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1. DAĦLA

Skont l-Artikolu 152, paragrafu 4, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea l-UE tista’ tadotta 
“miżuri li joħolqu parametri għolja ta’ kwalità u sigurtà għar-rigward ta’ organi u sustanzi ta’ 
oriġini umana, demm u derivati tad-demm; dawn il-miżuri m’għandhom ifixklu lil ebda Stat 
Membru milli jżomm jew jintroduċi miżuri protettivi aktar stretti”.

Id-Direttivi dwar l-istandards tal-kwalità u tas-sikurezza għad-demm, għat-tessuti u għaċ-
ċelloli ġew adottati diġà fl-2003 u l-2004. Dakinhar ġie deċiż biex fir-rigward tal-organi 
umani tissegwa triq separata. Bħala konsegwenza ta’ dan, fil-31 ta’ Mejju 2007 l-
Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni li biha pproponiet tliet punti:

i) strument leġiżlattiv għall-istandards tal-kwalità u tas-sikurezza;

ii) pjan ta’ azzjoni għal koperazzjoni msaħħa u skambju ta’ metodi eżemplari bejn l-Istati 
Membri

iii) miżuri għas-soppressjoni tat-traffikar ta’ organi umani.

Fil-Konklużjonijiet tiegħu tas-6 ta’ Diċembru 2007 l-Kunsill appoġġja l-proposti tal-
Kummissjoni. Anki l-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ April 2008, laqa’ 
l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni b’sodisfazzjon. Il-Parlament b’mod espliċitu stieden lill-
Kummissjoni biex malajr tippreżenta proposta għal direttiva u pjan ta’ azzjoni bil-għan li 
tintlaħaq il-mira komuni, jiġifieri ż-żieda, b’mod sikur, fl-għadd tal-organi minn donaturi 
disponibbli fl-Ewropa.

Fit-8 ta’ Diċembru 2008 l-Kummissjoni ppubblikat il-proposti tagħha għad-Direttiva u l-Pjan 
ta’ Azzjoni flimkien ma’ valutazzjoni estiża tal-impatt. Ir-rapporteur tilqa’ l-proposti 
b’sodisfazzjon, iżda jiddispjaċiha għall-fatt li minħabba l-elezzjonijiet imminenti l-Parlament 
Ewropew m’għandux ħin biżżejjed biex jimxi skont il-proċeduri tas-soltu tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet. L-unika possibbilità hija li fl-aħħar seduta tal-Kumitat għas-Saħħa Pubblika tal-
Leġiżlatura preżenti jsir dibattitu dwar dik id-Direttiva fuq il-bażi ta’ dan id-Dokument ta’ 
Ħidma. Wieħed jinnota wkoll b’dispjaċir li d-dibattiti dwar id-Direttiva u l-Pjan ta’ Azzjoni
ma jistgħux isiru kontemporanjament.

2. PUNTI GĦAD-DISKUSSJONI

Ta’ min isemmi bħala element pożittiv l-approċċ ta’ qafas tal-proposta: Id-Direttiva se 
tiżgura d-disponibilità tal-istrutturi meħtieġa għall-kwalità u s-sikurezza ta’ organi umani fl-
Istati Membri, iżda tagħti spazju suffiċjenti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex 
b’mod preċiż jistabilixxu l-mod ta’ kif se ssir it-traspożizzjoni f’kull wieħed minnhom. Ta’ 
min jiġbed l-attenzjoni wkoll għall-fatt li d-Direttiva la tistabilixxi standards għad-donaturi u 
lanqas għar-riċevituri, iżda għall-organi biss.

Billi fil-livell tal-UE tiġi ggarantita l-kwalità u s-sikurezza tal-organi umani, isiru possibbli 
minn naħa waħda l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-iskambju transkonfinali tal-organi
u min-naħa l-oħra l-ġlieda indiretta kontra t-traffikar illegali ta’ organi umani (fost 
oħrajn permezz tal-ħolqien ta’ awtoritajiet ta’ sorveljanza f’kull Stat Membru u programmi ta’ 
kwalità nazzjonali, l-iżgurar tat-traċċabilità tal-organi, il-protezzjoni ggarantita tad-donaturi u 
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l-iżgurar ta’ karatterizzazzjoni sħiħa tal-organi).

Matul dawn l-aħħar ġimgħat ir-rapporteur iddiskutiet ma’ ħafna persuni involuti (tobba, 
pazjenti, koordinaturi ta’ trapjanti, awtoritajiet eċċ.). Kollha kemm huma qed jilqgħu l-
proposti b’sodisfazzjon u jirrikonoxxu l-grad tajjeb tal-kompletezza tagħhom. Iżda dejjem 
jitqajmu wkoll punti li setgħu jiġu enfasizzati b’aktar ċarezza jew jinħtieġu titjib ulterjuri.

1. Flessibilità

Fir-Rizoluzzjoni tiegħu ta’ April 2008 l-Parlament Ewropew enfasizza li d-Direttiva għandha 
tkun flessibbli biżżejjed u li fl-aħħar it-tabib jiddeċiedi jekk ċertu organu jissodisfax il-kriterji 
kollha. Ir-rapporteur tinsisti li d-Direttiva m’għandhiex tfisser piżijiet amministrattivi ikbar 
għall-Istati Membri jew għal min jipprovdi s-servizzi kkonċernati. F’dan il-kuntest ta’ min 
jenfasizza l-punti li ġejjin:

 Il-programmi ta’ kwalità nazzjonali għandhom jipprovdu l-possibilità lill-Istati 
Membri li jimmonitorjaw u jtejbu l-proċess kollu tat-t-trapjant tal-organi. Mhux biss 
ir-regolazzjoni tad-dettalji, iżda anki l-obbligi tal-partiċipanti individwali f’dan il-
proċess jistħgu jqajmu diskussjonijiet ulterjuri. Imma fl-ebda każ id-Direttiva 
m’għandha tqiegħed f’periklu metodi tajbin diġà imdaħħla kif ukoll metodi maqtugħa 
għall-kundizzjonijiet u ċ-ċirkostanzi fl-Istati Membri individwali, iżda l-għan tagħha 
huwa li jinbidlu l-kundizzjonijiet li jistgħu jwasslu għal tnaqqis potenzjali u fattwali fl-
għadd tad-donaturi.

 Skont id-Direttiva għandhom jiġu mminimizzati l-ħinijiet iskemiċi. L-awtoritajiet 
nazzjonali jibqgħu responsabbli biex iżommu bilanċ xieraq bejn dawk il-ħinijiet 
iskemiċi u l-ispejjeż miżjuda tat-trasport u jħarsu l-effiċjenza fl-ispejjeż. Skont il-
fehma tar-rapporteur, għal din ir-raġuni r-restrizzjonijiet fuq it-trasportazzjoni tal-
organi għandhom iħallu spazju suffiċjenti għal dak il-bilanċ.

 Huwa fatt inkoraġġanti li l-Kummissjoni inkorporat il-karatterizzazzjoni sħiħa tal-
organi u d-donaturi f’ Anness iddettaljat u b’hekk ħadet deċiżjoni kontra l-proċedura 
tal-Komitoloġija. Forsi l-fatt li dan l-Anness ħareġ tant iddettaljat, mal-ewwel daqqa 
t’għajn ibeżża’ lil min mhuwiex speċjalista, iżda la jinkludi projbizzjonijiet u lanqas 
jeżiġi riżultati speċifiċi tat-testijiet. Iżda l-Anness huwa maħsub biex jagħti l-
possibilità lit-tabib u lit-tim tiegħu li bil-konoxxenza sħiħa tad-dettalji jwettqu 
valutazzjoni tar-riskji għal ċertu organu. It-trapjant huwa qasam reċenti: għal din ir-
raġuni għandu tingħata importanza essenzjali lir-riċerka u għandu jiġi kkunsidrat 
b’mod xieraq anki l-progress mediku. Għalhekk huwa importanti wkoll li l-Artikolu 
25 tad-Direttiva jagħmel possibbli din il-flessibilità, għax jistabilixxi li l-Anness jista’ 
jiġi aġġornat fil-qafas tal-proċedura tal-Komitoloġija.

 Ta’ min jenfasizza li d-Direttiva l-ġdida għandha tikkumplimenta u ssaħħaħ l-isforzi 
tal-Istati Membri, sabiex jista’ jiġi implimentat metodu ta’ koordinazzjoni attiv u 
effettiv, mingħajr ma jixxekklu l-introduzzjoni jew l-applikazzjoni ta’ regoli aktar 
stretti.

2. Awtoritajiet tal-istati individwali u organizzazzjonijiet Ewropej għall-iskambju tal-organi
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 Il-proposta, li kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità(jiet) (waħda) nazzjonali, hija 
meqjusa bħala waħda essenzjali: L-esperjenza wriet, li tali sistema ċentrali tista’ 
twassal biex l-għadd ta’ donaturi jiżdied. Il-qasam ta’ applikazzjoni ta’ dawn l-
awtoritajiet jidher l-ewwel u fuq kollox li hu ambizzjuż ħafna għall-Istati Membri li 
għandhom ma waqqfux tali awtorità nazzjonali.

 L-iskambju tal-organi bejn l-Istati Membri wkoll jibqa’ punt importanti. Jista’ jkun ta’ 
importanza, li jiġi eżaminat, f’liema miżuri tad-Direttiva l-Istati Membri jingħataw il-
possibilità li jżommu r-relazzjonijiet eżistenti mal-organizzazzjonijiet Ewropej 
għall-iskambju tal-organi  jew jiżviluppaw relazzjonijiet ġodda. L-Artikolu 22 
jistipula li, l-Istati Membri jistgħu jiddelegaw poteri lill-organizzazzjonijiet għall-
iskambju tal-organi.

3. Ir-relazzjoni ma’ dispożizzjonijiet oħra

 Peress li l-Artikolu 152 jifforma l-bażi legali għal din id-Direttiva, ir-regolamenti dwar 
is-servizzi tas-saħħa transnazzjonali jgħoddu wkoll għal din id-Direttiva. Fid-dawl 
tal-ħtiġijiet speċifiċi tat-traspjanti u tas-sistema kontroversjali ta’ listi ta’ stennija 
għall-pazjenti ikun l-aħjar, jekk fid-Direttiva dwar is-servizzi tas-saħħa 
transnazzjonali, li bħalissa qed tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-
Ministri, tiġi stabbilita eċċezzjoni għall-organi.

4. Il-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva

 Biex jiġi evitat nuqqas ta’ fehim, huwa enfasizzat li r-regolamenti tad-Direttiva jkopru 
biss il-proġetti ta’ riċerka dwar l-organi, li jkunu intenzjonati għal trapjanti fil-ġisem 
uman.

 Ċerti riċerkaturi jitolbu li, anke d-deċiżjoni dwar minn għandu jirċievi l-organi tkun 
koperta minn din id-Direttiva, iżda skont ir-Rapporteur din id-deċiżjoni ma taqax taħt 
ir-responsabilità tal-UE u għalhekk ma tistax tiġi koperta b’din id-Direttiva.

 Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ April 2008 l-Parlament Ewropew stieden lill-
Kummissjoni, tappoġġja metodi li bihom ir-rifjut tal-organi mill-ġisem ikun jista’ 
jiġi prevenut u trattat. Peress li din il-proposta ma tinkludi xejn ta’ din in-natura, dan 
ċertament huwa punt li għad irid jiġi miżjud.

5. Definizzjonijiet

 Tibqa’ l-kwistjoni, dwar jekk id-definizzjoni ta’ “organu” hijiex ċara biżżejjed jew 
jekk hux possibbli li tista’ tiġi ċċarata iktar, biex b’hekk tkun koperta wkoll id-
definizzjoni tal-iżolotti ta’ Langerhans (fil-pankrea), it-tessuti u l-hepatocytes.

 Fid-definizzjoni tal-“karatterizzazzjoni tad-donatur u tal-organu” għandu 
jissemma wkoll fejn ikun meħtieġ, l-għarfien attwali tal-mediċina dwar it-trapjanti 
għandu jiġi kkunsidrat, kif inhu stipulat fl-Artikolu 25.

 Biex jiġi rikonoxxut iktar il-fatt, li l-Kummissjoni qieset bħala identiċi d-
definizzjonijiet ta’ “kundizzjonijiet tal-ksib u ċentru ta’ trapjanti”, biex b’hekk 
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tagħti l-possibilità lill-Istati Membri li jiddeċiedu f’idejn liema organizzazzjoni jafdaw 
dawn ir-responsabbiltajiet (jiġifieri l-kundizzjonijiet tal-ksib u t-traspjanti tal-organi 
tal-bniedem) skont l-approċċi kurrenti tagħhom.

6. Donaturi ħajjin

 L-Istati Membri, li legalment jippermettu li ssir donazzjoni tal-organi, għandhom 
jiggarantixxu li l-anonimità tad-donatur ħaj, li ma jkollu l-ebda rabta, la ġenetika u 
lanqas waħda emozzjonali, mar-riċevitur, tiġi garantita.

 L-Artikolu 13 ta’ din il-proposta jistabbilixxi li donazzjonijiet ta’ organi tal-bniedem 
mingħand donaturi ħajjin huma volontarji u mingħajr ħlas. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
22 ta' April 2008, il-Parlament talab lill-Istati Membri sabiex, minkejja dan kollu, 
jiddefinixxu dawk il-kundizzjonijiet li jistipolaw meta għandu jingħata kumpens
finanzjarju. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ħlas isir esklussivament bħala 
kumpens u għandu jibqa’ strettament limitat għar-rimborż tal-ispejjeż marbuta mad-
donazzjoni u l-inkonvenjenza. Ir-rapporteur hija tal-opinjoni, li l-Artikolu 13 
għaldaqstant għandu jiġi emendat.

 Ladarba l-miżuri għall-ħarsien tad-donaturi huma importanti kemm mill-aspett 
mediku, psikoloġiku kif ukoll minn dak soċjali, ir-rapporteur tenfasizza l-importanza 
ta’ approċċ multidixxiplinari għad-donaturi ħajjin.

7. Reġistrazzjoni u Traċċabilità

 Pazjent, li jixtieq li jsirlu trapjant lil hinn mill-UE, għandu jirreġistra f'bank tal-organi 
wkoll, sabiex jiġu evitati trapjanti li ma jkunux ġew irreġistrati. Barra minn hekk, diġà 
hemm inizjattivi adegwati. Madankollu l-pazjenti jidher li għadhom pjuttost xettiċi 
dwarhom. Il-konsultazzjonijiet dwar il-pjan ta’ azzjoni għandhom jiġu introdotti f’din 
il-kwistjoni.

 Waħda mill-organizzazzjonijiet Ewropej għall-iskambju tal-organi reċentement nediet 
il-proġett EFRETOS b’rabta mas-sistema Ewropea għall-identifikazzjoni tad-donaturi 
(European Framework for the Evaluation of Transplanted Organs). Wieħed għandu 
jagħti attenzjoni partikolari lir-riżultati li joħorġu minn dan il-proġett. Jekk kollox 
imur sew, dan jista’ jservi ta’ mudell għal forom oħra ta’ koperazzjoni u forsi, fl-aħħar 
mill-aħħar, jista' jwassal għal sistema Ewropea ġenwina ta' identifikazzjoni.

 B’rabta mar-reġistrazzjoni tad-donaturi, ta’ spiss tqum il-mistoqsija dwar il-ħolqien ta’ 
sistema Ewropea uniformi fuq il-bażi tal-istess parametri, bl-għan li jkun hemm titjib 
fil-komparabilità. Il-parametri attwali kultant joħolqu konfużjoni. Madankollu dan 
m’għandux jiġi rregolat fil-qafas ta’ Direttiva, iżda, jekk kollox imur sew, jista’ 
jwassal għal konsultazzjonijiet tal-Istati Membri dwar il-pjan ta’ azzjoni.

 Għandna nkomplu nenfasizzaw li, fl-aħħar mill-aħħar, il-proposti għar-reġistrazzjoni u 
t-traċċabilità huma importanti wkoll għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-organi, u li 
f'dan l-istadju kuxjenza ikbar fost il-pubbliku tista’ wkoll tkun ta’ kontribut.


