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1. UVOD

V skladu s členom 152(4) PEU lahko EU sprejme „ukrepe, ki določajo visoke standarde 
kakovosti in varnosti organov in snovi človeškega izvora, krvi in krvnih derivatov; ti ukrepi 
državam članicam ne preprečujejo ohranjanja ali uvedbe strožjih zaščitnih ukrepov“.

Direktive o standardih kakovosti in varnosti krvi, tkiv in celic so bile sprejete že v letih 2003 
in 2004. Takrat je bilo odločeno, da bo za organe sprejet poseben pristop. Komisija je nato 31. 
maja 2007 objavila sporočilo, v katerem je predlagala tri ukrepe:

i) zakonodajni instrument za standarde kakovosti in varnosti,

ii) akcijski načrt za okrepljeno sodelovanje in izmenjavo najboljših metod med državami 
članicami ter

iii) ukrepe za preprečevanje trgovine z organi.

Svet je podprl predloge Komisije v svojih sklepih dne 6. decembra 2007. Tudi Evropski 
parlament je pozdravil sporočilo Komisije v svoji resoluciji z dne 22. aprila 2008. Parlament 
je Komisijo izrecno pozval, naj nemudoma predloži predloga direktive in akcijskega načrta, 
da bi bilo tako mogoče doseči skupni cilj, tj. povečati število darovanih organov, ki so na 
voljo v Evropi, na varen način.

Komisija je 8. decembra 2008 objavila predloga direktive in akcijskega načrta, skupaj z 
izčrpno oceno učinka. Poročevalka pozdravlja predloga, vendar obžaluje, da Evropski 
parlament zaradi bližajočih se volitev nima dovolj časa, da bi zaključil postopek odločanja. 
Na podlagi tega delovnega dokumenta bo na zadnji seji Odbora za javno zdravje v tem 
mandatu mogoče opraviti le prvo razpravo o tej direktivi. Obžalovanja vredno je tudi, da 
razpravi o direktivi in akcijskem načrtu ne moreta potekati istočasno.

2. TOČKE RAZPRAVE

Pozdraviti je treba okvirno zasnovo predloga: direktiva mora zagotoviti razpoložljivost 
potrebnih struktur za kakovost in varnost organov v državah članicah, vendar pa dopušča 
organom držav članic dovolj manevrskega prostora, da točno opredelijo način izvajanja. 
Opozoriti je treba tudi, da direktiva ne opredeljuje standardov za darovalce ali prejemnike, 
temveč samo za organe.

Z zagotovitvijo kakovosti in varnosti organov na ravni EU je mogoče po eni strani olajšati 
sodelovanje med državami članicami in čezmejno izmenjavo organov, po drugi strani pa 
posredno preprečevati nezakonito trgovino z organi (med drugim z oblikovanjem državnih 
nadzornih organov in nacionalnih programov kakovosti, zagotavljanjem sledljivosti, 
zajamčeno zaščito za darovalca in zagotavljanjem popolnega določanja značilnosti organa).

Poročevalka je imela v preteklih tednih številne pogovore z udeleženimi stranmi (zdravniki, 
bolniki, koordinatorji presaditev, upravnimi organi itd.). Pozdravili so predvsem predloge in 
jih označili kot celovite. Vendar pa še vedno obstajajo točke, ki bi jih bilo mogoče še bolj 
izpostaviti ali dopolniti.
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1. Prožnost

V svoji resoluciji iz aprila 2008 je Evropski parlament poudaril, da mora biti direktiva dovolj 
prožna ter da na koncu zdravnik odloča, ali organ izpolnjuje vsa merila. Poročevalka izrecno 
poudarja, da direktiva za države članice ali izvajalce storitev ne sme pomeniti dodatnega 
upravnega bremena. V zvezi s tem je treba izpostaviti naslednje točke:

 Nacionalni programi kakovosti morajo državam članicam omogočati nadzor 
celotnega postopka presaditve organov in izvajanje izboljšav. Ne le ureditev 
podrobnosti, tudi naloge posameznih udeležencev tega postopka lahko sprožijo 
nadaljnje razprave. Vendar direktiva nikakor ne ogroža uvedenih dobrih metod in 
metod, prilagojenih veljavnim pogojem in okoliščinam v posameznih državah 
članicah, temveč se zavzema za prilagoditev pogojev, ki bi utegnili potencialno in 
dejansko voditi k zmanjšanju števila darovalcev.

 V skladu z direktivo je treba čimbolj skrajšati obdobje, ko organ nima dotoka krvi 
(ishemija). Državnim organom je prepuščeno, da pretehtajo trajanje ishemije proti 
naraščajočim stroškom prevoza, ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti. Po 
mnenju poročevalke mora biti pri omejitvi prevoza organov zato na voljo zadosten 
manevrski prostor za izvedbo te presoje.

 Razveseljivo je, da je Komisija v prilogo vključila podrobnosti o popolnem 
podrobnem opisu značilnosti organov in darovalcev ter se ni odločila za postopek
komitologije. Mogoče dejstvo, da vsebuje ta priloga toliko podrobnosti, 
nestrokovnjake na prvi pogled odvrne, vendar pa ne vsebuje prepovedi in tudi ne 
zahtev po določenih rezultatih preskusov. Njen namen je zdravniku in njegovi delovni 
ekipi omogočiti izvedbo ocene tveganja za posamezen organ ob izčrpnem poznavanju 
vseh podrobnosti. Presajanje je nova veja znanosti: pomembno vlogo gre zato pripisati 
raziskavam, hkrati pa je treba ustrezno upoštevati tudi napredek na področju 
medicine. Ravno zato je tudi pomembno, da člen 25 direktive omogoča to prožnost, 
saj opredeljuje, da je prilogo mogoče posodobiti v okviru postopka komitologije.

 Opozoriti je treba, da mora nova direktiva dopolniti in okrepiti prizadevanja držav 
članic, da bi bilo tako mogoče uresničiti dejavno ciljno usmerjeno metodo 
usklajevanja, ne da bi to oviralo uvedbo ali izvajanja strožjih predpisov.

2. Državni organi in evropske organizacije za izmenjavo organov

 Predlog, da mora vsaka država članica navesti enega ali več nacionalnih organov, je 
bistven: V praksi se je izkazalo, da lahko takšen centraliziran sistem vodi do 
povečanja števila darovalcev. Vendar predvsem države članice, ki takšnega 
nacionalnega organa še niso oblikovale, menijo, da je področje njegovega delovanja 
zelo ambiciozno.

 Tudi izmenjava organov med državami članicami ostaja pomembna točka. Pomembno 
bi bilo raziskati, v kolikšni meri daje direktiva državam članicam možnost, da ohranijo 
sedanje odnose z evropskimi organizacijami za izmenjavo ali vzpostavijo nove 
odnose. V členu 22 je navedeno, da lahko države članice svoje pristojnosti prenesejo 
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na organizacije za izmenjavo organov.

3. Razmerje do drugih pravnih predpisov 

 Ker je člen 152 pravna podlaga te direktive, veljajo vse določbe o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu tudi za to direktivo. Z ozirom na posebne zahteve presaditev 
in sporni sistem čakalnih vrst bi bilo najbolje, če bi direktiva za čezmejno zdravstveno 
varstvo, ki je trenutno predmet posvetovanj Evropskega parlamenta in Sveta 
ministrov, predvidela izjemo za organe.

4. Področje uporabe direktive

 Da bi se izognili vsakršnim nesporazumom, je treba opozoriti, da določbe direktive v 
zvezi z izvajanjem raziskav veljajo samo za organe, namenjene za presaditev v 
človeško telo.

 Nekatere zainteresirane strani sicer zahtevajo, da bi morala ta direktiva urejati tudi 
dodeljevanje organov, vendar po mnenju poročevalke dodeljevanje ne sodi v okvir 
pristojnosti EU, zato ga ta direktiva ne more urejati.

 V svoji resoluciji z dne 22. aprila 2008 je Evropski parlament Komisijo pozval, naj 
podpre metode, s katerimi je mogoče preprečiti in obvladati zavračanje organov. Ker 
ta predlog tovrstne točke še ne vsebuje, bi jo bilo gotovo smiselno dodati.

5. Opredelitve

 Ni jasno, ali je opredelitev izraza „organ“ dovolj nazorna ali jo je morda treba 
podrobneje določiti, da bi bilo povsem jasno, da vključuje tudi langerhansove otočke, 
tkivne skupke in hepatocite.

 V opredelitvi „določanja značilnosti darovalcev in organov“ bi lahko tudi navedli, 
da je treba upoštevati trenutno stopnjo znanja transplantacijske medicine, kot je 
določeno v členu 25.

 Nadalje je treba pozdraviti dejstvo, da je Komisija ohranila opredelitvi „organizacije 
za pridobivanje organov in transplantacijskega centra“ v nespremenjeni obliki, 
zato da bi državam članicam omogočila, da se v skladu z svojimi trenutnimi postopki 
odločijo, kateri organizaciji bodo zaupale naloge (tj. pridobivanje in presajanje 
človeških organov).

6. Živi darovalci

 Države članice, v katerih je darovanje organov živih darovalcev pravno dopustno, 
morajo zagotoviti anonimnost živih darovalcev, ki prejemniku niso blizu ne genetsko 
ne čustveno.

 Člen 13 tega predloga opredeljuje, da je darovanje človeških organov živih darovalcev 
prostovoljno in brezplačno. Parlament je v svoji resoluciji z dne 22. aprila 2008 države 
članice tudi pozval, naj opredelijo pogoje, pod katerimi je dopustno izplačati 
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nadomestilo. Države članice morajo zagotoviti, da se plačilo izvede izključno kot 
nadomestilo in se omeji izključno na stroške in trud v zvezi z darovanjem. 
Poročevalka meni, da je treba člen 13 ustrezno spremeniti.

 Ker so ukrepi za varstvo živih darovalcev pomembni tako z zdravstvenega, 
psihološkega kot tudi družbenega vidika, poročevalka poudarja pomen 
multidisciplinarnega pristopa pri darovanju organov živih darovalcev.

7. Registri in sledljivost

 Bolnik, ki želi, da se presaditev izvede zunaj EU, se mora registrirati v banko 
organov, da se tako preprečijo fantomske presaditve. Sicer že obstajajo ustrezne 
pobude, vendar pa so bolniki očitno zelo zadržani. V okviru posvetovanj o akcijskem 
načrtu bi bilo treba obravnavati tudi to temo.

 Ena od evropskih organizacij za izmenjavo organov je nedavno sprožila projekt 
EFRETOS v zvezi z evropskim sistemom za identifikacijo darovalcev (angl. 
European Framework for the Evaluation of Transplanted Organs, evropski okvir za 
oceno presajenih organov). Z zanimanjem pričakujemo rezultate tega projekta. 
Upajmo, da bo služil kot zgled za druge oblike sodelovanja in bo morda nazadnje 
pripeljal tudi do pravega evropskega sistema za identifikacijo.

 V zvezi z registracijo darovalcev se pogosto postavlja vprašanje o oblikovanju
enotnega evropskega sistema na osnovi enakih parametrov, ki bi zagotovil večjo 
primerljivost. Trenutni parametri povzročajo včasih zmedo. Tega sicer ni mogoče 
urediti v okviru direktive, pač pa morda v okviru posvetovanj med državami članicami 
o akcijskem načrtu.

 Poudariti je treba tudi, da so predlogi za oblikovanje registrov in sledljivost pomembni 
tudi za preprečevanje trgovine z organi, pomembno vlogo pa ima lahko tudi večja 
ozaveščenost javnosti.


