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1. IEVADS

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 152. panta 4. punktu, ES atļauts „pieņemt 
pasākumus, ar ko nosaka augstus standartus cilvēku izcelsmes orgānu un vielu, asins un asins 
atvasinājumu kvalitātei un drošībai”.

Kopiena jau ir pieņēmusi direktīvas attiecībā uz kvalitātes un drošības standartiem asinīm, 
audiem un šūnām 2003. un 2004. gadā. Toreiz tika nolemts uzsākt kopīgu darbu orgānu 
izmantošanas jomā. Tādēļ Komisija 2007. gada 31. maijā publicēja paziņojumu, ierosinot trīs 
lietas:

i) juridisku instrumentu kvalitātes un drošības standartiem;

ii) rīcības plānu pastiprinātai sadarbībai un paraugmetožu apmaiņu starp dalībvalstīm;

iii) pasākumus orgānu tirdzniecības novēršanai.

Padome atbalstīja Komisijas priekšlikumus savos 2007. gada 6. decembra secinājumos. Arī 
Eiropas Parlaments atzinīgi novērtēja Komisijas priekšlikumus savā 2008. gada 22. aprīļa 
rezolūcijā. Parlaments aicināja Komisiju nekavējoties sniegt priekšlikumu direktīvai un 
rīcības plānam, lai sasniegtu kopīgo mērķi, t. i. pēc iespējas drošākā veidā palielināt ziedoto 
orgānu skaitu Eiropā.

2008. gada 8. decembrī Komisija publicēja priekšlikumus direktīvai un rīcības plānam kopā ar 
detalizētu ietekmes novērtējumu. Referente atzinīgi novērtē priekšlikumus, tomēr pauž nožēlu 
par faktu, ka Eiropas Parlamentam gaidāmo vēlēšanu dēļ nav pietiekami daudz laika, lai 
rīkotos saskaņā ar vispārpieņemtajām lēmumu pieņemšanas procedūrām. Komitejas pēdējā 
sanāksmē par sabiedrības veselību šajā velēšanu periodā ir iespējams noturēt debates par šo 
direktīvu, pamatojoties uz šo darba dokumentu. Diemžēl debates par šo direktīvu un rīcības 
plānu nevar noturēt vienlaicīgi.

2. DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Atzīstama ir priekšlikuma pamatpieeja: direktīvai ir jānodrošina, lai būtu izveidotas 
nepieciešamās struktūras, kas garantētu orgānu kvalitāti un drošību dalībvalstīs; dalībvalstu 
atbildīgajām iestādēm ir pietiekami plašs darbības lauks, lai varētu noteikt, kā jānotiek 
ieviešanai. Jānorāda, ka direktīva nenosaka standartus ne donoriem, ne saņēmējiem, bet gan 
pašiem orgāniem.

Kad tiek garantēta orgānu kvalitāte un drošība ES līmenī, no vienas puses, iespējams 
nodrošināt sadarbību starp dalībvalstīm un pārrobežu orgānu apmaiņu un, no otras puses, 
netieši iespējams apkarot nelegālu orgānu tirdzniecību (katrā valstī izveidojot uzraudzības 
iestādes un valsts kvalitātes programmas, lai nodrošinātu orgānu pilnīgu izsekojamību, 
garantiju, ka donors tiek aizsargāts, kā arī nodrošinot pilnīgu orgānu raksturojumu).

Pagājušo nedēļu laikā referente ir vedusi daudzas sarunas ar iesaistītajām pusēm (ārstiem, 
pacientiem, transplantāciju koordinatoriem, iestādēm, u. c.). Visas iesaistītās puses atzinīgi 
novērtē priekšlikumus un uzskata tos par atzīstamiem. Tomēr ir dažas lietas, kuras būtu 
jātraktē skaidrāk vai kurām būtu nepieciešami uzlabojumi.
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1. Elastība

Savā 2008. gada aprīļa rezolūcijā Eiropas Parlaments uzsvēra, ka direktīvai jābūt pietiekami 
elastīgai un ka beigās ārsts izlemj, vai orgāns atbilst visiem kritērijiem. Referente uzsver, ka 
direktīvai nevajadzētu radīt dalībvalstīm vai pakalpojumu sniedzējiem papildu administratīvo 
slogu. Šajā sakarā ir jāuzsver šādas lietas:

 valsts kvalitātes programmām būtu jādod dalībvalstīm tiesības uzraudzīt kopējo 
orgānu transplantācijas procesu un veikt uzlabojumus. Ne tikai atsevišķi regulējumu 
aspekti, bet arī atsevišķu partneru uzdevumi šajā procesā var būt par iemeslu 
turpmākām diskusijām. tomēr runa nekādā gadījumā nav par to, ka ar ieviestajām 
metodēm vai atzītajām praksēm, vai atsevišķu dalībvalstu apstākļiem pielāgotām 
praksēm tiks apdraudēta direktīvas ieviešana, bet gan par to, ka ir jāmaina nosacījumi, 
kuru rezultātā potenciālo un faktisko donoru skaits samazinātos;

 saskaņā ar direktīvu iespējami jāsamazina išēmiskās iedarbības laiks. Šī išēmiskās 
iedarbības laika apsvēršana attiecībā uz pieaugošajiem transporta izdevumiem un 
izmaksu lietderības pārraudzīšana paliek valsts iestāžu kompetencē. Pēc referentes 
uzskatiem saistībā ar orgānu transportēšanas ierobežojumiem jābūt plašām iespējām 
sniegt vērtējumu;

 iepriecinoši, ka Komisija kā savu pienākumu ir uzņēmusies pielikumā apkopot 
detalizētu informāciju par iegūtajiem orgāniem un donoriem, un tādā veidā izšķīrusies 
iestāties pret komitoloģijas procedūru; varbūt fakts, ka šis pielikums ir tik detalizēti 
atspoguļots, nespeciālistiem no pirmā skatiena liksies nesaistošs, tomēr pielikums 
neietver aizliegumus un tajā netiek pieprasīti specifiski testu rezultāti. Ar pielikuma 
palīdzību ārstam un viņa komandai jāveic detalizēts orgāna riska novērtējums. 
Transplantācija ir jauna zinātnes nozare: pētījumiem tiek piešķirta svarīga nozīme un 
attiecīgi arī medicīnas attīstībai; tādēļ ir svarīgi, ka direktīvas 25. pants pieļauj šo 
elastību, jo tādā veidā tiek noteikts, ka pielikumu var aktualizēt komitoloģijas 
procedūras ietvaros;

 jānorāda, ka jaunajai direktīvai ir jāpapildina un jāpastiprina dalībvalstu centieni, 
lai varētu ieviest aktīvu, mērķtiecīgu koordinācijas metodi, neierobežojot stingrāku 
noteikumu ieviešanas vai ietekmēšanas procesu.

2. Dalībvalstu iestādes un Eiropas orgānu apmaiņas organizācijas

 Priekšlikums, ka katrai dalībvalstij ir jānorāda (viena) valsts iestāde(-es), tiek 
uzskatīts par svarīgu: praksē ir noskaidrojies, ka šāda centrāla sistēma var novest pie 
tā, ka donoru skaits pieaug. Šo iestāžu pamatuzdevums tomēr šķiet pārāk ambiciozs 
dalībvalstīm, kas nav nodibinājušas šādu valsts iestādi.

 Arī orgānu apmaiņa starp dalībvalstīm ir svarīgs aspekts; būtu svarīgi izmeklēt, kādā 
mērā direktīva dalībvalstīm dod iespēju saglabāt esošās un ļauj veidot jaunas attiecības 
ar Eiropas orgānu apmaiņas organizācijām. 22. pants nosaka, ka dalībvalstis ir 
pilnvarotas dot uzdevumus organizācijām saistībā ar orgānu apmaiņu.

3. Saistība ar citiem tiesību aktiem 
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 Tā kā 152. pants veido direktīvas tiesisko pamatu, visi noteikumi par pārrobežu 
veselības aprūpi attiecas arī uz šo direktīvu; ievērojot specifiskās transplantācijas 
prasības un strīdīgo gaidīšanas sarakstu sistēmu, vislabāk būtu, ja direktīvā par 
pārrobežu veselības aprūpi, par ko šobrīd Eiropas Parlamentā un Ministru padomē 
notiek diskusijas, tiktu paredzēt izņēmumi attiecībā uz orgāniem.

4. Direktīvas darbības joma

 Lai novērstu pārpratumus, ir jānorāda — ja šādus orgānus izmanto pētniecības
nolūkiem, šī direktīva attiecas tikai uz gadījumiem, kad tie paredzēti transplantācijai 
cilvēka ķermenī.

 Daži interešu pārstāvji mudina, lai par direktīvas priekšmetu kļūtu arī orgānu 
piešķiršana, bet, pēc referentes domām, šī piešķiršana neietilpst ES darbības jomā un 
tādēļ nevar būt direktīvas priekšmets.

 Eiropas Parlaments savā 2008. gada 22. aprīlī pieņemtajā rezolūcijā lūdz Komisiju 
atbalstīt metodes, kas novērš un ārstē orgānu atgrūšanu. Tā kā šajā priekšlikumā 
nekas tamlīdzīgs nav ietverts, nepieciešams veikt attiecīgu papildinājumu.

5. Definīcijas

 Neatbildēts paliek jautājums, vai jēdziena „orgāns” definīcija ir pietiekami skaidra vai 
to nepieciešams uzlabot, lai nodrošinātu, ka definīcijā ir ietvertas Langerhana šūnas, 
audi un hepatocīti.

 Definīcijā „donora un orgāna raksturojums” arī jābūt pieminētam, ka jāņem vērā 
esošā informācija par transplantācijas medicīnu, kā norādīts 25. pantā.

 Bez tam ir atzīstams, ka Komisija jēdzienu „ieguves organizācija un 
transplantācijas centrs” definīcijas uzskata par identiskām, lai tādā veidā 
dalībvalstīm dotu iespēju atbilstoši esošajām metodēm izlemt, kurai organizācijai tiks 
uzticēti uzdevumi (proti, cilvēku orgānu ieguve un transplantācija).

6. Dzīvie donori

 Dalībvalstīm jānodrošina ar saņēmējiem ģenētiski vai emocionāli nesaistīts dzīvs 
donors anonimitātes saglabāšanu gadījumos, kad saskaņā ar valstu tiesību aktiem 
šāda ziedošana ir atļauta.

 Šī priekšlikuma 13. pants nosaka, ka jānodrošina brīvprātīga un altruistisku mērķu 
vadīta dzīvo donoru orgānu ziedošana. Eiropas Parlaments savā 2008. gada 22. aprīlī 
pieņemtajā rezolūcijā mudina dalībvalstis formulēt nosacījumus kompensācijas
piešķiršanai. Dalībvalstīm jānodrošina, lai maksājums tiktu definēts vienīgi kā 
kompensācija, kuras apjoms ir stingri noteikts tā, lai atlīdzinātu izdevumus un 
neērtības, ko radījusi ziedošana. Tādēļ referente uzskata, ka 13. pants ir jāgroza.

 Tā kā būtiski ir pasākumi, ar kuru palīdzību tiek medicīniskā, kā arī psiholoģiskā un 
sociālā ziņā aizsargāti dzīvie donori, referente uzsver starpdisciplīnu pasākumu nozīmi 
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dzīvo donoru orgānu ziedošanā.
7. Reģistri un izsekojamība

 Pacientam, kas uzturas ārpus ES un vēlas veikt transplantāciju, vajadzētu ievadīt 
savus datus transplantējamo orgānu bankā, lai novērstu transplantāciju, kas veikta 
„nereģistrētai personai”. Pastāv atbilstošas iniciatīvas, tomēr pacienti ir atturīgi; 
apspriedēs par rīcības plānu jābūt iekļautai arī šai tēmai.

 Kāda Eiropas orgānu apmaiņas organizācija nesen ir uzsākusi projektu EFRETOS
saistībā ar Eiropas donoru identificēšanas sistēmu (European Framework for the 
Evaluation of Transplanted Organs). Ar nepacietību tiek gaidīti projekta rezultāti; 
cerams, ka šis projekts būs par paraugu citām sadarbības formām un varbūt beigās tiks 
izveidota reāla Eiropas donoru identificēšanas sistēma.

 Saistībā ar donoru reģistrāciju regulāri rodas jautājums par vienotas Eiropas sistēmas
izveidošanu, kas balstītos uz tiem pašiem parametriem, ar mērķi sasniegt labāku 
salīdzināmību. Mūsdienu parametri dažreiz izraisa apjukumu. Tomēr tie nav 
regulējami direktīvas ietvaros, bet gan dalībvalstu apspriežu laikā par rīcības plānu.

 Nobeigumā jāuzsver, ka priekšlikumiem reģistriem un izsekojamībai ir svarīga loma 
arī orgānu tirdzniecības apkarošanai un ka palielināta sabiedrības informētība šajā 
sakarā varētu dot savu ieguldījumu.


