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Ændringsforslag 57
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I de sidste 50 år er organtransplantation 
blevet et almindeligt indgreb over hele 
verden til uhyre stor gavn for 
hundredtusinder af patienter. Anvendelsen 
af menneskelige organer til transplantation 
er steget støt i de seneste to årtier. 
Organtransplantation er nu den mest 
omkostningseffektive behandling ved 
nyresvigt, mens det er den eneste 
behandling ved f.eks. lever-, lunge- eller 
hjertesvigt.

(1) I de sidste 50 år er organtransplantation 
blevet et almindeligt indgreb over hele 
verden til uhyre stor gavn for 
hundredtusinder af patienter. Anvendelsen 
af menneskelige organer til transplantation 
er steget støt i de seneste to årtier. 
Organtransplantation er nu den behandling, 
som giver det bedste forhold mellem 
fordele og risici ved bugspytkirtel- og
nyresvigt, mens det er den eneste 
behandling ved f.eks. lever-, lunge-, tarm-
eller hjertesvigt.

Or.  fr

Begrundelse

Når der opgives en fortegnelse over mulige organtransplantationer på det nuværende stade i 
lægevidenskaben, bør fortegnelsen være så udtømmende som muligt. 

Ændringsforslag 58
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Transplantation af organer er imidlertid 
forbundet med risici. Menneskelige 
organer anvendes i vidt omfang til 
behandlingsformål, og det er derfor 
nødvendigt, at de har en sådan kvalitet og 
er så sikre, at eventuelle risici for 
overførsel af sygdomme er begrænset til et 

(2) Transplantation af organer er imidlertid 
forbundet med risici. Menneskelige 
organer anvendes i vidt omfang til 
behandlingsformål, og det er derfor 
nødvendigt, at de har en sådan kvalitet og 
er så sikre, at forholdet mellem fordele og 
risici er bedst muligt, samtidig med at 
eventuelle risici ved logistikken omkring 
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minimum. udtagning af organer er begrænset til et 
minimum.

Or.  fr

Begrundelse

Risikoen for overførsel af sygdomme er betydelig, men udgør ikke den eneste risiko i kæden 
fra organudtagning via transplantation til perioden efter transplantationen.  

Ændringsforslag 59
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Transplantation af organer er imidlertid 
forbundet med risici. Menneskelige 
organer anvendes i vidt omfang til 
behandlingsformål, og det er derfor 
nødvendigt, at de har en sådan kvalitet og 
er så sikre, at eventuelle risici for 
overførsel af sygdomme er begrænset til et 
minimum.

(2) Transplantation af organer er imidlertid 
forbundet med risici. Menneskelige 
organer anvendes i vidt omfang til 
behandlingsformål, og det er derfor 
nødvendigt, at de har en sådan kvalitet og 
er så sikre, at eventuelle risici for 
overførsel af sygdomme er begrænset til et 
minimum. Velorganiserede nationale 
transplantationssystemer og anvendelse af 
den bedste tilgængelige ekspertise, 
teknologi og innovative medicinske 
behandling kan reducere de risici, der er 
forbundet med transplanterede organer i 
patienter, væsentligt.

Or.  en

Begrundelse

Immunologiske problemer efter transplantation er ikke det bedste eksempel på direktivets 
potentielle fordele. 

Ændringsforslag 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Transplantation af organer er imidlertid 
forbundet med risici. Menneskelige 
organer anvendes i vidt omfang til 
behandlingsformål, og det er derfor 
nødvendigt, at de har en sådan kvalitet og 
er så sikre, at eventuelle risici for 
overførsel af sygdomme er begrænset til et 
minimum.

(2) Transplantation af organer er imidlertid 
forbundet med risici. Menneskelige 
organer anvendes i vidt omfang til 
behandlingsformål, og det er derfor 
nødvendigt, at de har en sådan kvalitet og 
er så sikre, at eventuelle risici for 
overførsel af sygdomme er begrænset til et 
minimum. Velorganiserede nationale 
transplantationssystemer og anvendelse af 
den bedste tilgængelige ekspertise, 
teknologi og innovative medicinske 
behandling kan reducere de risici, der er 
forbundet med transplanterede organer i 
patienter, væsentligt.

Or.  en

Begrundelse

Immunologiske problemer efter transplantation er ikke det bedste eksempel på direktivets 
potentielle fordele. 

Ændringsforslag 61
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Transplantation af organer er imidlertid 
forbundet med risici. Menneskelige 
organer anvendes i vidt omfang til 
behandlingsformål, og det er derfor 
nødvendigt, at de har en sådan kvalitet og 
er så sikre, at eventuelle risici for 
overførsel af sygdomme er begrænset til et 
minimum.

(2) Transplantation af organer er imidlertid 
forbundet med risici. Menneskelige 
organer anvendes til behandlingsformål, og 
det er derfor nødvendigt, at de har en sådan 
kvalitet og er så sikre, at eventuelle risici 
for overførsel af sygdomme er begrænset 
til et minimum.

Or.  de
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Begrundelse

I direktivforslaget fastsættes de vigtigste kvalitets- og sikkerhedskrav i forbindelse med 
organtransplantation.  I den sammenhæng er det ikke relevant at tale om anvendelse "i vidt 
omfang·", og de risici, der er forbundet med transplantation, bliver ikke tydelige.  

Ændringsforslag 62
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dertil kommer, at rådighed over 
organer af menneskelig oprindelse til 
behandlingsformål afhænger af, at 
fællesskabsborgerne er rede til at donere 
disse organer. For at beskytte 
folkesundheden og undgå overførsel af 
sygdomme via organerne er det nødvendigt 
at træffe visse sikkerhedsforholdsregler i 
forbindelse med udtagning, transport og 
anvendelse af disse.

(3) Dertil kommer, at rådighed over 
organer af menneskelig oprindelse til 
behandlingsformål afhænger af, at 
fællesskabsborgerne er rede til at donere 
disse organer. Medlemsstaterne har 
ansvar for at øge antallet af 
organdonationer på nationalt plan, da 
eventuelle mangler ved deres 
organtransplantationssystemer ikke kan 
afhjælpes ved at transportere organer 
eller flytte patienter fra et land til et andet.
For at beskytte folkesundheden og undgå 
overførsel af sygdomme via organerne er 
det nødvendigt at træffe visse 
sikkerhedsforholdsregler i forbindelse med 
udtagning, transport og anvendelse af 
disse.

Or.  en

Ændringsforslag 63
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den største udfordring for EU og 
medlemsstaterne i tilknytning til 
organtransplantation består i at reducere 
manglen på organer og på donorer. Det er 
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derfor vigtigt at øge antallet af organer, 
der stilles til rådighed, ved på EU-plan at 
sikre optimal udnyttelse af antallet af 
hjernedøde donorer eller donorer med 
hjertestop, øge antallet af levende donorer 
og udvide kriterierne for donationer til 
også at omfatte "marginale" donorer.

Or.  fr

Ændringsforslag 64
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvert år udveksles der organer 
medlemsstaterne imellem. Udvekslingen af 
organer er et vigtigt redskab til at øge 
antallet af organer, der stilles til rådighed, 
og til at sikre et bedre donor/recipient-
match og derigennem forbedre kvaliteten 
af transplantation. Dette er af særlig stor 
betydning for en optimal behandling af 
særlige patientgrupper såsom patienter med 
behov for akut behandling, patienter med 
hypersensitivitet eller pædiatriske 
patienter. Det bør være muligt at flytte 
organer, der stilles til rådighed, på tværs af 
grænserne uden unødvendige problemer og 
forsinkelser.

(4) Hvert år udveksles der organer 
medlemsstaterne imellem. Udvekslingen af 
organer er et vigtigt redskab til at sikre et 
bedre donor/recipient-match og 
derigennem forbedre kvaliteten af 
transplantation. Dette er af særlig stor 
betydning for en optimal behandling af 
særlige patientgrupper såsom patienter med 
behov for akut behandling, patienter med 
hypersensitivitet eller pædiatriske 
patienter. Det bør være muligt at flytte 
organer, der stilles til rådighed, på tværs af 
grænserne uden unødvendige problemer og 
forsinkelser.

Or.  fr

Begrundelse

Den vigtigste begrundelse for at oprette europæiske instanser for udveksling af organer, som 
f.eks. Scandiatransplant og Eurotransplant, er at sikre et bedre donor/recipient-match. Selv 
den mest effektive paneuropæiske udvekslingsmodel har ikke til formål at øge antallet af 
organer, der stilles til rådighed.  Dette ville kræve indførelse af nye strategier såvel på 
nationalt plan som på fællesskabsplan. 
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Ændringsforslag 65
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvert år udveksles der organer 
medlemsstaterne imellem. Udvekslingen af 
organer er et vigtigt redskab til at øge 
antallet af organer, der stilles til rådighed, 
og til at sikre et bedre donor/recipient-
match og derigennem forbedre kvaliteten af 
transplantation. Dette er af særlig stor 
betydning for en optimal behandling af 
særlige patientgrupper såsom patienter med 
behov for akut behandling, patienter med 
hypersensitivitet eller pædiatriske 
patienter. Det bør være muligt at flytte 
organer, der stilles til rådighed, på tværs af 
grænserne uden unødvendige problemer og 
forsinkelser.

(4) Hvert år udveksles der organer 
medlemsstaterne imellem. Udvekslingen af 
organer er et vigtigt redskab til at sikre et 
bedre donor/recipient-match og 
derigennem forbedre 
transplantatkvaliteten. Dette er af særlig 
stor betydning for en optimal behandling af 
særlige patientgrupper såsom patienter med 
behov for akut behandling, patienter med 
hypersensitivitet eller pædiatriske 
patienter. Det bør være muligt at flytte 
organer, der stilles til rådighed, på tværs af 
grænserne uden unødvendige problemer og 
forsinkelser.

Or.  de

Begrundelse

Ganske vist bliver transplantatkvaliteten højere som følge af en bedre udveksling af organer, 
som er formålet med direktivet, men der kan ikke på den måde skaffes noget øget antal 
disponible organer. Dette afhænger af andre faktorer som f.eks., i hvor høj grad folk er villige 
til at donere. 

Ændringsforslag 66
Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er således behov for fælles 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for 
udtagning, transport og anvendelse af 
menneskelige organer på fællesskabsplan. 
Sådanne standarder ville lette udvekslingen 
af organer til gavn for tusinder af patienter 

(6) Der er således under overholdelse af 
nærhedsprincippet, jf. artikel 168, stk. 7, i 
TEUF (tidligere artikel 152, stk. 5, i TEF) 
behov for fælles kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for udtagning, 
transport og anvendelse af menneskelige 
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i Europa, som hvert år får behov for denne 
type behandling. Fællesskabslovgivningen 
bør sikre, at menneskelige organer opfylder 
acceptable kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder. Standarderne vil 
således bidrage til at sikre, at borgerne kan 
have tillid til, at menneskelige organer, der 
er udtaget i en anden medlemsstat, er 
omfattet af de samme grundlæggende 
kvalitets- og sikkerhedsgarantier som 
organer, der er udtaget i deres eget land.

organer på fællesskabsplan. Sådanne 
standarder ville lette udvekslingen af 
organer til gavn for tusinder af patienter i 
Europa, som hvert år får behov for denne 
type behandling. Fællesskabslovgivningen 
bør sikre, at menneskelige organer opfylder 
anerkendte kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder. Standarderne vil 
således bidrage til at sikre, at borgerne kan 
have tillid til, at menneskelige organer, der 
er udtaget i en anden medlemsstat, er 
omfattet af de samme grundlæggende 
kvalitets- og sikkerhedsgarantier som 
organer, der er udtaget i deres eget land.

Or.  de

Begrundelse

Art. 168 Abs. 7 AEUV bestimmt, dass bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesend und die medizinische Versorgung gewahrt wird. Maßnahmen zur 
Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe lassen einzelstaatliche 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen unberührt. Da 
sich die Begriffe Beschaffung und Spende teilweise überschneiden, ist der Hinweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip unbedingt erforderlich. Nur anerkannte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft wider. 

Ændringsforslag 67
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I overensstemmelse med artikel 168, 
stk. 7, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde berører de 
foranstaltninger, der er vedtaget efter 
artiklens stk. 4, litra a), ikke nationale 
bestemmelser om medicinsk anvendelse af 
organer. Derfor er selve den kirurgiske 
transplantation ikke omfattet af dette 
direktiv. Da målet er at reducere de risici, 
der er forbundet med transplanterede 
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organer, er det imidlertid nødvendigt at 
lade visse bestemmelser om 
transplantationsprocessen være omfattet 
af dette direktiv. Det gælder navnlig 
bestemmelser om utilsigtede og uventede 
situationer, der opstår under 
transplantationen, og som kan påvirke 
organernes kvalitet og sikkerhed.

Or.  en

Ændringsforslag 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at begrænse risiciene og optimere 
fordelene ved transplantationer må 
medlemsstaterne nødvendigvis operere 
med et effektivt nationalt kvalitetsprogram. 
Dette program bør gennemføres og finde 
anvendelse i alle kædens led fra donation 
til transplantation eller anden disponering, 
ligesom det bør omfatte personale og 
organisation, lokaler, udstyr, materialer, 
dokumentation og registerføring, som 
kæden omfatter. Det nationale 
kvalitetsprogram bør omfatte audit, i det 
omfang det er nødvendigt. 
Medlemsstaterne bør kunne delegere 
ansvaret for dele af programmet til 
europæiske 
organudvekslingsorganisationer ved 
skriftlige aftaler.

(7) For at begrænse risiciene og optimere 
fordelene ved transplantationer må 
medlemsstaterne nødvendigvis operere 
med et effektivt nationalt kvalitetsprogram. 
Dette program bør gennemføres og finde 
anvendelse i alle kædens led fra donation 
til transplantation eller anden disponering, 
ligesom det bør omfatte personale og 
organisation, lokaler, udstyr, materialer, 
dokumentation og registerføring, som 
kæden omfatter. Det nationale 
kvalitetsprogram bør omfatte audit, i det 
omfang det er nødvendigt. 
Medlemsstaterne bør kunne delegere 
ansvaret for dele af programmet til 
europæiske 
organudvekslingsorganisationer ved 
skriftlige aftaler.

Or.  de

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst, idet der er tale om en tysk oversættelsesfejl. 
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Ændringsforslag 69
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at begrænse risiciene og optimere 
fordelene ved transplantationer må 
medlemsstaterne nødvendigvis operere 
med et effektivt nationalt kvalitetsprogram. 
Dette program bør gennemføres og finde 
anvendelse i alle kædens led fra donation 
til transplantation eller anden disponering, 
ligesom det bør omfatte personale og 
organisation, lokaler, udstyr, materialer, 
dokumentation og registerføring, som 
kæden omfatter. Det nationale 
kvalitetsprogram bør omfatte audit, i det 
omfang det er nødvendigt. 
Medlemsstaterne bør kunne delegere 
ansvaret for dele af programmet til 
europæiske 
organudvekslingsorganisationer ved 
skriftlige aftaler.

(7) For at begrænse risiciene og optimere 
fordelene ved transplantationer må 
medlemsstaterne nødvendigvis operere 
med et effektivt nationalt kvalitetsprogram. 
Dette program bør gennemføres og finde 
anvendelse i alle kædens led fra donation 
til transplantation eller anden disponering, 
ligesom det bør omfatte personale og 
organisation, lokaler, udstyr, materialer, 
dokumentation og registerføring, som 
kæden omfatter. Det nationale 
kvalitetsprogram bør omfatte audit, i det 
omfang det er nødvendigt. 
Medlemsstaterne bør kunne delegere 
ansvaret for dele af programmet til 
europæiske 
organudvekslingsorganisationer ved 
skriftlige aftaler. Medlemsstaternes 
deltagelse i organudveksling og i aftaler 
med organisationer, der beskæftiger sig 
med udveksling af organer på tværs af 
grænserne, bør være frivillig og må ikke 
tvinge medlemsstaterne til at anvende 
fælles ventelister.

Or.  en

Ændringsforslag 70
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at begrænse risiciene og optimere 
fordelene ved transplantationer må 
medlemsstaterne nødvendigvis operere 
med et effektivt nationalt kvalitetsprogram. 

(7) For at begrænse risiciene og optimere 
fordelene ved transplantationer må 
medlemsstaterne nødvendigvis operere 
med et effektivt nationalt kvalitetsprogram 
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Dette program bør gennemføres og finde 
anvendelse i alle kædens led fra donation 
til transplantation eller anden disponering, 
ligesom det bør omfatte personale og 
organisation, lokaler, udstyr, materialer, 
dokumentation og registerføring, som 
kæden omfatter. Det nationale 
kvalitetsprogram bør omfatte audit, i det 
omfang det er nødvendigt. 
Medlemsstaterne bør kunne delegere 
ansvaret for dele af programmet til 
europæiske 
organudvekslingsorganisationer ved 
skriftlige aftaler.

og samtidig sikre sig, at de råder over en 
nøjagtig beskrivelse af donorer og 
organer. Dette program bør gennemføres 
og finde anvendelse i alle kædens led fra 
donation til transplantation eller anden 
disponering, ligesom det bør omfatte 
personale og organisation, lokaler, udstyr, 
materialer, dokumentation og 
registerføring, som kæden omfatter. Det 
nationale kvalitetsprogram bør omfatte 
audit, i det omfang det er nødvendigt. 
Medlemsstaterne bør kunne delegere 
ansvaret for dele af programmet til 
europæiske 
organudvekslingsorganisationer ved 
skriftlige aftaler.

Or.  fr

Begrundelse

Giver sig selv. 

Ændringsforslag 71
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Udtagningsbetingelserne bør 
kontrolleres af de kompetente myndigheder 
via udstedelse af autorisation til 
navngivne udtagningssteder. 
Autorisationen bør udstedes, under 
forudsætning af at stedet råder over en 
hensigtsmæssig organisationsstruktur, 
kvalificeret personale samt passende 
faciliteter og materiale.

(8) Udtagningsbetingelserne bør 
kontrolleres af de kompetente myndigheder 
under hensyntagen til de særlige 
nationale forhold ved udvælgelsen af 
transplantationscentre. Autorisationen bør 
udstedes, under forudsætning af at stedet 
råder over en hensigtsmæssig 
organisationsstruktur, kvalificeret 
personale samt passende faciliteter og 
materiale.

Or.  fr
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Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, at kommissionsforslaget fremhæver en model for tilrettelæggelse 
af de nationale transplantationsordninger, der kun anvendes af et mindretal. 

Ændringsforslag 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) En forudgående evaluering af 
potentielle donorer er afgørende i 
forbindelse med organtransplantation. 
Under evalueringen skal der indsamles nok 
oplysninger til, at transplantationscentret 
kan foretage en grundig analyse af risici og 
fordele. Risici og karakteristika ved 
organet skal kortlægges og dokumenteres, 
så det bliver muligt at allokere organet til 
en egnet modtager. Der bør indsamles 
oplysninger, der sikrer, at organet og donor 
er fuldt beskrevet.

(10) En forudgående evaluering af 
potentielle donorer er afgørende i 
forbindelse med organtransplantation. 
Under evalueringen skal der indsamles nok 
oplysninger til, at transplantationscentret 
kan foretage en grundig analyse af risici og 
fordele. Risici og karakteristika ved 
organet skal kortlægges og dokumenteres, 
så det bliver muligt at allokere organet til 
en egnet modtager. Der bør indsamles 
oplysninger om klinisk historie, 
lægeundersøgelser og supplerende 
undersøgelser, der sikrer, at organet og 
donor er fuldt beskrevet. For at få en 
nøjagtig, pålidelig og objektiv historie bør 
lægeholdet interviewe den levende donor 
eller den døde donors pårørende. Det er 
vigtigt, fordi tidspresset i forbindelse med 
nekrodonation begrænser muligheden for 
at udelukke potentielt alvorlige 
smitsomme sygdomme. Under 
interviewene bør holdet oplyse de 
interviewede behørigt om risiciene ved og 
følgerne af donation og transplantation 
for at gøre dem opmærksom på, hvor 
vigtigt det er, at lægeholdet får alle 
relevante oplysninger.

Or.  en

Begrundelse

Det skal understreges, at en korrekt medicinsk historie er afgørende for at sikre 
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transplantationsorganers kvalitet og sikkerhed. Derfor skal det fremgå, at det er vigtigt, at 
donorer/pårørende informeres behørigt, så de forstår de potentielle risici for recipienten. 

Ændringsforslag 73
Jo Leinen

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ofte er en organdonor også 
vævsdonor. Kravene til organers kvalitet 
og sikkerhed bør supplere og knyttes 
sammen med det eksisterende 
fællesskabssystem for væv og celler, der er 
etableret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/23/EF af 31. marts 
2004 om fastsættelse af standarder for 
kvaliteten og sikkerheden ved donation, 
udtagning, testning, behandling, 
præservering, opbevaring og distribution af 
humane væv og celler. Bivirkninger hos en 
organdonor eller en recipient bør spores af 
den kompetente myndighed og indberettes 
via vævsovervågningssystemet som 
omhandlet i nævnte direktiv.

(13) Ofte er en organdonor også 
vævsdonor. Kravene til organers kvalitet 
og sikkerhed bør supplere og knyttes 
sammen med det eksisterende 
fællesskabssystem for væv og celler, der er 
etableret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/23/EF af 31. marts 
2004 om fastsættelse af standarder for 
kvaliteten og sikkerheden ved donation, 
udtagning, testning, behandling, 
præservering, opbevaring og distribution af 
humane væv og celler. Bivirkninger hos en 
organdonor eller en recipient bør spores af 
den kompetente myndighed eller det 
kompetente organ og indberettes via 
vævsovervågningssystemet som omhandlet 
i nævnte direktiv.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget)

Or.  en

Begrundelse

I nogle medlemsstater håndteres organdonation ikke af statslige myndigheder, men af andre 
kompetente organer (f.eks. Deutsche Stiftung Organtransplantation i Tyskland). 

Ændringsforslag 74
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Personale, der er direkte beskæftiget 
med donation, udtagning, testning, 
præservering, transport og transplantation 
af menneskelige organer, skal have de 
nødvendige kvalifikationer og den 
relevante uddannelse.

(14) Personale, der er direkte beskæftiget 
med donation, testning, karakterisering, 
udtagning, præservering, transport og 
transplantation af menneskelige organer, 
skal have de nødvendige kvalifikationer og 
den relevante kompetence.

Or.  en

Begrundelse

Det bør præciseres, at disse krav kun gælder for sundhedspersonale, der deltager i processen. 
Hvis disse krav stilles til andet personale, kan det føre til, at organer går tabt. Det foreslås, at 
skridtene anføres i en rækkefølge, der svarer til klinisk praksis og direktivets artikel 2. Den 
nye ordlyd afspejler situationen i EU's medlemsstater bedre og præciserer, at det ikke er 
tanken at øge den administrative byrde. 

Ændringsforslag 75
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Den kompetente myndighed bør som 
et generelt princip føre tilsyn med 
udveksling af organer fra/til tredjelande. 
Autorisation bør kun gives, hvis standarder 
svarende til de ved dette direktiv fastsatte 
standarder er opfyldt. Der bør dog tages 
hensyn til den vigtige rolle, europæiske 
organudvekslingsorganisationer spiller i 
forbindelse med udvekslingen af organer 
mellem de medlemsstater og tredjelande, 
der deltager i disse organisationer.

(15) Den kompetente myndighed bør som 
et generelt princip føre tilsyn med 
udveksling af organer fra/til tredjelande. 
Autorisation bør kun gives, hvis standarder 
svarende til de ved dette direktiv fastsatte 
standarder er opfyldt. Der bør dog tages 
hensyn til den vigtige rolle, europæiske 
organudvekslingsorganisationer spiller i 
forbindelse med udvekslingen af organer 
mellem de medlemsstater og tredjelande, 
der deltager i disse organisationer. En 
autorisation bør i forbindelse med et 
tredjeland eller et udtagelsessted i et 
sådant land også kunne udstedes som 
generel autorisation.

Or.  de
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Begrundelse

Med denne ændring gøres det klart, at der ikke ved hver enkelt organudveksling med 
tredjelande er brug for en individuel autorisation, men at det også er tilstrækkeligt at have en 
generel autorisation, som generelt tillader organudveksling med et tredjeland eller et bestemt 
udtagningssted i et tredjeland, såfremt standarderne i landet svarer til dem, der er fastsat i 
direktivet. I modsat fald kan diverse processer forsinkes så meget, at organer ville blive 
uanvendelige. 

Ændringsforslag 76
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dette direktiv bør overholde de 
grundlæggende rettigheder og følge de 
principper, der anerkendes ved bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I tråd med 
charteret og for i det nødvendige omfang at
tage hensyn til konventionen om 
menneskerettigheder og biomedicin bør 
programmer for organtransplantation 
bygge på principperne om frivillig og 
vederlagsfri donation, donors altruisme 
og solidaritet mellem donor og recipient, 
samtidig med at den døde donors og 
recipientens/recipienternes anonymitet 
beskyttes.

(16) For at sikre transplantationsorganers 
kvalitet og sikkerhed bør programmer for 
organtransplantation bygge på 
principperne om frivillig og vederlagsfri 
donation. Dette er meget vigtigt, fordi en 
tilsidesættelse af disse principper kan 
være forbundet med uacceptable risici og 
dårlige resultater for recipienter og 
levende donorer. Når donation ikke er 
frivillig og/eller giver anledning til 
økonomisk vinding, kan kvaliteten af 
donationsprocessen ikke sikres fuldt ud, 
fordi forbedring af livskvalitet eller 
redning af et menneskes liv ikke er 
hovedmålet eller det eneste mål. Selv om 
processen foregår i overensstemmelse 
med relevante kvalitetsstandarder, er den 
kliniske historie, som enten den 
potentielle levende donor eller de 
pårørende til den potentielle døde donor 
har oplyst om, muligvis ikke præcis nok 
med hensyn til de lidelser og/eller 
sygdomme, der kan overføres fra donorer 
til recipienter, når donorer søger at opnå 
økonomisk vinding eller udsættes for en 
eller anden form for tvang. Dette ville 
indebære et sikkerhedsproblem for 
potentielle recipienter, da holdet ville have 
begrænsede muligheder for at foretage en 
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ordentlig risikoanalyse.
Dette direktiv bør overholde de 
grundlæggende rettigheder og følge de 
principper, der anerkendes ved bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I tråd med 
charteret bør det også i det nødvendige 
omfang tage hensyn til konventionen om 
menneskerettigheder og biomedicin og 
Verdenssundhedsorganisationens 
reviderede retningslinjer om 
transplantation af humane celler, væv og 
organer.

Or.  en

Begrundelse

I betragtning 16 bør der lægges større vægt på at styrke forbindelsen mellem kapitel III 
(Principper for organdonation) og kvaliteten og sikkerheden af organer til transplantation. 

Ændringsforslag 77
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dette direktiv bør overholde de 
grundlæggende rettigheder og følge de 
principper, der anerkendes ved bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I tråd med 
charteret og for i det nødvendige omfang at
tage hensyn til konventionen om 
menneskerettigheder og biomedicin bør 
programmer for organtransplantation 
bygge på principperne om frivillig og 
vederlagsfri donation, donors altruisme 
og solidaritet mellem donor og recipient, 
samtidig med at den døde donors og 
recipientens/recipienternes anonymitet 
beskyttes.

(16) Dette direktiv bør overholde de 
grundlæggende rettigheder og følge de 
principper, der anerkendes ved bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I tråd med 
charteret bør det også i det nødvendige 
omfang tage hensyn til konventionen om 
menneskerettigheder og biomedicin og 
Verdenssundhedsorganisationens 
reviderede retningslinjer om 
transplantation af humane celler, væv og 
organer.

Or.  en
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Ændringsforslag 78
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dette direktiv bør overholde de 
grundlæggende rettigheder og følge de 
principper, der anerkendes ved bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I tråd med 
charteret og for i det nødvendige omfang at 
tage hensyn til konventionen om 
menneskerettigheder og biomedicin bør 
programmer for organtransplantation 
bygge på principperne om frivillig og 
vederlagsfri donation, donors altruisme og 
solidaritet mellem donor og recipient, 
samtidig med at den døde donors og 
recipientens/recipienternes anonymitet 
beskyttes.

(16) Dette direktiv bør overholde de 
grundlæggende rettigheder og følge de 
principper, der anerkendes ved bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I tråd med 
charteret og for i det nødvendige omfang at 
tage hensyn til konventionen om 
menneskerettigheder og biomedicin bør 
programmer for organtransplantation 
bygge på principperne om frivillig og 
vederlagsfri donation, den levende donors 
altruisme og solidaritet mellem donorer og 
recipienter, samtidig med at den døde 
donors og recipientens/recipienternes 
anonymitet beskyttes.

Or.  fr

Begrundelse

Det er mere korrekt udelukkende at tale om altruisme for levende donorers vedkommende. 

Ændringsforslag 79
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Den kompetente myndighed kan 
rådføre sig med den nationale 
databeskyttelsesmyndighed vedrørende 
udformning af regler for overførsel af 
organoplysninger til og fra tredjelande.
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Or.  en

Ændringsforslag 80
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Recipientens (-ernes) identitet bør 
principielt ikke videregives til donor eller 
dennes familie og omvendt, dog med 
forbehold af gældende lovgivning i 
medlemsstaterne, som på særlige 
betingelser kan give mulighed for, at disse 
oplysninger stilles til rådighed for donor 
eller donorers familier og 
organrecipienter med begge parters 
samtykke.

Or. en

Begrundelse

Opretholdelsen af anonymitet mellem donor og recipient, som nævnes i betragtning 16 i det 
oprindelige forslag, bør snarere indgå i en ny, særskilt betragtning. Dermed vil det blive 
præciseret, at anonymitetsprincippet ikke vedrører en databeskyttelsesprocedure, da en sådan 
ville være i strid med princippet om sporbarhed. 

Ændringsforslag 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Artikel 8 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger forbyder principielt 
behandling af oplysninger om 
helbredsforhold. Der er dog fastsat enkelte 

(17) Artikel 8 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger forbyder principielt 
behandling af oplysninger om 
helbredsforhold. Der er dog fastsat enkelte 
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undtagelser fra dette forbud. I direktiv 
95/46/EF bestemmes det endvidere, at den 
registeransvarlige skal iværksætte de 
fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at beskytte 
personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse eller mod hændeligt 
tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse 
eller ikke-autoriseret adgang samt mod 
enhver anden form for ulovlig behandling.

undtagelser fra dette forbud. I direktiv 
95/46/EF bestemmes det endvidere, at den 
registeransvarlige skal iværksætte de 
fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at beskytte 
personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse eller mod hændeligt 
tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse 
eller ikke-autoriseret adgang samt mod 
enhver anden form for ulovlig behandling. 
I overensstemmelse med direktivet skal 
der være indført strenge fortrolighedskrav 
og sikkerhedsforanstaltninger med 
henblik på at beskytte donorernes og 
recipienternes personoplysninger. 
Desuden kan den kompetente myndighed 
rådføre sig med den nationale 
databeskyttelsesmyndighed vedrørende 
udformning af regler for overførsel af 
organoplysninger til og fra tredjelande.

Or.  en

Begrundelse

Det foreslås, at alle henvisninger til databeskyttelse medtages i denne betragtning, hvor 
forpligtelsen til at opfylde kravene i direktiv 95/46/EF er tydeligt fastslået. 

Ændringsforslag 82
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Artikel 8 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger forbyder principielt 
behandling af oplysninger om 
helbredsforhold. Der er dog fastsat enkelte 
undtagelser fra dette forbud. I direktiv 
95/46/EF bestemmes det endvidere, at den 

(17) Artikel 8 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger forbyder principielt 
behandling af oplysninger om 
helbredsforhold. Der er dog fastsat enkelte 
undtagelser fra dette forbud. I direktiv 
95/46/EF bestemmes det endvidere, at den 
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registeransvarlige skal iværksætte de 
fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at beskytte 
personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse eller mod hændeligt 
tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse 
eller ikke-autoriseret adgang samt mod 
enhver anden form for ulovlig behandling.

registeransvarlige skal iværksætte de 
fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at beskytte 
personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse eller mod hændeligt 
tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse 
eller ikke-autoriseret adgang samt mod 
enhver anden form for ulovlig behandling. 
I overensstemmelse med direktivet skal 
der være indført strenge fortrolighedskrav 
og sikkerhedsforanstaltninger med 
henblik på at beskytte donorernes og 
recipienternes personoplysninger. 
Desuden kan den kompetente myndighed 
rådføre sig med den nationale 
databeskyttelsesmyndighed vedrørende 
udformning af regler for overførsel af 
organoplysninger til og fra tredjelande.

Or.  en

Begrundelse

Der skal være indført fortrolighedskrav og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at 
beskytte donorernes og recipienternes personoplysninger. Henvisningen foreslås medtaget i 
denne betragtning, hvor forpligtelsen til at opfylde kravene i direktiv 95/46/EF er tydeligt 
fastslået. 

Ændringsforslag 83
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 21 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Gennemførelsesforanstaltningerne til 
dette direktiv bør vedtages i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

(21) Gennemførelsesforanstaltningerne til 
dette direktiv bør vedtages i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. I alle de 
tilfælde, hvor de i dette direktivs artikel 25 
omhandlede 
gennemførelsesforanstaltninger vedrører 
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databeskyttelse og -sikkerhed, bør alle 
relevante interessenter høres.

Or.  en

Ændringsforslag 84
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 22 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til, hvor organer skal udveksles 
mellem medlemsstater, at fastsætte 
procedurerne for formidling til 
transplantationscentrene af oplysningerne 
om organernes karakteristika, de 
procedurer, der er nødvendige for at sikre 
organernes sporbarhed, herunder 
mærkningskrav, samt procedurerne for 
indberetning af alvorlige uønskede 
hændelser eller bivirkninger. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller supplere 
dette direktiv med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

(22) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til, hvor organer skal udveksles 
mellem medlemsstater, at fastsætte 
procedurerne for formidling til 
transplantationscentrene af oplysningerne 
om donorens og organernes karakteristika, 
de procedurer, der er nødvendige for at 
sikre organernes sporbarhed, herunder 
mærkningskrav, samt procedurerne for 
indberetning af alvorlige uønskede 
hændelser eller bivirkninger. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller supplere 
dette direktiv med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or.  fr

Ændringsforslag 85
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved dette direktiv fastsættes bestemmelser, 
der skal sikre høje kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for organer af 

Ved dette direktiv fastsættes kvalitets- og 
sikkerhedsrammen for organer af 
menneskelig oprindelse, som påtænkes 
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menneskelig oprindelse, som påtænkes 
anvendt til transplantation til det 
menneskelige legeme, med henblik på at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed.

anvendt til transplantation til det 
menneskelige legeme, med henblik på at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed.

Or.  fr

Begrundelse

Dette direktiv skal først og fremmest dels sikre de berørte parter en tilstrækkelig retssikkerhed 
og dels skabe den nødvendige fleksibilitet i forbindelse med anvendelsen, som der er behov 
for ved akutte organtransplantationer.  

Ændringsforslag 86
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved dette direktiv fastsættes bestemmelser, 
der skal sikre høje kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for organer af 
menneskelig oprindelse, som påtænkes 
anvendt til transplantation til det 
menneskelige legeme, med henblik på at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed.

Ved dette direktiv fastsættes bestemmelser, 
der skal sikre kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for organer af 
menneskelig oprindelse, som påtænkes 
anvendt til transplantation til det 
menneskelige legeme, med henblik på at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed.

Or.  en

Ændringsforslag 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det finder også anvendelse på dele af 
organer, hvis de er beregnet til at blive 
anvendt til samme formål i det 
menneskelige legeme som hele organet, 
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samt på komplekst væv.

Or.  de

Begrundelse

Med denne nye formulering udvides anvendelsesområdet i stk. 2 i forhold til artikel 2, stk. 2, 
litra c), i vævsdirektivet, og der tages endvidere hensyn til komplekst væv (f.eks. 
transplantation af et ansigt eller lemmer, såsom hænder eller arme). 

Ændringsforslag 88
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "autorisation": godkendelse, 
akkreditering, udpegelse eller udstedelse af 
licens, afhængigt af hvilke begreber der 
anvendes i den enkelte medlemsstat

a) "autorisation": godkendelse, 
akkreditering, udpegelse, udstedelse af 
licens eller registrering, afhængigt af 
hvilke begreber der anvendes i den enkelte 
medlemsstat

Or.  en

Begrundelse

Formålet med at inddrage "registrering" er at gøre definitionen af autorisation mere 
fleksibel, så den kan finde anvendelse på alle de forskellige sundhedssystemer i EU, men der 
er ingen grund til en meget detaljeret forklaring, som komplicerer definitionen unødigt. Skal 
vurderes, hvis det inddrages som en betragtning. 

Ændringsforslag 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "autorisation": godkendelse, 
akkreditering, udpegelse eller udstedelse af 
licens, afhængigt af hvilke begreber der 

1. "autorisation": akkreditering, 
godkendelse, udstedelse af licens eller 
certificering, afhængigt af hvilken 
reguleringsform der anvendes i den 
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anvendes i den enkelte medlemsstat enkelte medlemsstat

Or.  de

Begrundelse

Den nye formulering er tilpasset begrebsdefinitionerne i vævsdirektiv 2004/23/EF, og der 
tages højde for de forskellige nationale reguleringsformer. 

Ændringsforslag 90
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "kompetent myndighed": en eller 
flere myndigheder, organer, 
organisationer og/eller institutioner, der 
arbejder på et nonprofitgrundlag og er 
ansvarlige for at gennemføre dette 
direktivs bestemmelser.

Or.  en

Ændringsforslag 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "kompetent myndighed": en eller 
flere myndigheder, organer, 
organisationer og/eller institutioner, der 
arbejder på et nonprofitgrundlag og er 
ansvarlige for at gennemføre dette 
direktivs bestemmelser.

Or.  en
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Begrundelse

En definition af "kompetent myndighed" er påkrævet. 

Ændringsforslag 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "donor": enhver menneskelig kilde, 
levende eller død, til organer

3. "donor": ethvert dødt eller levende 
menneske, der tjener som kilde til 
menneskelige organer

Or.  de

Begrundelse

Med den nye formulering defineres "donor" helt klart. Definitionen er især relevant for at få 
en afgrænsning til begrebet "udtagelse". 

Ændringsforslag 93
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "donor": enhver menneskelig kilde, 
levende eller død, til organer

c) "donor": enhver person, der donerer et 
eller flere organer, uanset om donationen 
finder sted, mens personen lever, eller 
efter at vedkommende er død

Or.  en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at det afgørende er tidspunktet for donationen og ikke, om 
donoren endnu lever på rekonvalescenstidspunktet. En levende donor dør muligvis efter 
organdonation, men det gør ikke vedkommende til en død donor. 
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Ændringsforslag 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "donor": enhver menneskelig kilde, 
levende eller død, til organer

c) "donor": enhver person, der donerer et 
eller flere organer, uanset om donationen 
finder sted, mens personen lever, eller 
efter at vedkommende er død

Or.  en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at det afgørende er tidspunktet for donationen og ikke, om 
donoren endnu lever på rekonvalescenstidspunktet. En levende donor dør muligvis efter 
organdonation, men det gør ikke vedkommende til en død donor. 

Ændringsforslag 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "donation": donation af menneskelige 
organer til transplantation

4. "donation": afgivelse af menneskelige 
organer til anvendelse på mennesker

Or.  de

Begrundelse

Med den foreslåede formulering defineres begrebet "donation", uden at der på ny gøres brug 
af dette ord.  

Ændringsforslag 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "donorkarakterisering": indsamling af de 
relevante oplysninger om donors 
karakteristika, der er nødvendige for at 
kunne foretage en grundig risikovurdering 
med henblik på at minimere risiciene for 
recipienten og sikre en optimal allokering 
af organer

e) "donorkarakterisering": indsamling af de 
relevante oplysninger om donors 
karakteristika, der er nødvendige for at 
vurdere dennes donoregnethed, for at 
kunne foretage en grundig risikovurdering 
og minimere risiciene for recipienten og 
for at sikre en effektiv allokering af 
organer

Or.  en

Begrundelse

I denne nye ordlyd forklares formålene med donorkarakterisering bedre. 

Ændringsforslag 97
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "europæisk 
organudvekslingsorganisation": en 
offentlig eller privat nonprofitorganisation, 
der først og fremmest beskæftiger sig med 
udveksling af organer på tværs af 
grænserne; medlemmerne af en sådan 
organisation er for størstepartens 
vedkommende EU-medlemsstater

f) "europæisk 
organudvekslingsorganisation": en 
offentlig eller privat nonprofitorganisation, 
der beskæftiger sig med udveksling af 
organer på nationalt plan og/eller på tværs 
af grænserne; medlemmerne af en sådan 
organisation er for størstepartens 
vedkommende EU-medlemsstater

Or.  en

Begrundelse

Alle europæiske organudvekslingsorganisationer forvalter udvekslingen af organer inden for 
deres medlemsstaters område og landene imellem. 
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Ændringsforslag 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 3 - nr. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "organ": en differentieret og vital del af 
det menneskelige legeme, som udgøres af 
forskellige væv, der opretholder dets 
struktur, vaskularisation og evne til at 
udvikle fysiologiske funktioner med en høj 
grad af autonomi

7. "organ": såvel en differentieret og vital 
del af det menneskelige legeme, som 
udgøres af forskellige væv, der opretholder 
dets struktur, vaskularisation og evne til at 
udvikle fysiologiske funktioner med en høj 
grad af autonomi, som dele af organer, 
hvis de er beregnet til at blive anvendt til 
samme formål i det menneskelige legeme 
som hele organet, samt komplekst væv 

Or.   de

Begrundelse

Med forslaget til direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til 
transplantation tilstræber Europa-Parlamentet og Rådet at få indført fuldstændig 
harmoniserede regler på områderne blod, blodprodukter, celler, væv og organer af 
menneskelig oprindelse. På den baggrund har det stor betydning, hvilket anvendelsesområde 
der kommer til at gælde for det foreliggende direktivforslag i forhold til de allerede 
eksisterende regelsæt. 

Ændringsforslag 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra g 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "organ": en differentieret og vital del af 
det menneskelige legeme, som udgøres af 
forskellige væv, der opretholder dets 
struktur, vaskularisation og evne til at 
udvikle fysiologiske funktioner med en høj 
grad af autonomi

g) "organ": både en differentieret og vital 
del af det menneskelige legeme, som 
udgøres af forskellige væv, der opretholder 
dets struktur, vaskularisation og evne til at 
udvikle fysiologiske funktioner med en høj 
grad af autonomi, og dele af organer, hvis 
de er beregnet til at blive anvendt til 
samme formål som hele organet i det 
menneskelige legeme, idet kravene om 
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struktur og vaskularisation stadig gælder

Or.  en

Begrundelse

Da direktiv 2004/23/EF i henhold til direktivets artikel 2, stk. 2, litra a), ikke finder 
anvendelse på dele af organer, bør tilsvarende bestemmelser på dette område indarbejdes i 
direktivforslaget, så der ikke opstår huller.  Det er f.eks. normal praksis at transplantere 
leverdele, som kan overtage hele organets funktion. 

Ændringsforslag 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra g 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "organ": en differentieret og vital del af 
det menneskelige legeme, som udgøres af 
forskellige væv, der opretholder dets 
struktur, vaskularisation og evne til at 
udvikle fysiologiske funktioner med en høj 
grad af autonomi

g) "organ": en differentieret del af det 
menneskelige legeme, som udgøres af 
forskellige væv, der opretholder dets 
struktur, vaskularisation og evne til at 
udvikle fysiologiske funktioner med en høj 
grad af autonomi; en del af et organ 
indgår også i denne definition, hvis det er 
beregnet til at blive anvendt til samme 
formål som hele organet i det 
menneskelige legeme, idet kravene om 
struktur og vaskularisation stadig gælder

Or.  en

Begrundelse

We propose this deletion under the assumption that an organ is considered vital only if an 
alternative replacement therapy does not exist in case of end stage organ disease. A second 
reason for deleting it is that it would open the door to future transplantation of non vital 
organs. It is also highlighted that a part of an organ is considered an organ only if it fulfils 
the three requisites (function, structure and vascularisation). This would clarify that islets are 
not considered organs. Islets would partly meet the functionality criteria (just covering the 
endocrine function), but not the structure and vascularisation ones, so islets would not be 
considered organs according to this definition. 
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Ændringsforslag 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra h 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "organkarakterisering": indsamling af de 
relevante oplysninger om organets 
karakteristika, der er nødvendige for at 
kunne foretage en grundig risikovurdering 
med henblik på at minimere risiciene for 
recipienten og sikre en optimal allokering 
af organer

h) "organkarakterisering": indsamling af de 
relevante oplysninger om organets 
karakteristika, der er nødvendige for at 
vurdere dets egnethed, for at kunne 
foretage en grundig risikovurdering og
minimere risiciene for recipienten og for at 
sikre en effektiv allokering af organer

Or.  en

Begrundelse

I denne nye ordlyd forklares formålene med organkarakterisering bedre. 

Ændringsforslag 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "udtagning": en proces, hvorved de 
donerede organer tilvejebringes

9. "udtagning": en koordineret proces, 
hvorved de donerede organer tilvejebringes

Or.   de

Begrundelse

Det er nødvendigt, at udtagelsesprocessen koordineres på passende vis. 

Ændringsforslag 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. "tilvejebringelse": bearbejdning, 
håndtering, præservering, emballering og 
transport af menneskelige organer

Or.  de

Begrundelse

I forhold til vævsdirektiv 2004/23/EF er det påfaldende, at man heri definerede begreberne 
udtagning, behandling og præservering, mens det kun er udtagning og præservering, der 
defineres i det foreliggende direktivforslag. På den måde defineres ikke mellemtrin som 
bearbejdning, håndtering, emballering og transport af menneskelige organer, hvorfor der så 
heller ikke opstilles regler herfor. 

Ændringsforslag 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "udtagningssted": en
sundhedsinstitution, et hospitalshold eller 
en hospitalsenhed eller en anden instans, 
der af den kompetente myndighed er
autoriseret til at beskæftige sig med 
udtagning af menneskelige organer

10. "udtagningssted": en eller flere 
offentlige eller private 
nonprofitinstanser/-organisationer/-
institutioner, der især beskæftiger sig med 
den koordinerede proces at udtage og 
tilvejebringe menneskelige organer

Or.  de

Begrundelse

Ved afgrænsningen af direktivets regelindhold er det absolut påkrævet at overholde 
nærhedsprincippet, jf. artikel 168, stk. 7, i TEUF (tidligere artikel 152, stk. 5, i EUF). Dette 
tages der i øjeblikket ganske vist hensyn til i betragtning 19. Svarende hertil skal 
definitionerne i direktivforslagets artikel 3 tilpasses. Der skal således tages højde for 
ændringer, der er en følge heraf, f.eks. i artikel 18. 
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Ændringsforslag 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv

Artikel 3 - nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. "kompetent myndighed": en eller 
flere offentlige eller private kompetente 
nonprofitinstanser/-organisationer/-
institutioner, der især beskæftiger sig med 
dette direktivs gennemførelse

Or.  de

Begrundelse

Ved afgrænsningen af direktivets regelindhold er det absolut påkrævet at overholde 
nærhedsprincippet, jf. artikel 168, stk. 7, i TEUF (tidligere artikel 152, stk. 5, i EUF). Dette 
tages der i øjeblikket ganske vist hensyn til i betragtning 19. Svarende hertil skal 
definitionerne i direktivforslagets artikel 3 tilpasses. Der skal således tages højde for 
ændringer, der er en følge heraf, f.eks. i artikel 18. 

Ændringsforslag 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. "præservering": anvendelse af kemiske 
agenser, ændringer i det omgivende miljø 
eller andre midler under behandlingen
med henblik på at forhindre eller forsinke 
den biologiske eller fysiske forringelse af 
menneskelige organer fra udtagning til 
transplantation

1l. "præservering": anvendelse af kemiske 
agenser, ændringer i det omgivende miljø 
eller andre midler under tilvejebringelsen
med henblik på at forhindre eller forsinke 
den biologiske eller fysiske forringelse af 
menneskelige organer fra udtagning til 
transplantation

Or.  de

Begrundelse

Denne ændring er en følge af den indføjede definition på tilvejebringelse (jf. 
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ændringsforslaget vedrørende artikel 3, nr. 9 a).  

Ændringsforslag 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. "alvorlig uønsket hændelse": enhver 
utilsigtet tildragelse i et hvilket som helst 
led i kæden fra donation til 
transplantation, der kan resultere i 
overførsel af overførbare sygdomme, død 
eller en livstruende eller invaliderende 
tilstand eller uarbejdsdygtighed hos 
patienterne, eller som udløser eller 
forlænger hospitalsophold eller sygdom

13. "alvorlig uønsket hændelse": enhver 
uønsket og utilsigtet tildragelse i 
forbindelse med udtagning, præservering 
og tilvejebringelse af organer, der kan 
resultere i overførsel af en smitsom 
sygdom, død eller en livstruende eller 
invaliderende tilstand hos donorerne, kan 
nødvendiggøre et hospitalsophold eller 
kan resultere i en anden sygdom, for så 
vidt der ikke er tale om 
immunsuppression

Or.   de

Begrundelse

Definitionen på en alvorlig utilsigtet hændelse er så bredt formuleret, at der ville indløbe en 
masse indberetninger, uden at disse er kvalitets- eller sikkerhedsrelevante. Derfor bør 
definitionen svarende hertil afgrænse begrebet noget skarpere.

Ændringsforslag 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. "alvorlig bivirkning": en utilsigtet 
komplikation, herunder en overførbar 
sygdom, hos donor eller recipient i et 
hvilket som helst led i kæden fra donation 
til transplantation, der er dødelig, 
livstruende eller invaliderende, som 
medfører uarbejdsdygtighed, eller som 

14. "alvorlig bivirkning": en utilsigtet eller 
ikke forventet alvorlig komplikation, 
herunder en overførbar sygdom, hos donor 
eller recipient i forbindelse med donation, 
udtagning, præservering eller 
tilvejebringelse af et organ samt
transplantation, der er livstruende eller 
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udløser eller forlænger hospitalsophold 
eller sygdom

invaliderende, som medfører 
uarbejdsdygtighed, eller som udløser 
hospitalsophold eller ikke forventet 
sygdom, idet bivirkninger af 
immunsuppression undtages

Or.  de

Begrundelse

Definitionen på en alvorlig bivirkning er så bredt formuleret, at der ville indløbe en masse 
indberetninger, uden at disse er kvalitets- eller sikkerhedsrelevante. Derfor bør definitionen 
svarende hertil afgrænse begrebet noget skarpere. 

Ændringsforslag 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra n 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "alvorlig bivirkning": en utilsigtet 
komplikation, herunder en overførbar 
sygdom, hos donor eller recipient i et 
hvilket som helst led i kæden fra donation 
til transplantation, der er dødelig, 
livstruende eller invaliderende, som 
medfører uarbejdsdygtighed, eller som 
udløser eller forlænger hospitalsophold 
eller sygdom

n) "alvorlig bivirkning": en utilsigtet 
komplikation, herunder en overførbar 
sygdom, hos den levende donor eller 
recipienten i et hvilket som helst led i 
kæden fra donation til transplantation, der 
er dødelig, livstruende eller invaliderende, 
som medfører uarbejdsdygtighed, eller som 
udløser eller forlænger hospitalsophold 
eller sygdom

Or.  en

Begrundelse

Kun levende donorer kan have helbredsproblemer forbundet med donation. Desuden er der 
komplikationer, som ikke kan forklares fuldt ud, og som bør undersøges. Det fremgår af 
denne ordlyd. 

Ændringsforslag 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt og Peter Liese

Forslag til direktiv
Punkt 3 – nr. 16 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. "transplantation": at genoprette 
bestemte funktioner i det menneskelige 
legeme ved at overføre tilsvarende organer 
til en recipient

16. "transplantation": at genoprette 
bestemte funktioner i det menneskelige 
legeme ved at overføre menneskelige
organer til en recipient

Or.  de

Begrundelse

Begrebet transplantation defineres klarere. 

Ændringsforslag 111
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. "sporbarhed": en kompetent 
myndigheds mulighed for at lokalisere og 
identificere organet i et hvilket som helst 
led i kæden fra donation til transplantation 
eller anden disponering, idet myndigheden 
under visse omstændigheder, som angivet 
i dette direktiv, er bemyndiget til at:

18. "sporbarhed": en kompetent 
myndigheds mulighed for at lokalisere og 
identificere organet i et hvilket som helst 
led i kæden fra donation til transplantation 
eller anden disponering. 

- identificere donoren og udtagningsstedet
- identificere recipienten/recipienterne på 
transplantationscentret/-centrene
- lokalisere og identificere alle relevante
ikke-personlige oplysninger om produkter 
og materialer, der kommer i kontakt med 
det pågældende organ.

Or.  de

Begrundelse

Den nye formulering er et klart forslag vedrørende begrebet sporbarhed, hvorefter det bliver i 
direktivet (artikel 10), at reglerne skal konkretiseres. 
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Ændringsforslag 112
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Kapitel II  –  overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ORGANERS KVALITET OG 
SIKKERHED

Ramme for kvalitet og sikkerhed

Or. en

Begrundelse

Termen ramme er bedre end termen program, fordi den er bredere. Forholdene i 
medlemsstaternes sundhedssystemer afspejles bedre, hvis det ikke angives, om denne ramme 
er overnational, national eller regional. 

Ændringsforslag 113
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale kvalitetsprogrammer Ramme for kvalitet og sikkerhed

Or. en

Begrundelse

Termen ramme er bedre end termen program, fordi den er bredere. Forholdene i 
medlemsstaternes sundhedssystemer afspejles bedre, hvis det ikke angives, om denne ramme 
er overnational, national eller regional. 

Ændringsforslag 114
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at der 
udarbejdes et nationalt kvalitetsprogram, 
der omfatter alle led i kæden fra donation 
til transplantation eller anden disponering, 
og som har til formål at sikre overholdelsen 
af bestemmelserne i dette direktiv. 

1. Medlemsstaterne påser, at der 
udarbejdes et nationalt kvalitetsprogram, 
der omfatter alle led i kæden fra donation 
til transplantation eller anden disponering, 
og som har til formål at sikre overholdelsen 
af bestemmelserne i dette direktiv, gennem 
indførelse af hensigtsmæssige offentlige 
kontrolmekanismer. 

Or. el

Begrundelse

På grund af organtransplantationers følsomme karakter og nonprofitaspekt og den udsatte 
position, som patienter, der venter på en transplantation, befinder sig i, er det nødvendigt at 
sørge for strenge offentlige kontrolprocedurer i alle processens faser.  

Ændringsforslag 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale kvalitetsprogrammer skal 
omfatte vedtagelse og gennemførelse af 
følgende:

2. Rammen for kvalitet og sikkerhed skal 
omfatte vedtagelse og gennemførelse af 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Denne nye struktur, som medlemsstaterne støtter stærkt, bidrager til forståelsen af de 
vigtigste elementer i rammen for kvalitet og sikkerhed. Yderligere oplysninger om de 
forskellige elementer findes i de tilsvarende artikler. 

Ændringsforslag 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) standardprocedurer for kontrol af 
donors identitet

a) procedurer for kontrol af donors 
identitet

Or. en

Ændringsforslag 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) standardprocedurer for kontrol af 
oplysninger om samtykke eller autorisation 
fra donor eller donors familie i 
overensstemmelse med national lovgivning

b) procedurer for kontrol af oplysninger 
om samtykke eller autorisation fra donor 
eller donors familie i overensstemmelse 
med national lovgivning, som finder 
anvendelse i forbindelse med donation og 
udtagning

Or. en

Begrundelse

Denne nye struktur, som medlemsstaterne støtter stærkt, bidrager til forståelsen af de 
vigtigste elementer i rammen for kvalitet og sikkerhed. Yderligere oplysninger om de 
forskellige elementer findes i de tilsvarende artikler. 

Ændringsforslag 118
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) standardprocedurer for kontrol af 
oplysninger om samtykke eller 
autorisation fra donor eller donors familie 
i overensstemmelse med national 
lovgivning

b) standardprocedurer for kontrol af 
oplysninger om, at donor eller donors 
familie ikke har gjort indsigelse, i 
overensstemmelse med national lovgivning
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Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører den mulighed for "opting out", som findes i de fleste 
medlemsstater. 

Ændringsforslag 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) standardprocedurer for kontrol af, at 
organ og donor er behørigt karakteriseret i 
overensstemmelse med artikel 7 og med 
modellen i bilaget

c) procedurer for kontrol af, at organ og 
donor er behørigt karakteriseret i 
overensstemmelse med artikel 7 og med 
modellen i bilaget

Or. en

Begrundelse

Denne nye struktur, som medlemsstaterne støtter stærkt, bidrager til forståelsen af de 
vigtigste elementer i rammen for kvalitet og sikkerhed. Yderligere oplysninger om de 
forskellige elementer findes i de tilsvarende artikler. 

Ændringsforslag 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bestemmelser om transport af 
menneskelige organer, jf. artikel 8.

e) procedurer for transport af 
menneskelige organer, jf. artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Denne nye struktur, som medlemsstaterne støtter stærkt, bidrager til forståelsen af de 
vigtigste elementer i rammen for kvalitet og sikkerhed. Yderligere oplysninger om de 
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forskellige elementer findes i de tilsvarende artikler. 

Ændringsforslag 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – e c (nye) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) procedurer til sikring af sporbarhed, 
som garanterer, at lovkravene om 
beskyttelse af personoplysninger og 
fortrolighed overholdes; disse procedurer 
omfatter udtagningssteders og 
transplantationscentres ansvar med 
hensyn til sporbarhed
eb) procedurer for præcis, hurtig og 
verificerbar indberetning af alvorlige 
uønskede hændelser og bivirkninger, jf. 
artikel 11, stk. 1, herunder 
udtagningssteders og 
transplantationscentres ansvar med 
hensyn til rapporteringen
ec) procedurer for håndtering af alvorlige 
uønskede hændelser og bivirkninger, jf. 
artikel 11, stk. 2, herunder 
udtagningssteders og 
transplantationscentres ansvar med 
hensyn til håndteringen.

Or. en

Begrundelse

Denne nye struktur, som medlemsstaterne støtter stærkt, bidrager til forståelsen af de 
vigtigste elementer i rammen for kvalitet og sikkerhed. Yderligere oplysninger om de 
forskellige elementer findes i de tilsvarende artikler. 

Ændringsforslag 122
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De nationale kvalitetsprogrammer skal
omfatte følgende:

3. Endvidere skal rammen for kvalitet og 
sikkerhed sikre, at sundhedspersonale i 
alle led i kæden fra donation til 
transplantation eller anden disponering 
har de nødvendige kvalifikationer og den 
relevante kompetence, og at der udvikles 
særlige uddannelsesprogrammer for dette 
personale.

Or. en

Begrundelse

This new structure, highly supported by Member States, helps to better understand the 
essential elements of the quality and safety framework: (a) and (b) have been moved 
(reworded) to paragraph 2. “Healthcare” has been included in order to leave out drivers, 
pilots etc. involved in the process. Including the word “competencies” better captures 
national realities. This should be taken into consideration for the en+tire text of the Directive. 
General agreement on adding “such”, as it refers to healthcare personnel It is very difficult 
to recognize international standards in most of the cases 

Ændringsforslag 123
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 - litra a – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale kvalitetsprogrammer skal 
omfatte følgende:

udgår

a) fastsættelse af regler, der sikrer 
organers sporbarhed i alle led i kæden fra 
donation til transplantation eller anden 
disponering, jf. artikel 10, herunder om
– de standardprocedurer, der sikrer 
organers sporbarhed på nationalt plan
– de data, der er nødvendige for at sikre 
sporbarhed, og dokumentation for, 
hvordan lovkravene om beskyttelse af 
personoplysninger og fortrolighed er 
opfyldt
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– udtagningssteders og 
transplantationscentres ansvar med 
hensyn til sporbarhed

Or. en

Ændringsforslag 124
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra b – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af standardprocedurer for: udgår
– præcis, hurtig og verificerbar 
indberetning af alvorlige uønskede 
hændelser og bivirkninger, jf. artikel 11, 
stk. 1
– tilbagekaldelse af organer, jf. artikel 11, 
stk. 2
– udtagningssteders og 
transplantationscentres ansvar i 
forbindelse med rapportering

Or. en

Ændringsforslag 125
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra b – led 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udtagningssteders og 
transplantationscentres ansvar i forbindelse 
med rapportering

- udtagningssteders og 
transplantationscentres ansvar i forbindelse 
med rapportering, jf. artikel 11, stk. 1

Or.  de

Begrundelse

Die Änderung dient der Klarstellung, dass es Standardverfahrensanweisungen für die 
Zuständigkeit der Beschaffungsorganisation und Transplantationszentren nur bei der 
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Meldung gemäß Artikel 11 Absatz 1 geben soll. Sie entpsricht der Formulierung in den beiden 
vorhergehenden Spiegelstrichen. Andernfalls könnte die Richtlinie bei evtl. zukünftig 
hinzukommenden oder außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie bestehenden 
Zuständigkeiten dieser Einheiten für andere Meldungen dahingehend missverstanden werden, 
dass für jegliche Meldung eine Standardverfahresanweisung festgelegt hat. 

Ændringsforslag 126
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilladelse i akutte og livsvigtige 
tilfælde til anvendelse af et ikke optimalt 
organ til en transplantation efter samråd 
mellem lægepersonalet og patienten eller 
dennes nære familie, hvis patienten ikke 
er i stand til at udtrykke sin mening

Or. fr

Ændringsforslag 127
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af, hvilke kvalifikationer 
der kræves af personale i alle led i kæden 
fra donation til transplantation eller 
anden disponering, samt udvikling af 
særlige uddannelsesprogrammer for 
personale i overensstemmelse med 
anerkendte internationale standarder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af, hvilke kvalifikationer 
der kræves af personale i alle led i kæden 
fra donation til transplantation eller anden 
disponering, samt udvikling af særlige 
uddannelsesprogrammer for personale i 
overensstemmelse med anerkendte 
internationale standarder.

c) fastlæggelse af, hvilke kvalifikationer 
eller kompetencer der kræves af 
sundhedspersonale i alle led i kæden fra 
donation til transplantation eller anden 
disponering, samt udvikling af særlige 
uddannelsesprogrammer for dette 
personale.

Or. en

Begrundelse

Situationen i medlemsstaterne afspejles bedre, hvis ordet "kompetencer" inddrages. 

Ændringsforslag 129
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fastlæggelse af status som 
transplantationskoordinator fra 
organdonation til overvågning af 
transplantationspatienten

Or. fr

Begrundelse

Europa-Parlamentet fremhævede i sin beslutning af 22. april 2008 i punkt 12 den centrale 
rolle, som transplantationskoordinator spiller med hensyn til aktivt at identificere potentielle 
donorer.  Det er derfor afgørende, at de nationale kvalitetsprogrammer som omhandlet i 
artikel 4, stk. 3, også omfatter fastlæggelsen af en status som transplantationskoordinator.  



PE439.155v03-00 46/85 AM\807512DA.doc

DA

Ændringsforslag 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at udtagning 
finder sted på udtagningssteder, der 
opfylder bestemmelserne i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at udtagning og 
tilvejebringelse gennemføres af en eller 
flere offentlige eller private 
nonprofitinstanser/-organisationer/-
institutioner, der opfylder bestemmelserne 
i dette direktiv. 

Or.  de

Begrundelse

Der er tale om en følgebestemmelse i forbindelse med myndighedsbegrebet og tilvejebringelse 
af organer. 

Ændringsforslag 131
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udtagningssteders 
organisationsstruktur og 
arbejdsprocedurer skal omfatte:

udgår

a) en organisationsplan med detaljerede 
jobbeskrivelser, hvoraf det klart fremgår, 
hvem der har ansvaret for hvad, og hvem 
der refererer til hvem
b) standardprocedurer som fastsat i 
nationale kvalitetsprogrammer.

Or. fr

Begrundelse

 Så præcise detaljer hører ikke hjemme i direktivets dispositive del. 
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Ændringsforslag 132
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle lægelige 
aktiviteter på udtagningssteder, såsom 
udvælgelse af donorer, udføres efter 
samråd med og under tilsyn af en læge som 
defineret i direktiv 2005/36/EF.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle lægelige 
aktiviteter på udtagningssteder, såsom 
udvælgelse af donorer og sikring af 
donationsprocessens kvalitet, effektivitet 
og integritet, udføres efter samråd med og 
under tilsyn af en læge som defineret i 
direktiv 2005/36/EF.

Or. en

Ændringsforslag 133
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at udtagning 
finder sted i faciliteter, der udelukkende 
anvendes hertil, og som er udformet og 
indrettet samt vedligeholdes og anvendes 
på en måde, der sikrer overholdelse af 
dette direktiv og gør det muligt at 
minimere risikoen for bakteriel eller 
anden kontaminering af de udtagne 
menneskelige organer i overensstemmelse 
med bedste medicinske praksis.

2. Medlemsstaterne sørger for, at udtagning 
finder sted i faciliteter, der udelukkende 
anvendes hertil, og som opfylder 
sædvanlig standard for operationsstuer.

Or. fr

Ændringsforslag 134
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
udtagning finder sted i faciliteter, der 
udelukkende anvendes hertil, og som er 
udformet og indrettet samt vedligeholdes 
og anvendes på en måde, der sikrer 
overholdelse af dette direktiv og gør det 
muligt at minimere risikoen for bakteriel 
eller anden kontaminering af de udtagne 
menneskelige organer i overensstemmelse 
med bedste medicinske praksis.

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
donationen finder sted i egnede faciliteter, 
som er udformet og indrettet samt 
vedligeholdes og anvendes på en måde, der 
sikrer overholdelse af dette direktiv og gør 
det muligt at minimere risikoen for 
bakteriel eller anden kontaminering af de 
udtagne menneskelige organer i 
overensstemmelse med bedste medicinske 
praksis. Disse faciliteter opfylder 
sædvanlig standard for operationsstuer.

Or. de

Begrundelse

Klarere formulering 

Ændringsforslag 135
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse faciliteter skal opfylde sædvanlig 
standard for operationsstuer og skal bl.a. 
opfylde følgende krav:

udgår

a) Adgangen til området skal være 
begrænset.
b) Personalets påklædning skal være 
egnet til sterile operationer og skal 
omfatte sterile handsker, operationshue 
og ansigtsmaske.

Or. fr

Begrundelse

Sådanne detaljer hører ikke hjemme i et europæisk direktiv. 
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Ændringsforslag 136
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 - litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De organisationer, instanser eller 
virksomheder, der beskæftiger sig med 
transport af organer, opererer med 
hensigtsmæssige standardprocedurer, som
sikrer, at organet ikke forringes under 
transporten, og at transporttiden 
minimeres.

a) Den organisation, der beskæftiger sig 
med transport af organer, sikrer, at organet 
transporteres med fornøden omhu.  

Or. de

Begrundelse

Overflødigt bureaukrati undgås: Det afgørende er, at organet behandles korrekt under 
transporten. 

Ændringsforslag 137
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De organisationer, instanser eller 
virksomheder, der beskæftiger sig med 
transport af organer, opererer med 
hensigtsmæssige standardprocedurer, som 
sikrer, at organet ikke forringes under 
transporten, og at transporttiden 
minimeres.

a) De organisationer, instanser eller 
virksomheder, der beskæftiger sig med 
transport af organer, opererer med 
hensigtsmæssige procedurer, som sikrer, at 
organet ikke forringes under transporten, 
og at transporttiden optimeres og om 
muligt minimeres.

Or. en

Begrundelse

Enig i konceptet, selv om ordlyden kan variere, fordi der i Rådet er foreslået en anden 
formulering (og at transporttiden er passende).  Det bør bemærkes, at termen 
"standardprocedure" er erstattet med "procedure" gennem hele teksten, mens definitionen 
fastholdes (skriftlige instrukser, som beskriver de forskellige faser i en bestemt proces, 
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herunder de materialer og metoder, der skal anvendes, samt det forventede slutprodukt). 

Ændringsforslag 138
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 - litra b – led 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- oplysninger, der identificerer 
udtagningsstedet, herunder adresse og 
telefonnummer

- oplysninger, der identificerer 
udtagningsstedet og donorhospitalet, 
herunder adresse og telefonnummer

Or.  de

Begrundelse

Med den foreslåede ændring tages der højde for kvalitets- og sikkerhedskravene, og der tages 
hensyn til de specifikke krav i forbindelse med organtransplantation.  

Ændringsforslag 139
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – led 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en erklæring om, at pakningen indeholder 
et menneskeligt organ, og angivelsen 
"FORSIGTIG"

- en erklæring om, at pakningen indeholder 
et menneskeligt organ, og angivelsen 
"MENNESKELIGT ORGAN"

Or. fr

Begrundelse

Dette er gældende praksis, som der ikke er grund til at ændre, navnlig hvis det ønskes, at 
organtransporten finder sted på en gennemsigtig måde og ikke under illegale former. 
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Ændringsforslag 140
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – led 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- anbefalede transportforhold, herunder 
oplysninger om, at beholderen skal 
transporteres ved en bestemt temperatur 
og i en bestemt position

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at slette et forslag, som ganske enkelt ikke kan 
gennemføres i praksis. Selv i de medlemsstater, som er længst fremme på området, er det for 
bekosteligt at overvåge temperaturen. I stedet må man nøjes med at sikre sig, at organerne 
opbevares hensigtsmæssigt i særlige kølebokse. 

Ændringsforslag 141
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – led 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– anbefalede transportforhold, herunder 
oplysninger om, at beholderen skal 
transporteres ved en bestemt temperatur 
og i en bestemt position

udgår

Or. en

Begrundelse

Enig i konceptet, selv om ordlyden kan variere, fordi der i Rådet er foreslået en anden 
formulering (og at transporttiden er passende). Det bør bemærkes, at termen 
"standardprocedure" er erstattet med "procedure" gennem hele teksten, mens definitionen 
fastholdes (skriftlige instrukser, som beskriver de forskellige faser i en bestemt proces, 
herunder de materialer og metoder, der skal anvendes, samt det forventede slutprodukt). 
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Ændringsforslag 142
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed angiver i 
akkrediteringen, udpegelsen, godkendelsen 
eller den udstedte licens, hvilke aktiviteter 
transplantationscentret må varetage.

2. Den kompetente myndighed angiver i 
akkrediteringen, udpegelsen, godkendelsen 
eller den udstedte licens, hvilke 
programmer transplantationscentret må 
varetage.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal vise, at der er forskel på transplantationscentre, idet nogle 
udfører alle former for transplantationsvirksomhed, og andre udelukkende er godkendt til 
visse transplantationsprogrammer, som f.eks. til nyre-, men ikke hjertetransplantationer. 

Ændringsforslag 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed angiver i 
akkrediteringen, udpegelsen,
godkendelsen eller den udstedte licens, 
hvilke aktiviteter transplantationscentret 
må varetage.

2. Den kompetente myndighed angiver i 
godkendelsen, hvilke aktiviteter 
transplantationscentret må varetage.

Or.  de

Begrundelse

Med denne ændring forbedres retsskabelsen, og retsanvendelsen lettes. De forskellige udtryk, 
der anvendes i de enkelte medlemsstater, såsom akkreditering, udpegelse, godkendelse eller 
udstedelse af licens, er samlet under ét i definitionen i artikel 3, nr. 1, så der i direktivet 
anvendes begrebet godkendelse. Denne definition bør anvendes hele direktivet igennem, så 
man undgår misforståelser. 
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Ændringsforslag 144
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fremlægger efter 
anmodning fra Kommissionen eller fra en 
anden medlemsstat oplysninger om de 
nationale regler for udstedelse af 
autorisation til transplantationscentre.

4. Medlemsstaterne fremlægger efter 
anmodning fra Kommissionen eller fra en 
anden medlemsstat oplysninger om de 
nationale regler for udstedelse af 
autorisation til transplantationscentre. 
Medlemsstaterne sørger for, at reglerne 
for udstedelse af autorisation i Unionen 
gøres mere ensartede.

Or. fr

Begrundelse

Direktivet bør også fastsætte ambitiøse mål for medlemsstaterne med hensyn til øget 
harmonisering af regler for udstedelse af autorisation til transplantationscentrene. 

Ændringsforslag 145
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
indføres et donoridentifikationssystem, 
som gør det muligt at identificere enhver 
donation og ethvert organ i tilknytning 
hertil. Medlemsstaterne påser, at dette 
donoridentifikationssystem udformes og 
udvælges i overensstemmelse med 
målsætningen om ikke eller i mindst 
muligt omfang at indsamle, behandle eller 
anvende personoplysninger. Der skal især 
gøres brug af mulighederne for 
pseudonymisering eller anonymisering af 
privatpersoner.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
indføres et donoridentifikationssystem, 
som gør det muligt at identificere enhver 
donation og ethvert organ i tilknytning 
hertil. Medlemsstaterne påser, at 
fortroligheden af patientoplysninger 
respekteres i overensstemmelse med deres 
nationale bestemmelser.
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Or. en

Begrundelse

For detaljeret, da der allerede er henvist til databeskyttelsesdirektivet. 

Ændringsforslag 146
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
indføres et donoridentifikationssystem, 
som gør det muligt at identificere enhver 
donation og ethvert organ i tilknytning 
hertil. Medlemsstaterne påser, at dette 
donoridentifikationssystem udformes og 
udvælges i overensstemmelse med 
målsætningen om ikke eller i mindst 
muligt omfang at indsamle, behandle eller 
anvende personoplysninger. Der skal især 
gøres brug af mulighederne for 
pseudonymisering eller anonymisering af 
privatpersoner.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
indføres et donoridentifikationssystem, 
som gør det muligt at identificere enhver 
donation og ethvert organ i tilknytning 
hertil. Medlemsstaterne påser, at 
fortroligheden af patientoplysninger 
respekteres i overensstemmelse med deres 
nationale bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Der er allerede henvist til databeskyttelsesdirektivet. 

Ændringsforslag 147
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er oprettet 
et system til rapportering, efterforskning, 
registrering og videresendelse af relevante 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er oprettet 
et system til rapportering, efterforskning, 
registrering og videresendelse af relevante 
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og nødvendige oplysninger om alvorlige 
uønskede hændelser og bivirkninger, der 
kan have indflydelse på menneskelige 
organers kvalitet og sikkerhed, og som kan 
tilskrives udtagning, testning og transport 
af organer, samt om alvorlige bivirkninger 
under eller efter transplantation, der kan 
have forbindelse med nævnte aktiviteter.

og nødvendige oplysninger om alvorlige 
uønskede hændelser og bivirkninger, der 
kan have indflydelse på menneskelige 
organers kvalitet og sikkerhed, og som kan 
tilskrives testning, karakterisering, 
udtagning, præservering og transport af 
organer, samt om alvorlige bivirkninger 
under eller efter transplantation, der kan 
have forbindelse med nævnte aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 2, stk. 1, henhører karakterisering også under anvendelsesområdet. 
Udtagning bør stå efter testning i overensstemmelse med den kliniske proces. 

Ændringsforslag 148
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er oprettet 
et system til rapportering, efterforskning, 
registrering og videresendelse af relevante 
og nødvendige oplysninger om alvorlige 
uønskede hændelser og bivirkninger, der 
kan have indflydelse på menneskelige 
organers kvalitet og sikkerhed, og som kan 
tilskrives udtagning, testning og transport 
af organer, samt om alvorlige bivirkninger 
under eller efter transplantation, der kan 
have forbindelse med nævnte aktiviteter.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er oprettet 
et system til rapportering, efterforskning, 
registrering og videresendelse af relevante 
og nødvendige oplysninger om alvorlige 
uønskede hændelser og bivirkninger, der 
kan have indflydelse på menneskelige 
organers kvalitet og sikkerhed, og som kan 
tilskrives testning, karakterisering, 
udtagning, præservering og transport af 
organer, samt om alvorlige bivirkninger 
under eller efter transplantation, der kan 
have forbindelse med nævnte aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 2, stk. 1, henhører karakterisering også under anvendelsesområdet. 
Udtagning bør stå efter testning i overensstemmelse med den kliniske proces. 
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Ændringsforslag 149
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er oprettet 
et system til rapportering, efterforskning, 
registrering og videresendelse af relevante 
og nødvendige oplysninger om alvorlige 
uønskede hændelser og bivirkninger, der 
kan have indflydelse på menneskelige 
organers kvalitet og sikkerhed, og som kan 
tilskrives udtagning, testning og transport 
af organer, samt om alvorlige bivirkninger 
under eller efter transplantation, der kan 
have forbindelse med nævnte aktiviteter.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er oprettet 
et system til rapportering, efterforskning, 
registrering og videresendelse af relevante 
og nødvendige oplysninger om uventede 
alvorlige uønskede hændelser og 
bivirkninger, der kan have indflydelse på 
menneskelige organers kvalitet og 
sikkerhed, og som kan tilskrives udtagning, 
testning og transport af organer, samt om 
alvorlige bivirkninger under eller efter 
transplantation, der kan have forbindelse 
med nævnte aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 150
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Tredjepart
1. Udtagningssteder og 
transplantationscentre kan indgå 
skriftlige aftaler med tredjepart om 
udførelse af deres opgaver.
2. Hvis udtagningssteder og 
transplantationscentre indgår i de i stk. 1 
omhandlede skriftlige aftaler, skal de:
a) evaluere og udvælge tredjepart på 
grundlag af dennes evne til at opfylde de 
standarder, som er fastsat i dette direktiv
b) føre en fuldstændig liste over aftaler 
som omhandlet i stk. 1, som de har 
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indgået med tredjepart
c) give oplysninger om tredjeparts ansvar 
og de nærmere procedurer
d) udlevere genparter af aftaler med 
tredjepart efter anmodning fra den 
kompetente myndighed.

Or. en

(Disse bestemmelser blev fastsat i direktivet om væv og celler, se artikel 24 i direktiv 
2004/23/EF.)

Begrundelse

Der vil sandsynligvis være aktiviteter, som udtagningssteder eller transplantationscentre skal 
gennemføre, og som de enten nu eller i fremtiden ønsker, at tredjepart varetager, f.eks. styring 
af IT-systemer.  Denne artikel vil sikre, at tredjepart overholder de kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder, der er fastsat i dette direktiv. 

Ændringsforslag 151
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Kapitel III – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BESKYTTELSE AF DONOR OG 
RECIPIENT

UDVÆLGELSE OG EVALUERING AF 
DONORER

Or. en

Begrundelse

Artiklerne i dette kapitel omhandler udvælgelse og evaluering af donorer. Ændringen af titlen 
har til formål at påpege, at disse bestemmelser indgår i direktivet på grund af deres 
forbindelse med organers kvalitet og sikkerhed (se forslag til betragtning 16). Denne ordlyd 
er også anvendt i direktiv 2004/23/EF (direktivet om væv og celler). 

Ændringsforslag 152
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at donation af 
menneskelige organer fra døde og levende 
donorer er frivillig og vederlagsfri.

1. Medlemsstaterne sikrer, at donation af 
menneskelige organer fra døde og levende 
donorer er frivillig og vederlagsfri. Dette 
må ikke være til hinder for, at levende 
donorer modtager en kompensation, som 
udelukkende må udgøre en godtgørelse 
for udgifter og ulemper i forbindelse med 
donationen. Medlemsstaterne fastlægger i 
givet fald de betingelser, hvorunder der 
kan ydes kompensation.

Or. en

Ændringsforslag 153
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at donation af 
menneskelige organer fra døde og levende 
donorer er frivillig og vederlagsfri.

1. Medlemsstaterne sikrer, at donation af 
menneskelige organer fra døde og levende 
donorer er frivillig og vederlagsfri. 
Princippet om vederlagsfrihed må ikke 
forhindre, at en levende donor kan 
modtage kompensation for afholdte 
udgifter eller for indkomsttab, uden at der 
er tale om økonomisk vinding.

Or. fr

Begrundelse

Europa-Parlamentet har slået til lyd for donationers vederlagsfrihed lige siden 2002 og 
direktivet om blod og blodprodukter. For organdonationers vedkommende kommer denne 
holdning til udtryk i beslutningen af 22. april 2008, punkt 22, hvoraf det fremgår, at 
donationer skal ske uden betaling, men med kompensation for moralske og sociale ulemper. 
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Ændringsforslag 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne forbyder annoncering, 
hvori der efterlyses eller tilbydes 
menneskelige organer med henblik på at 
tilbyde eller søge at opnå økonomisk 
vinding eller tilsvarende fordele.

2. Medlemsstaterne forbyder, at der 
tilbydes eller tilvejebringes menneskelige 
organer med henblik på at tilbyde eller 
søge at opnå økonomisk vinding eller 
tilsvarende fordele.

Or. de

Begrundelse

Med dette forslag skal enhver form for organhandel forhindres og organdonationens 
uegennytte bevares. 

Ændringsforslag 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at udtagning 
af organer gennemføres på nonprofitbasis.

3. Medlemsstaterne sørger for, at udtagning 
af organer gennemføres på nonprofitbasis.

Or. de

Begrundelse

Ændringen vedrører ikke den danske tekst, men formålet er at forhindre enhver form for 
organhandel og bevare organdonationens uegennytte. 

Ændringsforslag 156
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Udtagning foretages kun, hvis alle 
gældende krav i den pågældende 
medlemsstat vedrørende samtykke eller 
autorisation er opfyldt.

 Udtagning foretages kun, hvis alle 
gældende krav i den pågældende 
medlemsstat vedrørende manglende 
indsigelse mod organdonation er opfyldt.

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til artikel 4, stk. 2, om de nationale kvalitetsprogrammer.  

Ændringsforslag 157
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at opfylde de kvalitets- og 
sikkerhedskrav, der er fastsat i dette 
direktiv, bestræber medlemsstaterne sig på 
at indhente alle de nødvendige 
oplysninger fra levende donorer og på at 
give dem de oplysninger, der er 
nødvendige, for at de kan forstå 
konsekvenserne af donationen. Ved 
nekrodonation bestræber 
medlemsstaterne sig på at indhente disse 
oplysninger fra pårørende eller andre, der 
godkender donationen. Medlemsstaterne 
gør også alle parter, der anmodes om 
oplysninger, opmærksom på betydningen 
af, at oplysningerne gives hurtigt.

Or. en

Begrundelse

Agree on the concept of the need of providing information to donors (or relatives) on the 
process of donation and transplantation. However, in order to keep this concept under the 
competencies of the EU conferred by article 168 of the TFEU, it is suggested to focus on the 
risks for recipients as a result of the quality and safety of the organs. As this is implicitly 
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linked to obtaining a complete, objective and reliable clinical history by the medical team, it 
is also suggested to include this provision under article 7, related to the characterisation of 
donors and organs. We are still working on the final wording and studying the most 
appropriate place to locate this provision in this Directive 

Ændringsforslag 158
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at opfylde de kvalitets- og 
sikkerhedskrav, der er fastsat i dette 
direktiv, bestræber medlemsstaterne sig på 
at indhente alle de nødvendige 
oplysninger fra levende donorer og på at 
give dem de oplysninger, der er 
nødvendige, for at de kan forstå 
konsekvenserne af donationen. Ved 
nekrodonation bestræber 
medlemsstaterne sig på at indhente disse 
oplysninger fra pårørende eller andre, der 
godkender donationen. Medlemsstaterne 
gør også alle parter, der anmodes om 
oplysninger, opmærksom på betydningen 
af, at oplysningerne gives hurtigt.

Or. en

Begrundelse

Donorer eller deres pårørende skal have oplysninger om donations- og 
transplantationsprocessen. Det er også vigtigt, at lægeholdet får en nøjagtig, objektiv og 
pålidelig historie. 

Ændringsforslag 159
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at potentielle 
levende donorer modtager alle de 
oplysninger vedrørende donationens 
formål og art, konsekvenser og risici samt 
alternative behandlingsmuligheder for 
den potentielle recipient, der er 
nødvendige for, at donor kan træffe sin 
beslutning på det rigtige grundlag. . 
Oplysningerne skal fremlægges forud for 
donationen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Desværre henhører beskyttelse af den levende donor ikke under EU's kompetenceområde i 
henhold til artikel 168 i TEUF. Der henvises til dette vigtige princip i betragtning 18. Dette 
kan udvikles yderligere i handlingsplanens prioriterede foranstaltning 3 "Udveksling af 
eksempler på bedste praksis med hensyn til programmer vedrørende donation fra levende 
donorer". 

Ændringsforslag 160
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Donationer fra levende donorer skal 
betragtes som subsidiære i forhold til 
donationer fra afdøde og kun anvendes 
som sidste udvej, når der ikke findes noget 
alternativ såsom et organ fra en afdød 
donor. Donationer fra levende skal 
generelt være begrænset til donationer 
mellem nære slægtninge og ægtefæller og 
personer, der lever i et fast 
ægteskabslignende forhold, på grund af 
den implicitte risiko for misbrug.

Or. it
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(Jf. ordførerens ændringsforslag 31 )

Begrundelse

Personer, der lever i et fast ægteskabslignende forhold, bør principielt indføjes blandt de 
personer, der kan få tilladelse til at være levende donorer. 

Ændringsforslag 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Donationer fra levende donorer skal 
betragtes som et supplement til 
nekrodonationer og må kun anvendes 
som sidste udvej, når der ikke findes noget 
alternativ såsom et organ fra en død 
donor. Donationer fra levende donorer 
skal i princippet være begrænset til 
donationer mellem nære slægtninge og 
ægtefæller på grund af den implicitte 
risiko for misbrug.

Or. en

Ændringsforslag 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at levende 
donorer udvælges af kvalificerede fagfolk 
med den relevante uddannelse på grundlag 
af donors helbred og medicinske historie, 
herunder en psykologisk vurdering, såfremt 
en sådan anses for nødvendig. 
Evalueringerne kan lægges til grund for 
udelukkelse af personer, hvis donation 
kunne udgøre en sundhedsrisiko for andre, 
såsom risiko for overførsel af sygdomme, 

2. Medlemsstaterne sikrer, at levende 
donorer udvælges af kvalificerede fagfolk 
med den relevante uddannelse på grundlag 
af donors helbred og medicinske historie, 
herunder en psykologisk vurdering, såfremt 
en sådan anses for nødvendig. 
Evalueringerne kan lægges til grund for 
udelukkelse af personer, hvis donation 
kunne udgøre en sundhedsrisiko for andre, 
såsom risiko for overførsel af sygdomme, 
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eller en alvorlig risiko for dem selv. eller en alvorlig risiko for dem selv. 
Medlemsstaterne sørger også for 
forsikringsretlig dækning af levende 
donorer.

Or. de

Begrundelse

Den forsikringsretlige dækning af den levende donor er især til dennes beskyttelse. En 
levende donor udsætter sig i kraft af sin uegennyttige donation for en betydelig 
sundhedsrisiko, som det også gælder om at begrænse på denne måde. 

Ændringsforslag 163
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at overholde det principielle 
forbud mod kommercialisering af 
menneskekroppen sikrer 
medlemsstaterne, at et eventuelt vederlag 
til levende donorer er strengt begrænset til 
godtgørelse af udgifter, som er direkte 
forbundet med donationen (f.eks. 
rejseudgifter, børnepasningsudgifter, tabt 
arbejdsfortjeneste grundet behovet for 
rekonvalescens, tab af arbejde eller 
arbejdsevne), og at ethvert økonomisk 
incitament for en potentiel donor undgås.

Or. it

(Jf. ordførerens ændringsforslag 32)

Begrundelse

Det bør fastslås, at tabt arbejdsfortjeneste på grund af en donation også kan bestå i tab af 
arbejde eller arbejdsevne.  
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Ændringsforslag 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at overholde det principielle 
forbud mod kommercialisering af 
menneskekroppen sikrer 
medlemsstaterne, at et eventuelt vederlag 
til levende donorer er strengt begrænset til
sygesikring ved donationsrelaterede 
langvarige lidelser og godtgørelse af 
udgifter forbundet med donationen, f.eks. 
rejseudgifter, børnepasningsudgifter, tabt 
arbejdsfortjeneste og 
rekonvalescensudgifter, og at ethvert 
økonomisk incitament for en potentiel 
donor undgås.

Or. en

Begrundelse

Økonomiske incitamenter til organdonationer er udelukkede. Alligevel skal det sikres, at en 
levende donor ikke lider økonomisk tab som følge af donationen. Det skal også præciseres, at 
vederlaget, selv om der skal være en snæver sammenhæng mellem organtransplantationen og 
de påløbne udgifter, ikke er omfattet af nogen tidsgrænse og dækker rekonvalescensudgifter, 
herunder pleje i forbindelse med langvarige midlertidige eller permanente lidelser som følge 
af transplantationen. 

Ændringsforslag 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Donorer kan modtage en 
kompensation, som udelukkende må 
udgøre en godtgørelse for udgifter og 
ulemper i forbindelse med donationen. 
Medlemsstaterne fastlægger i givet fald de 
betingelser, hvorunder der kan ydes 
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kompensation.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er taget fra direktivet om væv og celler for at sikre konsistens mellem 
de to EU-dokumenter. 

Ændringsforslag 166
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette må ikke være til hinder for, at 
levende donorer modtager en 
kompensation, som udelukkende må 
udgøre en godtgørelse for udgifter og 
ulemper i forbindelse med donationen. 
Medlemsstaterne fastlægger i givet fald de 
betingelser, hvorunder der kan ydes 
kompensation.

Or. en

Begrundelse

Denne henvisning bør indgå i artikel 13 (Principper for organdonation) for at pointere, at der 
er undtagelser fra reglen om vederlagsfri donation. Denne bestemmelse er i tråd med 
konventionen om menneskerettigheder og biomedicin, WHO's retningslinjer om 
transplantation af humane celler, væv og organer og Istanbul-erklæringen om ulovlig handel 
med organer og organturisme. Den foreslåede ordlyd er taget fra direktivet om væv og celler 
for at sikre konsistens mellem de to EU-dokumenter.

Ændringsforslag 167
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. En person, som har lidt unødig skade 
som følge af et indgreb, har ret til en 
rimelig erstatning.

Or. it

(Jf. ordførerens ændringsforslag 33)

Begrundelse

Rimeligheden af den erstatning, der kan betales til en person, som har lidt unødig skade som 
følge af et indgreb, fastlægges i hvert enkelt tilfælde af den relevante retsinstans. Det er 
derfor ikke muligt at begrænse den på forhånd i direktivet.  

Ændringsforslag 168
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at den 
kompetente myndighed, i 
overensstemmelse med gældende 
bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger og statistisk 
fortrolighed, fører et register over de 
levende donorer efter donation og 
indsamler oplysninger om opfølgningen 
for disse, herunder navnlig om eventuelle 
komplikationer i tilknytning til deres 
donation på kort, mellemlang og lang sigt.

3. Medlemsstaterne sørger for, at den 
kompetente myndighed, i 
overensstemmelse med gældende 
bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger og statistisk 
fortrolighed, fører et register over de 
levende donorer.

Or. en

Begrundelse

For at sikre organers kvalitet og sikkerhed ville det være ideelt, at alle lande kunne oprette og 
føre et register over opfølgningen for levende donorer, men det er ikke praktisk muligt og er 
en meget streng foranstaltning for et direktiv. Et register over de levende donorer (ikke over 
opfølgningen for disse) er realistisk og afgørende af hensyn til sporbarheden. 
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Ændringsforslag 169
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sørger for, at der i 
overensstemmelse med de nationale 
bestemmelser følges op på levende 
donorer med henblik på at kortlægge,
rapportere og håndtere enhver 
begivenhed, der kan have indflydelse på 
det donerede organs kvalitet og sikkerhed 
og dermed på recipienten, samt enhver 
alvorlig bivirkning hos den levende donor, 
der kan være en følge af donationen.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 33a. 

Ændringsforslag 170
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sikrer, at den 
grundlæggende ret til beskyttelse af 
personoplysninger håndhæves til punkt og 
prikke i forbindelse med alle 
organtransplantationsaktiviteter i 
overensstemmelse med EF-
retsforskrifterne om beskyttelse af 
personoplysninger, herunder direktiv 
95/46/EF, særlig artikel 8, stk. 3, artikel 16, 
artikel 17 og artikel 28, stk. 2, i samme 
direktiv.

 Medlemsstaterne sikrer, at den 
grundlæggende ret til beskyttelse af 
personoplysninger håndhæves til punkt og 
prikke i forbindelse med alle 
organdonations- og -
transplantationsaktiviteter i 
overensstemmelse med EF-
retsforskrifterne om beskyttelse af 
personoplysninger, herunder direktiv 
95/46/EF, særlig artikel 8, stk. 3, artikel 16, 
artikel 17 og artikel 28, stk. 2, i samme 
direktiv.
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Or. en

Begrundelse

Beskyttelse af personoplysninger omfatter også donorer. 

Ændringsforslag 171
Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anonymisering af donorer og recipienter Databeskyttelse

Or. de

Ændringsforslag 172
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anonymisering af donorer og recipienter Databeskyttelse og fortrolige oplysninger 
i forbindelse med donorer og recipienter

Or. de

Ændringsforslag 173
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
personoplysninger om donorer og 
recipienter, der behandles inden for 
rammerne af dette direktiv, anonymiseres, 
så hverken donorer eller recipienter kan 

 Medlemsstaterne træffer alle fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
personoplysninger om donorer og 
recipienter, der indsamles og behandles 
inden for rammerne af dette direktiv, og 
hvortil tredjemand har adgang,
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identificeres. anonymiseres eller pseudonymiseres, så 
donorer og recipienter sikres beskyttelse.

Or. de

Begrundelse

I forslaget er der en modsætning mellem de anvendte begreber "sporbarhed" og 
"anonymisering". I den sammenhæng vil det være hensigtsmæssigt at ændre formuleringerne, 
så der skabes overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesdirektiver. 

Ændringsforslag 174
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne træffer alle fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
personoplysninger om donorer og 
recipienter, der behandles inden for 
rammerne af dette direktiv, anonymiseres, 
så hverken donorer eller recipienter kan 
identificeres.

 Medlemsstaterne træffer alle fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
personoplysninger om donorer og 
recipienter, der indsamles og behandles 
inden for rammerne af dette direktiv, og 
hvortil tredjemand har adgang,
anonymiseres eller pseudonymiseres, så 
donorer og recipienter sikres beskyttelse.

Or. de

Begrundelse

I forslaget er der en modsætning mellem de anvendte begreber "sporbarhed" og 
"anonymisering". I den sammenhæng vil det være hensigtsmæssigt at ændre formuleringerne, 
så der skabes overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesdirektiver. 

Ændringsforslag 175
Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle fornødne  Medlemsstaterne træffer alle fornødne 
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foranstaltninger for at sikre, at alle 
personoplysninger om donorer og 
recipienter, der behandles inden for 
rammerne af dette direktiv, anonymiseres, 
så hverken donorer eller recipienter kan 
identificeres.

foranstaltninger for at sikre, at alle 
personoplysninger om donorer og 
recipienter, der indsamles og behandles i 
løbet af organdonationsprocessen inden 
for rammerne af dette direktivs 
gennemførelse, pseudonymiseres, så 
donorer og recipienter beskyttes mod at 
blive identificeret af tredjepersoner, der 
ikke er berettiget hertil.

Or. de

Begrundelse

Eine Anonymisierung kann hier nicht als Option zugelassen werden, weil die 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleiben muss. Auf einschlägige 
Pseudonymisierungsverfahren sollte zurückgegriffen werden, um die Spenderidentifikation in 
bestimmten Einzelfällen über die Anwendung eines Schlüssels durch berechtigte Personen zu 
ermöglichen. Die (Ent-)Pseudomynisierung muss zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt 
wreden, um gerade bei grenzüberschreitenden Beschaffungswesen im Einzelfall die 
Rückverfolgbarkeit - unter Beachtung der Anforderugen des Datenschutzes - sicherzustellen. 

Ændringsforslag 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udpegelse af de kompetente myndigheder
og disses ansvarsområder

Udpegelse af de kompetente instanser/ 
organisationer/institutioner og disses 
ansvarsområder

Or. de

Begrundelse

Ved afgrænsningen af direktivets regelindhold er det absolut påkrævet at overholde 
nærhedsprincippet, jf. artikel 168, stk. 7, i TEUF (tidligere artikel 152, stk. 5, i EUF). Dette 
tages der i øjeblikket ganske vist hensyn til i betragtning 19, hvor følgende konstateres: 
"Afhængigt af især kompetencefordelingen i de enkelte medlemsstater vil lokale, regionale 
og/eller internationale instanser dog kunne samarbejde om at koordinere donation, 
allokering og/eller transplantation, forudsat at de eksisterende rammer sikrer en klar 
ansvarsfordeling, samarbejde og effektivitet." Dog tages der kun betinget hensyn til dette 
nærhedsprincip i direktivforslagets enkelte artikler. 
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Ændringsforslag 177
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger den eller de 
myndigheder (i det følgende benævnt 
"kompetent myndighed"), der er ansvarlige 
for at gennemføre dette direktivs 
bestemmelser. 

 Medlemsstaterne udpeger den eller de 
myndigheder, organisationer eller 
institutioner (i det følgende benævnt 
kompetent(e) myndighed(er), kompetent(e) 
organisation(er) eller kompetent(e) 
institution(er), der er ansvarlige for at 
gennemføre dette direktivs bestemmelser. 
Lederen af den kompetente myndighed i 
hver af medlemsstaterne må ikke have en 
retlig interesse i eller et 
ansættelsesforhold hos de organer, som 
udfører de procedurer, der er fastsat i 
dette direktiv. Repræsentanter for de 
sociale aktører, som repræsenterer 
potentielle organrecipienter, kan også 
deltage i de offentlige myndigheders 
beslutningsprocedure for at sikre 
procedurernes gennemsigtighed 
yderligere.

Or. el

Begrundelse

Για να διατηρηθούν οι επιτυχημένες και εγκεκριμένες οργανωτικές δομές των κρατών μελών, το 
άρθ. 18 πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων αρμόδιων φορέων έντός του 
υπάρχοντος πλαισίου. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίζεται ρητά ότι μπορεί να πρόκειται για 
οποιονδήποτε οργανισμό, ίδρυμα ή αρχή, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό φορέα, όπως 
αναφέρει ο νέος ορισμός στο άρθρο 3 (τροπολογία 3). [Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά 
και η διάθεση οργανώνονται από ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υποβάλλουν 
αναφορές στο Υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπει η γερμανική Πράξη για τις μεταμοσχεύσεις, 
του 1997]. Επιπροσθέτως, για να διασφαλίστεί η απαιτούμενη   αυξημένη διαφάνεια  ενόψει 
των  σημαντικών διλημμάτων που συνεπάγεται η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης. 
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Ændringsforslag 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne udpeger den eller de 
myndigheder (i det følgende benævnt 
"kompetent myndighed"), der er 
ansvarlige for at gennemføre dette direktivs 
bestemmelser.

Medlemsstaterne udpeger den eller de 
offentlige eller private 
nonprofitinstanser/-organisationer/-
institutioner, der er ansvarlige for og især 
beskæftiger sig med at gennemføre dette 
direktivs bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Ved afgrænsningen af direktivets regelindhold er det absolut påkrævet at overholde 
nærhedsprincippet, jf. artikel 168, stk. 7, i TEUF (tidligere artikel 152, stk. 5, i EUF). Dette 
tages der i øjeblikket ganske vist hensyn til i betragtning 19, hvor følgende konstateres: 
"Afhængigt af især kompetencefordelingen i de enkelte medlemsstater vil lokale, regionale 
og/eller internationale instanser dog kunne samarbejde om at koordinere donation, 
allokering og/eller transplantation, forudsat at de eksisterende rammer sikrer en klar 
ansvarsfordeling, samarbejde og effektivitet." Dog tages der kun betinget hensyn til dette 
nærhedsprincip i direktivforslagets enkelte artikler. 

Ændringsforslag 179
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne udpeger den eller de 
myndigheder (i det følgende benævnt 
"kompetent myndighed"), der er 
ansvarlige for at gennemføre dette 
direktivs bestemmelser.

Medlemsstaterne udpeger den kompetente 
myndighed, der er ansvarlig for at 
gennemføre dette direktivs bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med definitionen af "kompetent myndighed". 
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Ændringsforslag 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder træffer bl.a.
følgende foranstaltninger:

De kompetente myndigheder eller 
institutioner træffer navnlig følgende 
foranstaltninger:

Or. de

Ændringsforslag 181
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) De indfører og opdaterer løbende et 
nationalt kvalitetsprogram, jf. artikel 4.

a) De indfører og opdaterer løbende en 
ramme for kvalitet og sikkerhed, jf. artikel 
4.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med ændringen i artikel 4. 

Ændringsforslag 182
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Hver medlemsstat kan delegere, eller 
give en kompetent myndighed tilladelse til 
at delegere, nogle af eller alle de opgaver, 
som den har fået tildelt efter dette direktiv, 
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til et andet organ, der anses for egnet i 
henhold til de nationale bestemmelser. Et 
sådant organ kan også bistå en kompetent 
myndighed med at udføre sine opgaver.

Or. en

Begrundelse

Er enig i, at det er nødvendigt at indføre muligheden for delegation. Denne ordlyd er mere 
fleksibel. Dette stykke bør placeres foran listen over foranstaltninger, der skal træffes (18.2). 

Ændringsforslag 183
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Hver medlemsstat kan delegere, eller 
give en kompetent myndighed tilladelse til 
at delegere, nogle af eller alle de opgaver, 
som den har fået tildelt efter dette direktiv, 
til et andet organ, der anses for egnet i 
henhold til nationale bestemmelser. Et 
sådant organ kan også bistå en kompetent 
myndighed med at udføre sine opgaver.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre muligheden for delegation. 

Ændringsforslag 184
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) De sørger for, at der føres løbende
kontrol, herunder audit, med 

b) De sørger for, at der føres offentlig
kontrol, herunder audit, med 
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udtagningssteder og transplantationscentre 
med henblik på at efterprøve, at dette 
direktivs bestemmelser overholdes. 

udtagningssteder og transplantationscentre 
med henblik på at efterprøve, at dette 
direktivs bestemmelser overholdes. 

Or. el

Begrundelse

På grund af organtransplantationers følsomme karakter og nonprofitaspekt og den udsatte 
position, som patienter, der venter på en transplantation, befinder sig i, er det nødvendigt at 
sørge for strenge offentlige kontrolprocedurer i alle processens faser.  

Ændringsforslag 185
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) De udsteder fyldestgørende 
retningslinjer til sundhedsinstitutioner, 
fagfolk og andre aktører i alle led i kæden 
fra donation til transplantation eller anden 
disponering. 

e) De udsteder fyldestgørende 
retningslinjer til sundhedsinstitutioner, 
fagfolk og andre aktører i alle led i kæden 
fra donation til transplantation eller anden 
disponering samt under den efterfølgende 
behandling og rekonvalescens efter 
transplantation. De sørger for, at der 
oprettes særlige protokoller om 
procedurer for operative og postoperative 
faser, som de pågældende operationshold, 
speciallæger i patologi og speciallæger på 
andre vigtige områder har ansvar for.

Or. el

Begrundelse

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας με 
θεραπευτικές αγωγές για την πρόληψη της απόρριψης είναι εξίσου απαραίτητη για την επιτυχία 
της μεταμόσχευσης στον ασθενή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, εφόσον έχει 
καίρια σημασία για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς. 
Το εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοδηγεί τις νοσοκομειακές 
μονάδες σε θέματα παρακολούθησης ασθενών μετά από μεταμόσχευση. Τα ειδικά πρωτόκολλα 
θα διευκολύνουν τη λειτουργία των μεταμοσχευτικών κέντρων  και τη διαφάνεια των 
διαδικασιώ_. 
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Ændringsforslag 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
kompetente myndighed:

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
kompetente 
instans/organisation/institution:

Or. de

Begrundelse

Der er tale om en klarere bestemmelse, hvor der tages hensyn til de forskellige nationale 
måder at organisere sundhedsvæsnet på. 

Ændringsforslag 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opretter og fører et register over 
udtagningssteder og 
transplantationscentre.

c) opretter og fører et register over 
sundhedsinstitutioner, hospitalshold eller 
-enheder eller andre instanser, der er 
autoriseret til at udtage menneskelige 
organer, og transplantationscentre.

Or. de

Begrundelse

Der er tale om en klarere bestemmelse, hvor der tages hensyn til de forskellige nationale 
måder at organisere sundhedsvæsnet på. 
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Ændringsforslag 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremlægger efter 
anmodning fra Kommissionen eller fra en 
anden medlemsstat oplysninger om 
registret over udtagningssteder og 
transplantationscentre.

2. Medlemsstaterne fremlægger efter 
anmodning fra Kommissionen eller fra en 
anden medlemsstat oplysninger om 
registret over sundhedsinstitutioner, 
hospitalshold eller -enheder eller andre 
instanser, der er autoriseret til at udtage 
menneskelige organer, og 
transplantationscentre.

Or. de

Begrundelse

Der er tale om en klarere bestemmelse, hvor der tages hensyn til de forskellige nationale 
måder at organisere sundhedsvæsnet på. 

Ændringsforslag 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen etablerer et netværk 
mellem de kompetente myndigheder med 
henblik på udveksling af oplysninger om 
de erfaringer, der gøres med 
gennemførelsen af dette direktiv.

1. Kommissionen etablerer et netværk 
mellem de kompetente 
instanser/organisationer/institutioner med 
henblik på udveksling af oplysninger om 
de erfaringer, der gøres med 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring er en følge af ændringen af artikel 19, stk. 1. 
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Ændringsforslag 190
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver
udveksling af organer fra eller til 
tredjelande sker efter autorisation fra den 
kompetente myndighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at udveksling af 
organer fra eller til tredjelande sker efter 
autorisation fra den kompetente 
myndighed.

Or. de

Ændringsforslag 191
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver
udveksling af organer fra eller til 
tredjelande sker efter autorisation fra den 
kompetente myndighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at udveksling af 
organer fra eller til tredjelande sker efter 
autorisation fra den kompetente 
myndighed.

Or. de

Ændringsforslag 192
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Medlemsstaterne kan overlade det til 
europæiske 
organudvekslingsorganisationer at tildele 
autorisation til udveksling af organer med 
tredjelande. 

Or. de
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Begrundelse

Det eksisterende organisatoriske og gennemprøvede organtransplantationssystem, som også 
omfatter organudveksling med tredjelande, bør bibeholdes. I den forbindelse bør ikke hver 
enkelt organudveksling med tredjelande kræve autorisation, men generelt organudveksling 
med et bestemt tredjeland. Denne opgave kan også i hvert enkelt tilfælde overdrages en 
europæisk organudvekslingsorganisation. 

Ændringsforslag 193
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan overlade det til 
europæiske 
organudvekslingsorganisationer at tildele 
autorisation til udveksling af organer med 
tredjelande. 

Or. de

Begrundelse

Det eksisterende organisatoriske og gennemprøvede organtransplantationssystem, som også 
omfatter organudveksling med tredjelande, bør bibeholdes. I den forbindelse bør ikke hver 
enkelt organudveksling med tredjelande kræve autorisation, men generelt organudveksling 
med et bestemt tredjeland. Denne opgave kan også i hvert enkelt tilfælde overdrages en 
europæisk organudvekslingsorganisation. 

Ændringsforslag 194
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne rapporterer inden den 
[…] og derefter hvert tredje år til 
Kommissionen om de aktiviteter, der er 
gennemført inden for rammerne af dette 
direktivs bestemmelser, og om de 

1. Medlemsstaterne rapporterer inden den 
[…*] og derefter hvert tredje år til 
Kommissionen om de aktiviteter, der er 
gennemført inden for rammerne af dette 
direktivs bestemmelser, og om de 
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erfaringer, der er gjort med 
gennemførelsen af direktivet.

erfaringer, der er gjort med 
gennemførelsen af direktivet.

*Seks år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne med direktivet om væv og celler har fået Kommissionen til at foreslå disse nye 
tidsrammer. 

Ændringsforslag 195
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den […] og derefter hvert tredje år 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg samt 
Regionsudvalget en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv.

2. Inden den […**] og derefter hvert tredje 
år forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg samt 
Regionsudvalget en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv.

**Fem år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne med direktivet om væv og celler har fået Kommissionen til at foreslå disse nye 
tidsrammer. 

Ændringsforslag 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for ajourføring og formidling af a) regler for ajourføring og formidling af 
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oplysninger om karakteriseringer af 
menneskelige organer, jf. bilaget

oplysninger om karakteriseringer af 
menneskelige organer og donorer, jf. 
bilaget

Or. de

Begrundelse

Med denne tilføjelse tages der hensyn til sammenhængen mellem karakterisering af 
menneskelige organer og donorer (stk. 1, litra a)), samt definitionen, jf. direktivforslagets 
artikel 3, nr. 13 og 14, (stk. 1, litra c), stk. 2, litra a) og b)).  

Ændringsforslag 197
Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) procedurer, der har til formål at sikre 
indberetning af alvorlige uønskede 
hændelser og bivirkninger.

c) procedurer, der har til formål at sikre
indberetning af ikke forventede, alvorlige 
uønskede hændelser og bivirkninger.

Or. de

Begrundelse

Med denne tilføjelse tages der hensyn til sammenhængen mellem karakterisering af 
menneskelige organer og donorer (stk. 1, litra a)), samt definitionen, jf. direktivforslagets 
artikel 3, nr. 13 og 14, (stk. 1, litra c), stk. 2, litra a) og b)).  

Ændringsforslag 198
Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenkobling af systemerne for 
indberetning af uønskede hændelser og 
bivirkninger, jf. artikel 11, stk. 3

a) sammenkobling af systemerne for 
indberetning af ikke forventede, uønskede 
hændelser og bivirkninger, jf. artikel 11, 
stk. 3
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Or. de

Begrundelse

Med denne tilføjelse tages der hensyn til sammenhængen mellem karakterisering af 
menneskelige organer og donorer (stk. 1, litra a)), samt definitionen, jf. direktivforslagets 
artikel 3, nr. 13 og 14, (stk. 1, litra c), stk. 2, litra a) og b)).  

Ændringsforslag 199
Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) etablering og drift af det i artikel 20 
omhandlede netværk af kompetente 
myndigheder.

b) etablering af det i artikel 20 omhandlede 
netværk af kompetente myndigheder og 
dettes arbejdsdygtighed.

Or. de

Begrundelse

Med denne tilføjelse tages der hensyn til sammenhængen mellem karakterisering af 
menneskelige organer og donorer (stk. 1, litra a)), samt definitionen, jf. direktivforslagets 
artikel 3, nr. 13 og 14, (stk. 1, litra c), stk. 2, litra a) og b)).  

Ændringsforslag 200
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
de enkelte medlemsstater opretholder eller 
indfører strengere
beskyttelsesforanstaltninger, under 
forudsætning af at de er i 
overensstemmelse med traktatens 
bestemmelser.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne kan om ønsket anvende strengere foranstaltninger. Det er i 
overensstemmelse med direktivet om væv og celler. 

Ændringsforslag 201
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 27 - stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
de enkelte medlemsstater opretholder eller 
indfører strengere 
beskyttelsesforanstaltninger, under 
forudsætning af at de er i 
overensstemmelse med traktatens 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 202
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilsender 
Kommissionen de vigtigste nationale 
bestemmelser, som de udsteder på det 
område, der er omfattet af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne tilsender 
Kommissionen de nationale bestemmelser, 
som de udsteder på det område, der er 
omfattet af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør fremsende alle nationale bestemmelser på det område, der er omfattet af 
direktivet. 
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Ændringsforslag 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt og Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af artikel 7 
indsamler udtagningsstedet eller 
udtagningsholdet nedenstående 
oplysninger om organets og donors 
karakteristika, om nødvendigt efter 
testning, og behandler disse i 
overensstemmelse med lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger og 
fortrolighed:

Med henblik på anvendelsen af artikel 7 
indsamler udtagningsstedet eller 
udtagningsholdet nedenstående 
oplysninger om organets og donors 
karakteristika under hensyntagen til alle 
detailforhold og behandler disse i 
overensstemmelse med lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger og 
fortrolighed: Såfremt oplysninger 
mangler, træffes der afgørelse om 
transplantation efter individuel 
risikovurdering af donor og recipient.

Or. de

Begrundelse

Med denne tilføjelse tages der hensyn til, at det ikke altid er muligt at råde over eller skaffe 
alle oplysninger og data, der ifølge bilagt kræves til organ- og donorkarakteriseringen. Dette 
må ikke i det enkelte tilfælde resultere i, at en transplantation af den grund ikke bliver mulig. 
Uden denne tilføjelse ville antallet af donororganer blive yderligere minimeret. 


