPUNKTER

Ordføreren glæder sig over, at forslaget har karakter af rammebestemmelser. Direktivet skal 
sikre, at der i medlemsstaterne findes de strukturer, som er påkrævet af hensyn til organernes 
kvalitet og sikkerhed, samtidig med at det giver de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne 
tilstrækkelig frihed til nærmere at bestemme, hvorledes det konkret gennemføres. Der kan 
være grund til at påpege, at direktivet ikke fastlægger standarder for donorer eller recipienter, 
men udelukkende for organer.

EU-standarder for organers kvalitet og sikkerhed kan på den ene side lette samarbejdet og 
udvekslingen af organer mellem medlemsstaterne og på den anden side indirekte 
bekæmpe den ulovlige handel med organer (bl.a. ved at der oprettes en eller flere nationale 
overvågningsmyndigheder og iværksættes nationale kvalitetsprogrammer, ved at 
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sporbarheden sikres, ved at beskyttelsen af donoren sikres, og ved at der sikres fuld 
beskrivelse af organet).

Ordføreren har i de seneste uger haft talrige samtaler med de berørte parter (læger, patienter, 
transplantationskoordinatorer, myndigheder mv.). Alle hilser forslagene velkommen og 
betragter dem som særdeles komplette. Der er naturligvis stadigvæk punkter, som kræver 
yderligere tydeliggørelse, eller som kan forbedres.

1. Fleksibilitet

Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning fra april 2008, at direktivet bør være 
tilstrækkeligt fleksibelt, og at det i sidste instans er lægen, der afgør, hvorvidt organet 
opfylder alle kriterier. Ordføreren understreger, at direktivet ikke må indebære yderligere 
administrative byrder for medlemsstaterne eller tjenesteyderne. Der er i denne forbindelse 
grund til at påpege følgende forhold:

 De nationale kvalitetsprogrammer bør sætte medlemsstaterne i stand til at overvåge 
hele organtransplantationsprocessen og forbedre denne. Såvel detaljeringsgraden som 
de forskellige parters opgaver i processen kan give anledning til yderligere drøftelser.
Det er selvsagt ikke hensigten, at direktivet skal bringe anvendelsen af eksisterende 
god praksis eller praksis, som er tilpasset de herskende betingelser og vilkår i de 
enkelte medlemsstater, i fare eller indeholde betingelser, som kan indebære nedgang i 
antallet af potentielle og faktiske donorer.

 I direktivet prioriteres det højt, at tidsrummet mellem udtagning og transplantation
gøres kortere. Det vil fortsat være de nationale myndigheder, som må foretage en 
afvejning af tidsrummet mellem udtagning og transplantation mod de stigende 
transportomkostninger og tage hensyn til omkostningseffektiviteten. Det er 
ordførerens opfattelse, at bestemmelserne om organtransport set i dette perspektiv bør 
åbne mulighed for at foretage en sådan afvejning.

 Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har indføjet den fulde og detaljerede 
beskrivelse af organer og donorer i bilaget til direktivet og i den forbindelse ikke har 
valgt komitologiproceduren. Den høje detaljeringsgrad kan måske umiddelbart virke 
afskrækkende for ikkespecialister. Men bilaget indeholder ikke noget forbud, og der 
stilles ikke krav om specifikke testresultater. Bilaget skal tværtimod sætte lægen og 
dennes medarbejdere i stand til på basis af den komplette oversigt over alle 
karakteristika at foretage en risikovurdering af organet. Transplantation er et nyere 
speciale. Forskning er derfor også afgørende, og det skal være muligt at tage højde for 
de medicinske fremskridt. Det er således væsentligt, at direktivets artikel 25 åbner 
mulighed for en sådan fleksibilitet med en bestemmelse om, at bilaget kan ajourføres 
efter komitologiproceduren.

 Ordføreren påpeger, at det nye direktiv skal supplere og styrke medlemsstaternes 
indsats for at virkeliggøre en aktiv og målrettet koordinationsmåde, uden at der 
lægges hindringer i vejen for indførelse eller opretholdelse af strengere forskrifter.
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2. Nationale myndigheder og europæiske organudvekslingsorganisationer

 Forslaget om, at der i hver enkelt medlemsstat skal udpeges en eller flere nationale 
myndigheder, står centralt. Erfaringen viser, at et sådant centralt system kan medføre 
en stigning i antallet af donorer. De opgaver, der tillægges disse myndigheder, kan 
dog, navnlig for medlemsstater, som endnu ikke har udviklet sådanne nationale 
myndigheder, forekomme særdeles ambitiøse.

 Udvekslingen af organer mellem medlemsstaterne er også fortsat afgørende. Det vil 
være væsentligt at undersøge, i hvilken grad direktivet åbner mulighed for, at 
medlemsstaterne kan opretholde de nuværende forbindelser til europæiske 
organudvekslingsorganisationer eller udbygge nye forbindelser. Det bestemmes som 
bekendt ved artikel 22, at medlemsstaterne kan uddelegere beføjelser til 
udvekslingsorganisationer.

3. Forhold til anden lovgivning

 Da retsgrundlaget for det omhandlede direktiv er traktatens artikel 152, finder alle 
bestemmelser om grænseoverskridende sundhedsydelser også anvendelse på 
direktivet. Eftersom transplantation er et specifikt område og ventelisteordningen 
særdeles sårbar, ville det være hensigtsmæssigt at overveje en undtagelse for organer i 
direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser, som i øjeblikket drøftes i 
Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

4. Afgrænsning af direktivets anvendelsesområde

 For at undgå enhver misforståelse er der grund til at påpege, at direktivets 
bestemmelser, hvad angår forskning, kun finder anvendelse på organer, som er 
bestemt til transplantation til det menneskelige legeme.

 Til trods for at visse af de berørte parter anmoder om, at tildeling/allokering af 
organer også bliver omfattet af direktivet, mener ordføreren, at tildeling ikke 
umiddelbart er en del af emnet for dette direktiv, og at problemstillingen falder uden 
for EU's ansvarsområde.

 Europa-Parlamentet anmodede ved sin beslutning af 22. april 2008 Kommissionen om 
at støtte metoder, som kan forebygge og behandle organafstødning. Da emnet ikke 
behandles i det foreliggende forslag, er det oplagt at fokusere herpå i supplerende 
bestemmelser.

5. Definitioner

 Det er fortsat et spørgsmål, om definitionen af begrebet "organ" er tilstrækkelig klar, 
eller om der er behov for yderligere præcisering for at angive, om definitionen også 
omfatter de Langerhansske øer, sammensatte væv og hepatocytter.

 I definitionen af "donor- og organkarakterisering" kunne eventuelt også bemærkes, 
at der skal tages hensyn til det aktuelle videnniveau inden for det 
transplantationsmedicinske felt som anført i artikel 25.
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 Ordføreren finder det glædeligt, at Kommissionen fortsat definerer "udtagningssted 
og transplantationscenter" på samme måde, således at medlemsstaterne alt efter 
sædvanlig praksis kan vælge, hvilken organisation de betror de omhandlede opgaver 
(dvs. udtagning og transplantation af menneskelige organer).

6. Levende donorer

 Medlemsstater, hvis lovgivning tillader levende donation, skal sikre levende donorers 
anonymitet, for så vidt sådanne donorer ikke har genetisk eller emotionel tilknytning 
til recipienten.

 Ved forslagets artikel 13 bestemmes det, at donation af menneskelige organer fra 
levende donorer skal være frivillig og vederlagsfri. Europa-Parlamentet anførte 
imidlertid i sin beslutning af 22. april 2008, at medlemsstaterne skulle definere, under 
hvilke betingelser der kan tilkendes kompensation. Medlemsstaterne skal sikre, at en 
given betaling udelukkende tjener til kompensation og er strengt begrænset til 
godtgørelse af omkostninger og gener, som knytter sig til donationen. Ordføreren 
mener, at artikel 13 bør ændres og supplerende bestemmelser indføjes desangående. 

 Da foranstaltninger, som har til formål at beskytte levende donorer (både i medicinsk, 
psykologisk og social henseende), er væsentlige, understreger ordføreren, at 
tværfaglig høring har stor betydning, når det drejer sig om levende donation.

7. Registre og sporbarhed

 En patient, som ønsker transplantation uden for EU, bør også lade sig registrere i en 
organbank for at imødegå fiktive transplantationer. Der er iværksat initiativer med 
dette sigte, men patienterne er tilsyneladende ofte tilbageholdende. Det vil vise sig 
under drøftelserne om handlingsplanen, om emnet kan indgå i denne.

 En af de europæiske udvekslingsorganisationer har for nylig iværksat EFRETOS-
projektet, som vedrører et europæisk donoridentifikationssystem (European 
Framework for the Evaluation of Transplanted Organs). Ordføreren ser med største 
interesse frem til resultaterne af dette projekt. Forhåbentlig kan det tjene som 
forbillede for andre sammenslutninger og måske på sigt resultere i et egentligt 
europæisk identifikationssystem.

 I forbindelse med registreringen af donorer har man jævnligt rejst spørgsmålet om 
udarbejdelse af et ensartet europæisk system, som er baseret på de samme
parametre. Formålet hermed er at opnå større sammenlignelighed. De aktuelle 
parametre giver undertiden anledning til forvirring. Problemstillingen hører ikke 
hjemme i direktivet, men forhåbentlig kan den rejses under medlemsstaternes 
drøftelser om handlingsplanen.

 Ordføreren understreger, at forslagene om registre og sporbarhed også er væsentlige, 
når det gælder bekæmpelse af handelen med organer. Også den øgede offentlige 
erkendelse af problemet kan bidrage til bekæmpelsen.


