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Grozījums Nr. 57
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pēdējo 50 gadu laikā orgānu 
transplantācija ir kļuvusi pasaulē 
vispārpieņemta prakse, tādējādi sniedzot 
milzu labumu simtiem tūkstošu pacientu.
Cilvēku orgānu lietošana transplantācijai ir 
nepārtraukti palielinājusies pēdējo divu 
desmitgažu laikā. Patlaban orgānu 
transplantācija ir visrentablākā ārstēšanas 
metode nieru mazspējas pēdējā stadijā, bet 
tādu orgānu kā aknu, plaušu un sirds 
mazspējas pēdējā stadijā orgānu 
transplantācija ir vienīgā pieejamā metode.

(1) Pēdējo 50 gadu laikā orgānu 
transplantācija ir kļuvusi pasaulē 
vispārpieņemta prakse, tādējādi sniedzot 
milzu labumu simtiem tūkstošu pacientu.
Cilvēku orgānu lietošana transplantācijai ir 
nepārtraukti palielinājusies pēdējo divu 
desmitgažu laikā. Patlaban orgānu 
transplantācija ir riska un ieguvumu ziņā 
vislabāk sabalansētā ārstēšanas metode 
nieru un aizkuņģa dziedzera mazspējas 
pēdējā stadijā, bet tādu orgānu kā aknu, 
plaušu, zarnu un sirds mazspējas pēdējā 
stadijā orgānu transplantācija ir vienīgā 
pieejamā metode.

Or.fr

Pamatojums

Ja uzskaitījumā ietver orgānu transplantāciju, kas saskaņā ar jaunākajiem zinātnes 
sasniegumiem ir iespējama, ir svarīgi nodrošināt, lai uzskaitījums būtu pēc iespējas plašāks.

Grozījums Nr. 58
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Plaša 
cilvēku orgānu transplantācijas 
izmantošana terapijā prasa, lai to kvalitāte 
un drošība būtu tāda, kas samazina slimību 
pārnešanas risku.

(2) Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Plaša 
cilvēku orgānu transplantācijas 
izmantošana terapijā prasa, lai to kvalitāte 
un drošība būtu tāda, kas uzlabo riska un 
ieguvuma proporcionalitāti, vienlaikus 
samazinot jebkādu risku, kas saistīts ar 
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orgānu iegūšanas veidu.

Or.fr

Pamatojums

Slimību pārnešana ir būtisks risks, tomēr ne vienīgais riska faktors posmā no orgāna 
izņemšanas līdz tā transplantācijai un periodā pēc transplantācijas.

Grozījums Nr. 59
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Plaša 
cilvēku orgānu transplantācijas 
izmantošana terapijā prasa, lai to kvalitāte 
un drošība būtu tāda, kas samazina slimību 
pārnešanas risku.

(2) Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Plaša 
cilvēku orgānu transplantācijas 
izmantošana terapijā prasa, lai to kvalitāte 
un drošība būtu tāda, kas samazina slimību 
pārnešanas risku. Labi organizētas valstu 
transplantācijas sistēmas un labāko 
pieejamo medicīnisko zināšanu, 
tehnoloģiju un inovatīvas ārstēšanas 
izmantošana pacientiem var ievērojami 
samazināt ar pārstādītajiem orgāniem 
saistīto risku.

Or.en

Pamatojums

Ar imunoloģiju saistītās problēmas pēc transplantācijas nav labākais šīs direktīvas 
nodrošināto ieguvumu piemērs.

Grozījums Nr. 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Plaša 
cilvēku orgānu transplantācijas 
izmantošana terapijā prasa, lai to kvalitāte 
un drošība būtu tāda, kas samazina slimību 
pārnešanas risku.

(2) Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Plaša 
cilvēku orgānu transplantācijas 
izmantošana terapijā prasa, lai to kvalitāte 
un drošība būtu tāda, kas samazina slimību 
pārnešanas risku. Labi organizētas valstu 
transplantācijas sistēmas un labāko 
pieejamo medicīnisko zināšanu, 
tehnoloģiju un inovatīvas ārstēšanas 
izmantošana pacientiem var ievērojami 
samazināt ar pārstādītajiem orgāniem 
saistīto risku.

Or.en

Pamatojums

Ar imunoloģiju saistītās problēmas pēc transplantācijas nav labākais šīs direktīvas 
nodrošināto ieguvumu piemērs.

Grozījums Nr. 61
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Plaša
cilvēku orgānu transplantācijas 
izmantošana terapijā prasa, lai to kvalitāte 
un drošība būtu tāda, kas samazina slimību 
pārnešanas risku.

(2)  Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Cilvēku 
orgānu transplantācijas izmantošana 
terapijā prasa, lai to kvalitāte un drošība 
būtu tāda, kas samazina slimību pārnešanas 
risku.

Or.de

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā ir noteiktas orgānu transplantācijas kvalitātes un drošības 
pamatprasības; īpašības vārds „plašs” šajā kontekstā nav piemērots, un ar transplantāciju 
saistītais risks nav precizēts.
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Grozījums Nr. 62
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Turklāt cilvēku izcelsmes orgānu 
pieejamība ārstnieciskiem mērķiem ir 
atkarīga no tā, vai Kopienas iedzīvotāji ir 
gatavi tos ziedot. Lai saglabātu sabiedrības 
veselību un novērstu slimību pārnešanu ar 
šiem orgāniem, to ieguves, transporta un 
lietošanas laikā jāveic piesardzības 
pasākumi.

(3) Turklāt cilvēku izcelsmes orgānu 
pieejamība ārstnieciskiem mērķiem ir 
atkarīga no tā, vai Kopienas iedzīvotāji ir 
gatavi tos ziedot. Dalībvalstis ir atbildīgas 
par orgānu ziedošanas palielināšanu 
valstī, jo iespējamos valstu orgānu 
transplantācijas sistēmu trūkumus nevar 
novērst, transportējot orgānus vai 
pacientus no vienas valsts uz citu. Lai 
aizsargātu sabiedrības veselību un 
novērstu slimību pārnešanu ar šiem 
orgāniem, to ieguves, transporta un
lietošanas laikā jāveic piesardzības 
pasākumi.

Or.en

Grozījums Nr. 63
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Galvenā problēma, kas Eiropas 
Savienībai un dalībvalstīm jārisina 
saistībā ar orgānu transplantāciju, ir 
orgānu un donoru deficīta samazināšana.
Tādēļ Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi 
palielināt pieejamo orgānu skaitu, 
izmantojot tādus paņēmienus kā 
ziedojumu skaita palielināšana pēc 
smadzeņu nāves vai sirdsdarbības 
apstāšanās, dzīvo donoru skaita 
palielināšana un iespējamo donoru loka 
noteikšana, ietverot tajā personas, kas 
atbilst paplašinātajam kritērijam par 
donoriem.
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Or.fr

Grozījums Nr. 64
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Katru gadu dalībvalstu starpā notiek 
orgānu apmaiņa. Orgānu apmaiņa ir 
nozīmīgs veids, kā paplašināt pieejamo 
orgānu klāstu un nodrošināt labāku 
saderību starp donoru un saņēmēju, un 
tādējādi uzlabot transplanta kvalitāti. Tas 
īpaši svarīgi specifisku pacientu, 
piemēram, neatliekamu pacientu, pacientu 
ar paaugstinātu jutīgumu vai bērnu 
optimālai ārstēšanai. Pieejamos orgānus 
jāvar pārvest pāri robežām bez 
nevajadzīgām problēmām un kavēšanās.

(4) Katru gadu dalībvalstu starpā notiek 
orgānu apmaiņa. Orgānu apmaiņa ir 
nozīmīgs veids, kā nodrošināt labāku 
saderību starp donoru un saņēmēju, un 
tādējādi uzlabot transplantāta kvalitāti. Tas 
īpaši svarīgi specifisku pacientu, 
piemēram, neatliekamu pacientu, pacientu 
ar paaugstinātu jutīgumu vai bērnu 
optimālai ārstēšanai. Pieejamos orgānus 
jāvar pārvest pāri robežām bez 
nevajadzīgām problēmām un kavēšanās.

Or.fr

Pamatojums

Eiropas orgānu apmaiņas organizāciju „Scandinavtransplant” un „Eurotransplant” 
būtiskākais izveidošanas iemesls ir labākas saderības nodrošināšana starp donoriem un 
saņēmējiem. Tomēr, lai cik efektīvs Eiropā būtu šis orgānu apmaiņas veids, tā mērķis nav 
palielināt pieejamo orgānu skaitu. Valstu un Kopienas līmenī ir jāpieņem jaunas stratēģijas, 
lai palielinātu pieejamo orgānu skaitu.

Grozījums Nr. 65
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Katru gadu dalībvalstu starpā notiek 
orgānu apmaiņa. Orgānu apmaiņa ir 
nozīmīgs veids, kā paplašināt pieejamo 
orgānu klāstu un nodrošināt labāku 
saderību starp donoru un saņēmēju, un 

(4) Katru gadu dalībvalstu starpā notiek 
orgānu apmaiņa. Orgānu apmaiņa ir 
nozīmīgs veids, kā nodrošināt labāku 
saderību starp donoru un saņēmēju, un 
tādējādi uzlabot transplantāta kvalitāti. Tas 
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tādējādi uzlabot transplanta kvalitāti. Tas 
īpaši svarīgi specifisku pacientu, 
piemēram, neatliekamu pacientu, pacientu 
ar paaugstinātu jutīgumu vai bērnu 
optimālai ārstēšanai. Pieejamos orgānus 
jāvar pārvest pāri robežām bez 
nevajadzīgām problēmām un kavēšanās.

īpaši svarīgi specifisku pacientu, 
piemēram, neatliekamu pacientu, pacientu 
ar paaugstinātu jutīgumu vai bērnu 
optimālai ārstēšanai. Pieejamos orgānus 
jāvar pārvest pāri robežām bez 
nevajadzīgām problēmām un kavēšanās.

Or.de

Pamatojums

Kaut arī, uzlabojot orgānu apmaiņu, kā paredzēts šajā direktīvā, paaugstināsies pārstādāmo 
orgānu kvalitāte, pieejamo orgānu skaits nepalielināsies. Orgānu skaita palielināšanās ir 
atkarīga no citiem faktoriem, piemēram, no iedzīvotāju vēlmes ziedot orgānus.

Grozījums Nr. 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc Kopienas līmenī vajag vienotus 
cilvēka orgānu ieguves, transporta un 
izmantošanas kvalitātes un drošības 
standartus. Minētie standarti atvieglos 
orgānu apmaiņu, kas katru gadu nāks par 
labu tūkstošiem pacientu Eiropā, kuriem 
vajag šāda veida terapiju. Kopienas tiesību 
aktiem jānodrošina, ka cilvēku orgāni 
atbilst pieņemamiem kvalitātes un drošības 
standartiem. Tādēļ šādi standarti palīdzēs 
no jauna pārliecināt sabiedrību, ka uz 
cilvēka orgāniem, kas iegūti citā 
dalībvalstī, tomēr attiecas tādas pašas 
pamata kvalitātes un drošības garantijas, 
kādas ir pašu valstī.

(6) Tāpēc, pienācīgi ievērojot LESD 
168. panta 7. punktā (bijušais EK līguma 
152. panta 5. punkts) noteikto 
subsidiaritātes principu, Kopienas līmenī 
vajag vienotus cilvēka orgānu ieguves, 
transporta un izmantošanas kvalitātes un 
drošības standartus. Minētie standarti 
atvieglos orgānu apmaiņu, kas katru gadu 
nāks par labu tūkstošiem pacientu Eiropā, 
kuriem vajag šāda veida terapiju. Kopienas 
tiesību aktiem jānodrošina, ka cilvēku 
orgāni atbilst atzītiem kvalitātes un 
drošības standartiem. Tādēļ šādi standarti 
palīdzēs no jauna pārliecināt sabiedrību, ka 
uz cilvēka orgāniem, kas iegūti citā 
dalībvalstī, tomēr attiecas tādas pašas 
pamata kvalitātes un drošības garantijas, 
kādas ir pašu valstī.
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Or.de

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 67
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 168. panta 7. punktu 
pasākumi, kas pieņemti atbilstīgi šā panta 
4. punkta a) apakšpunktam, neietekmē 
valstu noteikumus par orgānu 
izmantošanu medicīnā. Tādēļ šīs 
direktīvas darbības jomā nav ietvertas ar 
transplantāciju saistītās ķirurģiskās 
darbības. Tomēr, ņemot vērā mērķi 
samazināt ar orgānu pārstādīšanu saistīto 
risku, šīs direktīvas darbības jomā ir 
jāietver konkrēti noteikumi par 
transplantācijas norisi, jo īpaši noteikumi 
par to, kā risināt transplantācijas laikā 
radušās neplānotas un neparedzētas 
problēmas, kas var ietekmēt orgānu 
kvalitāti un drošību.

Or.en
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Grozījums Nr. 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai samazinātu transplantācijas procesa 
risku un palielinātu ieguvumus, 
dalībvalstīm jāizveido efektīva valsts 
kvalitātes programma. Šī programma 
jāīsteno un jāuztur visā ķēdē no orgāna 
ziedošanas līdz transplantācijai vai 
iznīcināšanai un tai jāattiecas uz iesaistīto 
personālu, organizāciju, telpām, iekārtām, 
materiāliem, dokumentāciju un reģistriem.
Valsts kvalitātes programmai vajadzības 
gadījumā jāietver revīzija. Dalībvalstīm 
jāvar ar rakstisku vienošanos deleģēt 
Eiropas orgānu apmaiņas organizācijām 
atbildību par šīs programmas daļām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or.de

Grozījums Nr. 69
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai samazinātu transplantācijas procesa 
risku un palielinātu ieguvumus, 
dalībvalstīm jāizveido efektīva valsts 
kvalitātes programma. Šī programma 
jāīsteno un jāuztur visā ķēdē no orgāna 
ziedošanas līdz transplantācijai vai 
iznīcināšanai un tai jāattiecas uz iesaistīto 
personālu, organizāciju, telpām, iekārtām, 
materiāliem, dokumentāciju un reģistriem.
Valsts kvalitātes programmai vajadzības 
gadījumā jāietver revīzija. Dalībvalstīm 
jāvar ar rakstisku vienošanos deleģēt 
Eiropas orgānu apmaiņas organizācijām 
atbildību par šīs programmas daļām.

(7) Lai samazinātu transplantācijas procesa 
risku un palielinātu ieguvumus, 
dalībvalstīm jāizveido efektīva valsts 
kvalitātes programma. Šī programma 
jāīsteno un jāuztur visā ķēdē no orgāna 
ziedošanas līdz transplantācijai vai 
iznīcināšanai un tai jāattiecas uz iesaistīto 
personālu, organizāciju, telpām, iekārtām, 
materiāliem, dokumentāciju un reģistriem.
Valsts kvalitātes programmai vajadzības 
gadījumā jāietver revīzija. Dalībvalstīm 
jāvar ar rakstisku vienošanos deleģēt 
Eiropas orgānu apmaiņas organizācijām 
atbildību par šīs programmas daļām.
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Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām 
brīvprātīgi izvēlēties, vai piedalīties 
orgānu apmaiņā un noslēgt līgumus ar 
organizācijām par orgānu pārrobežu 
apmaiņu, un nevajadzētu likt tām 
izmantot kopīgos gaidīšanas sarakstus.

Or.en

Grozījums Nr. 70
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai samazinātu transplantācijas procesa 
risku un palielinātu ieguvumus, 
dalībvalstīm jāizveido efektīva valsts 
kvalitātes programma. Šī programma 
jāīsteno un jāuztur visā ķēdē no orgāna 
ziedošanas līdz transplantācijai vai 
iznīcināšanai un tai jāattiecas uz iesaistīto 
personālu, organizāciju, telpām, iekārtām, 
materiāliem, dokumentāciju un reģistriem.
Valsts kvalitātes programmai vajadzības 
gadījumā jāietver revīzija. Dalībvalstīm 
jāvar ar rakstisku vienošanos deleģēt 
Eiropas orgānu apmaiņas organizācijām 
atbildību par šīs programmas daļām.

(7) Lai samazinātu transplantācijas procesa 
risku un palielinātu ieguvumus, 
dalībvalstīm jāizveido efektīva valsts 
kvalitātes programma, nodrošinot, lai to 
rīcībā būtu donoru un orgānu precīzs 
apraksts. Šī programma jāīsteno un jāuztur 
visā ķēdē no orgāna ziedošanas līdz 
transplantācijai vai iznīcināšanai un tai 
jāattiecas uz iesaistīto personālu, 
organizāciju, telpām, iekārtām, 
materiāliem, dokumentāciju un reģistriem.
Valsts kvalitātes programmai vajadzības 
gadījumā jāietver revīzija. Dalībvalstīm 
jāvar ar rakstisku vienošanos deleģēt 
Eiropas orgānu apmaiņas organizācijām 
atbildību par šīs programmas daļām.

Or.fr

Pamatojums

Precīzāks skaidrojums.

Grozījums Nr. 71
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums



PE439.155v03-00 12/84 AM\807512LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ieguves apstākļus uzrauga kompetentas 
iestādes, kuras izsniedz atļaujas noteiktām 
ieguves organizācijām. Atļauja nodrošina, 
ka organizācijai ir atbilstoša struktūra, 
kvalificēts personāls un piemērotas iekārtas 
un materiāli.

(8) Ieguves apstākļus uzrauga kompetentas 
iestādes, ņemot vērā valstī raksturīgo 
situāciju saistībā ar transplantācijas 
organizāciju izraudzīšanos. Atļaujas 
izsniegšana nozīmē, ka organizācijai ir 
atbilstoša struktūra, kvalificēts personāls 
un piemērotas iekārtas un materiāli.

Or.fr

Pamatojums

Komisijas piedāvātajā teksta redakcijā nebūtu vēlams ietvert priekšlikumu par mazākumā 
valstu izmantoto veidu, kā organizēt valstu transplantācijas sistēmas.

Grozījums Nr. 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Iespējamo donoru novērtēšana pirms 
transplantācijas ir orgānu transplantācijas 
nozīmīga daļa. Šai novērtēšanai jāsniedz 
transplantācijas centram pietiekama 
informācija, lai veiktu atbilstošu riska un 
ieguvuma analīzi. Ar orgānu saistītie riski 
un tā īpašības jānoskaidro un jādokumentē, 
lai to varētu piešķirt atbilstošam 
saņēmējam. Jāvāc informācija, kas pilnībā 
raksturo orgānu un donoru.

(10) Iespējamo donoru novērtēšana pirms 
transplantācijas ir orgānu transplantācijas 
nozīmīga daļa. Šai novērtēšanai jāsniedz 
transplantācijas centram pietiekama 
informācija, lai veiktu atbilstošu riska un 
ieguvuma analīzi. Ar orgānu saistītie riski 
un tā īpašības jānoskaidro un jādokumentē, 
lai to varētu piešķirt atbilstošam 
saņēmējam. Jāvāc informācija par slimības 
vēsturi, fizisko pārbaudi un papildu 
analīzēm, lai pilnībā raksturotu orgānu un 
donoru. Lai iegūtu precīzu, ticamu un 
objektīvu vēsturi, mediķiem būtu jāiztaujā 
dzīvais donors vai mirušā donora 
radinieki. Tas ir būtiski, jo laika 
ierobežojums, kas saistīts ar orgānu 
ziedošanu donora nāves gadījumā, 
samazina potenciāli bīstamu pārnēsājamu 
slimību izslēgšanas iespējas. Iztaujāšanas 
laikā mediķiem būtu jāsniedz donoriem 
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izsmeļoša informācija par orgānu 
ziedošanas un transplantācijas risku un 
sekām, lai donori apzinātos, cik svarīgas 
mediķiem ir visas viņu sniegtās ziņas.

Or.en

Pamatojums

Būtu jāakcentē, ka ir svarīgi iegūt atbilstošu slimības vēsturi, jo šim apstāklim ir būtiska 
nozīme, lai nodrošinātu pārstādāmo orgānu kvalitāti un drošību. Tādēļ teksts būtu 
jāpapildina, iekļaujot tajā jēdzienu par visaptverošas informācijas sniegšanu 
donoriem/radiniekiem, lai viņi apzinātos iespējamo risku, kas apdraud orgāna saņēmēju.

Grozījums Nr. 73
Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Orgānu donors ļoti bieži ir arī audu 
donors. Orgānu kvalitātes un drošības 
prasības jāsaskaņo un jāsasaista ar 
pastāvošo Kopienas sistēmu attiecībā uz 
audiem un šūnām, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/23/EK par 
kvalitātes un drošības standartu noteikšanu 
cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, 
testēšanai, apstrādei, konservācijai, 
uzglabāšanai un izplatīšanai. Saskaņā ar 
minēto direktīvu orgāna donora vai 
saņēmēja negaidīta nevēlama blakne 
jāizseko kompetentajai iestādei un par to 
jāziņo audu uzraudzības sistēmai.

(13) Orgānu donors ļoti bieži ir arī audu 
donors. Orgānu kvalitātes un drošības 
prasības jāsaskaņo un jāsasaista ar 
pastāvošo Kopienas sistēmu attiecībā uz 
audiem un šūnām, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/23/EK par 
kvalitātes un drošības standartu noteikšanu 
cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, 
testēšanai, apstrādei, konservācijai, 
uzglabāšanai un izplatīšanai10. Saskaņā ar 
minēto direktīvu orgāna donora vai 
saņēmēja negaidīta nevēlama blakne 
jāizseko kompetentajai iestādei vai 
struktūrai un par to jāziņo audu 
uzraudzības sistēmai.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or.en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs par ziedotajiem orgāniem atbild nevis valsts iestādes, bet citas 
kompetentas struktūras (piem., Vācijā — „Deutsche Stiftung für Organtransplantation”).
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Grozījums Nr. 74
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Personālam, kas tieši iesaistīts cilvēka 
orgānu ziedošanā, ieguvē, pārbaudēs, 
glabāšanā, transportēšanā un 
transplantācijā, jābūt pienācīgi
kvalificētam un apmācītam.

(14) Personālam, kas tieši iesaistīts cilvēka 
orgānu ziedošanā, pārbaudēs,
raksturošanā, ieguvē, glabāšanā, 
transportēšanā un transplantācijā, jābūt 
pienācīgi kvalificētam un zinošam.

Or.en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka šīs prasības attiecas tikai uz minētajā procesā iesaistītajiem veselības 
aprūpes darbiniekiem. Šādu stingru prasību izvirzīšana citiem darbiniekiem varētu izraisīt 
orgānu skaita nevajadzīgu samazināšanos. Šīs prasības ir ierosinātas, lai ievērotu klīnisko 
praksi un nodrošinātu atbilstību direktīvas 2. pantam. Jaunā teksta redakcija labāk atspoguļo 
reālo situāciju ES dalībvalstīs un precizē, ka prasības nav paredzētas, lai pastiprinātu 
administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 75
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vispārējs princips ir, ka orgānu 
apmaiņu no/uz trešām valstīm jāuzrauga 
kompetentajai iestādei. Atļauju izsniedz 
tikai tad, ja ir ievēroti standarti, kas ir 
līdzvērtīgi šajā direktīvā noteiktajiem.
Tomēr jāņem vērā nozīmīgā loma, kāda 
orgānu apmaiņā dalībvalstu starpā ir 
esošajām Eiropas orgānu apmaiņas 
organizācijām un trešām valstīm, kuras ir 
dalībnieces šādās organizācijās.

(15) Vispārējs princips ir, ka orgānu 
apmaiņu no/uz trešām valstīm jāuzrauga 
kompetentajai iestādei. Atļauju izsniedz 
tikai tad, ja ir ievēroti standarti, kas ir 
līdzvērtīgi šajā direktīvā noteiktajiem.
Tomēr jāņem vērā nozīmīgā loma, kāda 
orgānu apmaiņā dalībvalstu starpā ir 
esošajām Eiropas orgānu apmaiņas 
organizācijām un trešām valstīm, kuras ir 
dalībnieces šādās organizācijās. Vajadzētu 
paredzēt arī iespēju piešķirt trešai valstij 
vai ieguves organizācijai, kas atrodas 
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trešā valstī, vispārēju atļauju.

Or.de

Pamatojums

Šajā grozījumā precizē, ka ne visos gadījumos, kad notiek orgānu apmaiņa ar trešām valstīm, 
ir vajadzīga atsevišķa atļauja, bet orgānu apmaiņu ar trešām valstīm vai konkrētu 
organizāciju var veikt, pamatojoties arī uz vispārēju atļauju, ja tiek nodrošināti tādi paši 
standarti kā noteikti direktīvā. Neparedzot šādu noteikumu, orgānu apmaiņas process, 
iespējams, būs tik ilgs, ka orgāni kļūs nederīgi.

Grozījums Nr. 76
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā11.
Saskaņā ar minēto hartu un attiecīgi ņemot 
vērā Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu12, orgānu transplantācijas 
programmu pamatā jābūt brīvprātīgas un 
bezmaksas ziedošanas principiem, donora 
altruismam un solidaritātei starp donoru 
un saņēmēju, vienlaikus nodrošinot 
mirušā donora un saņēmēja(-u) 
anonimitāti.

(16) Lai nodrošinātu pārstādāmo orgānu 
kvalitāti un drošību, orgānu 
transplantācijas programmas būtu 
jāveido, pamatojoties uz principiem par 
brīvprātīgiem un bezmaksas ziedojumiem.
Tas ir būtiski, jo šo principu neievērošana 
varētu izraisīt nepieņemamu risku un 
nelabvēlīgi ietekmēt saņēmējus un dzīvos 
donorus. Ja ziedošana nav brīvprātīga 
un/vai notiek par atlīdzību, nevar pilnībā 
nodrošināt ziedošanas procesa kvalitāti, jo 
kāda cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošana 
vai dzīvības glābšana nav galvenais un/vai 
vienīgais mērķis, kas jāsasniedz. Arī tad, 
ja ziedošana notiek saskaņā ar 
atbilstīgiem kvalitātes standartiem, no 
iespējamā dzīvā donora vai iespējamā 
mirušā donora radiniekiem iegūtā 
slimības vēsture var nebūt pietiekami 
precīza attiecībā uz minētajiem 
nosacījumiem un/vai slimībām, kuras 
saņēmēji, iespējams, var iegūt no 
donoriem, ja donori vēlas gūt finansiālu 
labumu vai arī savu izvēli izdara kādu 
apstākļu spiesti. Tādējādi iespējamiem 
saņēmējiem rastos ar drošību saistīta 
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problēma, jo mediķiem būtu ierobežotas 
iespējas pienācīgi analizēt risku.
Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un 
principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Saskaņā ar 
minēto hartu šajā direktīvā attiecīgi būtu 
jāņem vērā Konvencija par cilvēktiesībām 
un biomedicīnu un Pasaules Veselības 
organizācijas pārskatītie pamatprincipi 
par cilvēka šūnu, audu un orgānu 
transplantāciju.

Or.en

Pamatojums

16. apsvērumā lielāka uzmanība būtu jāpievērš saiknes stiprināšanai starp III nodaļu 
(„Orgānu ziedošanas pamatprincipi”) un to orgānu kvalitāti un drošību, kurus paredzēts 
izmantot transplantācijā.

Grozījums Nr. 77
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.
Saskaņā ar minēto hartu un attiecīgi ņemot 
vērā Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu12, orgānu transplantācijas 
programmu pamatā jābūt brīvprātīgas un 
bezmaksas ziedošanas principiem, donora 
altruismam un solidaritātei starp donoru 
un saņēmēju, vienlaikus nodrošinot 
mirušā donora un saņēmēja(-u) 
anonimitāti.

(16) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.
Saskaņā ar minēto hartu šajā direktīvā
attiecīgi būtu jāņem vērā Konvencija par 
cilvēktiesībām un biomedicīnu un 
Pasaules Veselības organizācijas 
pārskatītie pamatprincipi par cilvēka 
šūnu, audu un orgānu transplantāciju.

Or.en
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Grozījums Nr. 78
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā11.
Saskaņā ar minēto hartu un attiecīgi ņemot 
vērā Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu12, orgānu transplantācijas 
programmu pamatā jābūt brīvprātīgas un 
bezmaksas ziedošanas principiem, donora 
altruismam un solidaritātei starp donoru un 
saņēmēju, vienlaikus nodrošinot mirušā 
donora un saņēmēja(-u) anonimitāti.

(16) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā11.
Saskaņā ar minēto hartu un attiecīgi ņemot 
vērā Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu12, orgānu transplantācijas 
programmu pamatā jābūt brīvprātīgas un 
bezmaksas ziedošanas principiem, dzīvā 
donora altruismam un solidaritātei starp 
donoru un saņēmēju, vienlaikus nodrošinot 
mirušā donora un saņēmēja(-u) 
anonimitāti.

Or.fr

Pamatojums

Pareizi būtu, ja altruisms tiktu pieminēts attiecībā uz dzīviem donoriem.

Grozījums Nr. 79
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Kompetentā iestāde var apspriesties 
ar valsts datu aizsardzības iestādi par 
sistēmas izveidi, lai pārsūtītu datus par 
orgāniem uz trešām valstīm un no tām.

Or.en
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Grozījums Nr. 80
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Saņēmēja(-u) identitātes 
neatklāšana donoram vai viņa ģimenes 
locekļiem un otrādi ir vispārējs princips, 
un tas neskar dalībvalstīs spēkā esošos 
tiesību aktus, kuros noteikts, ka, ievērojot 
īpašus nosacījumus, šādu informāciju 
varētu darīt zināmu donoram vai donoru 
ģimenes locekļiem un orgānu 
saņēmējiem, pamatojoties uz abu pušu 
piekrišanu.

Or.en

Pamatojums

Priekšlikuma 16. apsvērumā minēto principu par anonimitātes saglabāšanu starp donoru un 
saņēmēju var izskaidrot labāk, papildinot tekstu ar jaunu, īpašu apsvērumu. Šajā apsvērumā 
tiktu precizēts, ka anonimitātes princips neattiecas uz datu aizsardzības nodrošināšanas 
procedūru, jo tas būtu pretrunā datu izsekojamībai.

Grozījums Nr. 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti13 principā aizliedz apstrādāt datus, 
kas attiecas uz veselību. Šim aizlieguma 
principam ir noteikti ierobežoti izņēmumi.
Direktīva 95/46/EK paredz arī, ka 
atbildīgajai personai jāīsteno atbilstoši 
tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai 
aizsargātu personas datus pret nejaušu vai 

(17) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti principā aizliedz apstrādāt datus, kas 
attiecas uz veselību. Šim aizliegumam ir 
noteikti ierobežoti izņēmumi. Direktīva 
95/46/EK paredz arī, ka atbildīgajai 
personai jāīsteno atbilstoši tehniskie un 
organizatoriskie pasākumi, lai aizsargātu 
personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu 
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nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu 
zudumu, izmaiņām, neatļautu izpaušanu 
vai piekļūšanu, kā arī pret visiem pārējiem 
datu apstrādes nelikumīgajiem veidiem.

iznīcināšanu vai nejaušu zudumu, 
izmaiņām, neatļautu izpaušanu vai 
piekļūšanu, kā arī pret visiem pārējiem 
datu apstrādes nelikumīgajiem veidiem.
Saskaņā ar minēto direktīvu būtu 
jānosaka stingri konfidencialitātes 
noteikumi un drošības pasākumi, lai 
aizsargātu donoru un saņēmēju personas 
datus. Turklāt kompetentā iestāde var arī 
apspriesties ar valsts datu aizsardzības 
iestādi par sistēmas izveidi, lai pārsūtītu 
datus par orgāniem uz trešām valstīm un 
no tām.

Or.en

Pamatojums

Tā kā šajā apsvērumā ir skaidri noteikts pienākums ievērot Direktīvas 95/46/EK prasības, 
ierosinām tajā iekļaut atsauci uz datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 82
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti13 principā aizliedz apstrādāt datus, 
kas attiecas uz veselību. Šim aizlieguma 
principam ir noteikti ierobežoti izņēmumi.
Direktīva 95/46/EK paredz arī, ka 
atbildīgajai personai jāīsteno atbilstoši 
tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai 
aizsargātu personas datus pret nejaušu vai 
nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu 
zudumu, izmaiņām, neatļautu izpaušanu 
vai piekļūšanu, kā arī pret visiem pārējiem 
datu apstrādes nelikumīgajiem veidiem.

(17) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu
apriti13 principā aizliedz apstrādāt datus, 
kas attiecas uz veselību. Šim aizlieguma 
principam ir noteikti ierobežoti izņēmumi.
Direktīva 95/46/EK paredz arī, ka 
atbildīgajai personai jāīsteno atbilstoši 
tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai 
aizsargātu personas datus pret nejaušu vai 
nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu 
zudumu, izmaiņām, neatļautu izpaušanu 
vai piekļūšanu, kā arī pret visiem pārējiem 
datu apstrādes nelikumīgajiem veidiem.
Saskaņā ar minēto direktīvu būtu 
jānosaka stingri konfidencialitātes 
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noteikumi un drošības pasākumi, lai 
aizsargātu donoru un saņēmēju personas 
datus. Turklāt kompetentā iestāde var arī 
apspriesties ar valsts datu aizsardzības 
iestādi par sistēmas izveidi, lai pārsūtītu 
datus par orgāniem uz trešām valstīm un 
no tām.

Or.en

Pamatojums

Būtu jāpieņem konfidencialitātes noteikumi un drošības pasākumi, lai aizsargātu donoru un 
saņēmēju personas datus. Tā kā šajā apsvērumā ir skaidri noteikts pienākums ievērot 
Direktīvas 95/46/EK prasības, tajā jāiekļauj atsauce uz datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 83
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pasākumi, kuri vajadzīgi, lai īstenotu 
šo direktīvu, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību16.

(21) Pasākumi, kuri vajadzīgi, lai īstenotu 
šo direktīvu, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību16. Visos gadījumos saistībā ar šīs 
direktīvas 25. pantu, kad tiek apsvērti 
īstenošanas pasākumi, kas ietekmē datu 
aizsardzību un drošību, jāapspriežas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām.

Or.en

Grozījums Nr. 84
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Īpaši, gadījumos, kad attiecīgie orgāni 
tiek apmainīti dalībvalstu starpā, Komisija 
jāpilnvaro noteikt transplantācijas centriem 
procedūras informācijas nodošanai par 
orgānu raksturojumu, procedūras orgānu 
izsekojamības nodrošināšanai, ietverot 
prasības marķējumam, un procedūras 
ziņošanai par nopietniem nevēlamiem 
notikumiem vai blaknēm. Šie pasākumi, 
kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
papildināt šo direktīvu, iekļaujot jaunus 
nebūtiskus elementus, ir jāpieņem saskaņā 
ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(22) Īpaši, gadījumos, kad attiecīgie orgāni 
tiek apmainīti dalībvalstu starpā, Komisija 
jāpilnvaro noteikt transplantācijas centriem 
procedūras informācijas nodošanai par 
donora un orgānu raksturojumu, 
procedūras orgānu izsekojamības 
nodrošināšanai, ietverot prasības 
marķējumam, un procedūras ziņošanai par 
nopietniem nevēlamiem notikumiem vai 
blaknēm. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un 
kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, papildināt šo 
direktīvu, iekļaujot jaunus nebūtiskus 
elementus, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or.fr

Grozījums Nr. 85
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva paredz noteikumus, kas 
nodrošina transplantācijai cilvēka ķermenī 
paredzētu cilvēku izcelsmes orgānu 
augstus kvalitātes un drošības standartus, 
lai nodrošinātu cilvēku veselības 
aizsardzības augstu līmeni.

Šī direktīva paredz transplantācijai cilvēka 
ķermenī paredzētu cilvēku izcelsmes 
orgānu kvalitātes un drošības sistēmu, lai 
nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzības 
augstu līmeni.

Or.fr

Pamatojums

Ar šo direktīvu būtu jāsasniedz divi galvenie mērķi — jānodrošina attiecīgajām personām 
juridiskā noteiktība un jāparedz nepieciešamā elastība tās piemērošanā, lai nodrošinātu 
orgānu transplantāciju medicīniski kritisku stāvokļu gadījumā.
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Grozījums Nr. 86
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva paredz noteikumus, kas 
nodrošina transplantācijai cilvēka ķermenī 
paredzētu cilvēku izcelsmes orgānu 
augstus kvalitātes un drošības standartus, 
lai nodrošinātu cilvēku veselības 
aizsardzības augstu līmeni.

Šī direktīva paredz noteikumus, kas 
nodrošina transplantācijai cilvēka ķermenī 
paredzētu cilvēku izcelsmes orgānu 
kvalitātes un drošības standartus, lai 
nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzības 
augstu līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tā attiecas arī uz orgānu daļām, ja tās 
paredzēts izmantot cilvēka ķermenī tādam 
pašam nolūkam kā veselo orgānu, kā arī 
uz audu kompleksu.

Or.de

Pamatojums

Salīdzinājumā ar direktīvas par cilvēka audiem 2. panta 2. punkta c) apakšpunktu šīs 
direktīvas 2. panta jaunā teksta redakcija paplašina tā darbības jomu.

Grozījums Nr. 88
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „atļauja” nozīmē atļauju, akreditāciju, 
nozīmēšanu vai licencēšanu, atkarībā no
katrā dalībvalstī izmantotajiem jēdzieniem;

(a) „atļauja” ir atļauja, akreditācija, 
nozīmēšana, licencēšana vai reģistrācija
atkarībā no katrā dalībvalstī izmantotajiem 



AM\807512LV.doc 23/84 PE439.155v03-00

LV

jēdzieniem;

Or.en

Pamatojums

Teksts papildināts ar jēdzienu „reģistrācija”, lai palielinātu atļaujas definīcijas elastību tā, 
lai to varētu attiecināt uz visām ES atšķirīgajām veselības aprūpes sistēmām, un nav 
nepieciešams detalizētāks skaidrojums, kas tikai nevajadzīgi sarežģītu šo definīciju. Jāizvērtē, 
vai priekšlikums būtu jāpapildina ar šādu tekstu, sagatavojot to kā apsvērumu.

Grozījums Nr. 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „atļauja” nozīmē atļauju, akreditāciju, 
nozīmēšanu vai licencēšanu, atkarībā no 
katrā dalībvalstī izmantotajiem jēdzieniem;

(a) „atļauja” ir akreditācija, atļauja, 
licencēšana vai sertifikācija atkarībā no 
katrā dalībvalstī izmantotajām 
regulatīvajām pieejām;

Or.de

Pamatojums

Jaunā teksta redakcija pamatojas uz Audu direktīvā 2004/23/EK minētajiem jēdzieniem un 
aptver dažādas valstu regulatīvās pieejas.

Grozījums Nr. 90
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa)„kompetentā iestāde” ir viena (vai 
vairāk nekā viena) bezpeļņas iestāde, 
struktūra, organizācija un/vai institūcija, 
kas atbild par šīs direktīvas prasību 
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īstenošanu;

Or.en

Grozījums Nr. 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) „kompetentā iestāde” ir viena vai 
vairākas bezpeļņas iestādes, struktūras, 
organizācijas un/vai institūcijas, kas 
atbild par šīs direktīvas prasību 
īstenošanu;

Or.en

Pamatojums

Ir būtiski definēt jēdzienu „kompetentā iestāde”.

Grozījums Nr. 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „donors” nozīmē katru cilvēku, kas ir 
orgānu avots, neatkarīgi vai dzīvs, vai 
miris;

(c) „donors” ir ikviens cilvēks, kas ir 
orgānu avots, neatkarīgi no tā, vai šis 
cilvēks ir dzīvs vai miris;

Or.de

Grozījums Nr. 93
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „donors” nozīmē katru cilvēku, kas ir 
orgānu avots, neatkarīgi vai dzīvs, vai 
miris;

(c) „donors” ir ikviena persona, kas ziedo 
vienu vai vairākus orgānus, neatkarīgi no 
tā, vai šī persona orgānu ir ziedojusi 
dzīves laikā vai pēc nāves;

Or.en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka būtiskākais ir pati ziedošana, nevis tas, vai donors ir dzīvs vai miris, 
kad tiek iegūts orgāns. Dzīvs donors pēc orgāna ziedošanas var nomirt, taču tādēļ viņš nav 
jāsauc par mirušu donoru.

Grozījums Nr. 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „donors” nozīmē katru cilvēku, kas ir 
orgānu avots, neatkarīgi vai dzīvs, vai 
miris;

(c) „donors” ir ikviena persona, kas ziedo 
vienu vai vairākus orgānus, neatkarīgi no 
tā, vai šī persona orgānu ir ziedojusi
dzīves laikā vai pēc nāves;

Or.en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka būtiskākais ir pati ziedošana, nevis tas, vai donors ir dzīvs vai miris, 
kad tiek iegūts orgāns. Dzīvs donors pēc orgāna ziedošanas var nomirt, taču tādēļ viņš nav 
jāsauc par mirušu donoru.

Grozījums Nr. 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „ziedošana” nozīmē cilvēka orgānu 
ziedošanu transplantācijai;

(d) „ziedošana” ir cilvēka orgānu došana, 
lai tos transplantētu cilvēka ķermenī;

Or.de

Pamatojums

Ierosinātā teksta redakcija ļauj definēt jēdzienu „ziedošana”, to neatkārtojot.

Grozījums Nr. 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) „donora raksturojums” nozīmē tādas 
attiecīgās informācijas apkopojumu par 
donoru, kura vajadzīga pareizam riska 
novērtējumam, lai samazinātu risku 
saņēmējam un optimizētu orgānu atrašanu;

(e) „donora raksturojums” ir tādas 
attiecīgās informācijas apkopojums par 
donoru, kura vajadzīga, lai novērtētu 
donora piemērotību, veiktu rūpīgu riska 
izvērtējumu, samazinātu risku saņēmējam 
un nodrošinātu efektīvu orgānu 
piešķiršanu;

Or.en

Pamatojums

Jaunā teksta redakcija labāk atspoguļo donora raksturošanas mērķus.

Grozījums Nr. 97
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „Eiropas orgānu apmaiņas organizācija” 
nozīmē bezpeļņas organizāciju, valsts vai 
privātu, kas īpaši nodarbojas ar orgānu 

(f) „Eiropas orgānu apmaiņas organizācija” 
ir valsts vai privāta bezpeļņas 
organizācija, kas īpaši nodarbojas ar 
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pārrobežu apmaiņu; šādas organizācijas 
dalībvalstis vairumā gadījumu ir Kopienas 
dalībvalstis;

orgānu apmaiņu valstī un/vai starptautiski;
šādas organizācijas dalībvalstis vairākumā
gadījumu ir Kopienas dalībvalstis;

Or.en

Pamatojums

Visas Eiropas orgānu apmaiņas organizācijas nodarbojas ar orgānu apmaiņu gan attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, gan starp valstīm.

Grozījums Nr. 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „orgāns” ir diferencēta un ļoti svarīga 
cilvēka ķermeņa daļa, ko veido dažādi 
audi, kuri saglabā savu struktūru, 
vaskularizāciju un spēju attīstīt 
fizioloģiskas funkcijas ar ievērojamu 
autonomijas līmeni;

(g) „orgāns” ir diferencēta un ļoti svarīga 
cilvēka ķermeņa daļa, ko veido dažādi 
audi, kuri saglabā savu struktūru, 
vaskularizāciju un spēju attīstīt 
fizioloģiskas funkcijas ar ievērojamu 
autonomijas līmeni, kā arī orgānu daļas, 
ja tās paredzēts izmantot cilvēka ķermenī 
tādam pašam nolūkam kā veselo orgānu, 
un audu komplekss;

Or.de

Pamatojums

Sagatavojot priekšlikumu direktīvai par transplantācijai paredzēto cilvēka orgānu kvalitātes 
un drošības standartiem, Eiropas Parlaments un Padome cenšas pabeigt saskaņotu 
noteikumu par cilvēku asinīm un asins produktiem, šūnām, audiem un orgāniem izstrādi.
Ņemot to vērā, šā direktīvas priekšlikuma darbības joma ir ļoti svarīga pašreizējo tiesību aktu 
kontekstā.
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Grozījums Nr. 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „orgāns” ir diferencēta un ļoti svarīga 
cilvēka ķermeņa daļa, ko veido dažādi 
audi, kuri saglabā savu struktūru, 
vaskularizāciju un spēju attīstīt 
fizioloģiskas funkcijas ar ievērojamu 
autonomijas līmeni;

(g) „orgāns” ir diferencēta un ļoti svarīga 
cilvēka ķermeņa daļa, ko veido dažādi 
audi, kuri saglabā savu struktūru, 
vaskularizāciju un spēju attīstīt 
fizioloģiskas funkcijas ar ievērojamu 
autonomijas līmeni, kā arī orgānu daļas, 
ja tās paredzēts izmantot cilvēka ķermenī 
tādam pašam nolūkam kā veselo orgānu 
un ja tās saglabā struktūru un 
vaskularizāciju;

Or.en

Pamatojums

Tā kā Audu direktīvas 2004/23/EK 2. panta 2. punkta c) apakšpunkta noteikumi izslēdz no tā 
darbības jomas orgānu daļas, šajā direktīvas priekšlikumā būtu jāietver attiecīgi noteikumi, 
lai novērstu nepilnības. Tas skar, piem., vispārēju praksi, kad pārstāda aknu daļas, kas var 
pildīt funkcijas kā vesels orgāns.

Grozījums Nr. 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „orgāns” ir diferencēta un ļoti svarīga 
cilvēka ķermeņa daļa, ko veido dažādi 
audi, kuri saglabā savu struktūru, 
vaskularizāciju un spēju attīstīt 
fizioloģiskas funkcijas ar ievērojamu 
autonomijas līmeni;

(g) „orgāns” ir diferencēta cilvēka ķermeņa 
daļa, ko veido dažādi audi, kuri saglabā 
savu struktūru, vaskularizāciju un spēju 
attīstīt fizioloģiskas funkcijas ar 
ievērojamu autonomijas līmeni; orgānu 
daļas arī jāietver šajā definīcijā, ja tās 
paredzēts izmantot cilvēka ķermenī tādam 
pašam nolūkam kā veselo orgānu un ja 
tās saglabā struktūru un vaskularizāciju;
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Or.en

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
3. pants – h apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „orgāna raksturojums” nozīmē tādas 
attiecīgās informācijas apkopojumu par 
orgānu, kura vajadzīga pareizam riska 
novērtējumam, lai samazinātu risku 
saņēmējam un optimizētu orgānu atrašanu;

(h) „orgāna raksturojums” ir tādas 
attiecīgās informācijas apkopojums par 
orgānu, kura vajadzīga, lai novērtētu tā 
piemērotību, veiktu rūpīgu riska 
izvērtējumu, samazinātu risku saņēmējam 
un nodrošinātu efektīvu orgānu 
piešķiršanu;

Or.en

Pamatojums

Jaunā teksta redakcija labāk atspoguļo orgāna raksturošanas mērķus.

Grozījums Nr. 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – i apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) „ieguve” nozīmē procesu, kura rezultātā 
orgāni kļūst pieejami transplantācijai;

(i) „ieguve” ir koordinēts process, kura 
rezultātā orgāni kļūst pieejami 
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transplantācijai;

Or.de

Pamatojums

Ieguves process ir pienācīgi jākoordinē.

Grozījums Nr. 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia)„pieejamības nodrošināšana” ir cilvēka 
orgānu sagatavošana, prasmīga apiešanās 
ar tiem, konservācija, iepakošana un 
transportēšana;

Or.de

Pamatojums

Tā kā Audu direktīvā 2004/23/EK ir definēti jēdzieni „ieguve”, „apstrāde” un 
„konservācija”, šajā direktīvas priekšlikumā ir definēti tikai jēdzieni „ieguve” un 
„konservācija”. Tas nozīmē, ka tādi svarīgi starpposmi kā cilvēka orgānu sagatavošana, 
prasmīga apiešanās ar tiem, iepakošana un transportēšana nav definēti, un tādēļ šīs darbības 
ir palikušas nereglamentētas.

Grozījums Nr. 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) „ieguves organizācija” nozīmē veselības 
aprūpes iestādi, slimnīcas nodaļu vai 
palātu vai citu iestādi, kurai kompetentā 
iestāde atļāvusi iegūt cilvēka orgānus;

(j) „ieguves organizācija” ir viena vai 
vairākas valsts vai privātas bezpeļņas 
iestādes/organizācijas/institūcijas, kas jo 
īpaši nodarbojas ar cilvēka orgānu 
iegādes un pieejamības nodrošināšanas 
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procesa koordināciju;

Or.de

Pamatojums

Nosakot direktīvas reglamentējošo saturu, ir būtiski ņemt vērā LESD 168. panta 7. punktā 
(bijušais EK līguma 152. panta 5. punkts) noteikto subsidiaritātes principu. Jāatzīst, ka 
19. apsvērumā tas ir izdarīts. Direktīvas priekšlikuma 3. pantā minēto jēdzienu definīcijas ir 
jāsaskaņo ar šo pieeju. Atbilstīgi grozījumi jāizdara arī citos noteikumos, piemēram, 
18. pantā.

Grozījums Nr. 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ja apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) „kompetentā iestāde” ir viena vai 
vairākas valsts vai privātas bezpeļņas 
kompetentas 
iestādes/organizācijas/institūcijas, kas ir 
īpaši iesaistītas šīs direktīvas īstenošanā;

Or.de

Pamatojums

Nosakot direktīvas reglamentējošo saturu, ir būtiski ņemt vērā LESD 168. panta 7. punktā 
(bijušais EK līguma 152. panta 5. punkts) noteikto subsidiaritātes principu. Jāatzīst, ka 
19. apsvērumā tas ir izdarīts. Direktīvas priekšlikuma 3. pantā minēto jēdzienu definīcijas ir 
jāsaskaņo ar šo pieeju. Atbilstīgas izmaiņas jāizdara arī citos noteikumos, piemēram, 
18. pantā.

Grozījums Nr. 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – k apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) „konservācija” ir ķīmisko vielu 
izmantošana, vides apstākļu maiņa vai citu 
līdzekļu izmantošana apstrādes gaitā, lai 
novērstu vai novilcinātu cilvēka orgānu
bioloģisko vai fizisko pasliktināšanos no 
ieguves līdz transplantācijai;

(k) „konservācija” ir ķīmisko vielu 
izmantošana, vides apstākļu maiņa vai citu 
līdzekļu izmantošana cilvēka orgānu 
pieejamības nodrošināšanas laikā, lai 
novērstu vai novilcinātu to bioloģisko vai 
fizisko pasliktināšanos no ieguves līdz 
transplantācijai;

Or.de

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, teksts tiek saskaņots ar jēdziena „pieejamības nodrošināšana” 
definīciju (sk. 3. panta i) apakšpunkta grozījumu).

Grozījums Nr. 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
3. pants – m apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) „nopietns nevēlams notikums” ir 
jebkurš negaidīts gadījums, kas saistīts ar 
jebkuru ķēdes posmu no ziedošanas līdz 
transplantācijai, kas varētu izraisīt 
infekcijas slimības pārnēsāšanu, nāvi vai 
apdraudēt dzīvību, izraisīt darba nespēju 
vai invaliditāti pacientiem vai kas varētu 
izraisīt vai pagarināt hospitalizēšanu vai 
saslimstību;

(m) „nopietns nevēlams notikums” ir 
jebkurš nevēlams un negaidīts gadījums, 
kas saistīts ar orgānu ieguvi, konservāciju 
un pieejamības nodrošināšanu un varētu 
izraisīt infekcijas slimības pārnēsāšanu, 
nāvi vai dzīvību apdraudošus apstākļus, 
izraisīt donoru vai saņēmēju invaliditāti, 
nepieciešamību pēc hospitalizācijas vai 
citu slimību, ja vien tā neizpaužas kā 
blakusiedarbība novājinātas 
imūnsistēmas dēļ;

Or.de

Pamatojums

Jēdziena „nopietns nevēlams notikums” definīcija ir tik plaša, ka neizbēgami tiks reģistrēts 
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liels skaits ziņojumu, kuriem nebūs nekāda sakara ar kvalitāti vai drošību. Tādēļ definīcija 
nedaudz jāierobežo, kā ierosināts grozījumā.

Grozījums Nr. 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
3. pants – n apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) „nopietna nevēlama blakne” ir 
neparedzēta donora vai saņēmēja reakcija, 
tostarp infekcijas slimība, kas saistīta ar 
jebkuru ķēdes posmu no ziedošanas līdz 
transplantācijai, un kas izraisa nāvi, 
apdraud dzīvību, izraisa invaliditāti, darba 
nespēju vai arī izraisa vai pagarina 
hospitalizēšanu vai saslimstību;

(n) „nopietna nevēlama blakne” ir 
neparedzēta vai negaidīta nopietna donora 
vai saņēmēja reakcija, tostarp infekcijas 
slimība, kas saistīta ar orgāna ziedošanu, 
iegādi, konservāciju, pieejamības 
nodrošināšanu vai transplantāciju un 
izraisa nāvi, apdraud dzīvību, izraisa 
invaliditāti, darba nespēju vai arī izraisa vai 
pagarina hospitalizēšanu vai neparedzētu 
saslimstību; ir izslēgta blakusiedarbība 
novājinātas imūnsistēmas dēļ;

Or.de

Pamatojums

Jēdziena „nopietna nevēlama blakne” definīcija ir tik plaša, ka neizbēgami tiks reģistrēts liels 
skaits ziņojumu, kuriem nebūs nekāda sakara ar kvalitāti vai drošību. Tādēļ definīcija 
nedaudz jāierobežo, kā ierosināts grozījumā.

Grozījums Nr. 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
3. pants – n apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) „nopietna nevēlama blakne” ir (n) „nopietna nevēlama blakne” ir 
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neparedzēta donora vai saņēmēja reakcija, 
tostarp infekcijas slimība, kas saistīta ar 
jebkuru ķēdes posmu no ziedošanas līdz 
transplantācijai, un kas izraisa nāvi, 
apdraud dzīvību, izraisa invaliditāti, darba 
nespēju vai arī izraisa vai pagarina 
hospitalizēšanu vai saslimstību;

neparedzēta dzīva donora vai saņēmēja 
reakcija, tostarp infekcijas slimība, kas var 
būt saistīta ar jebkuru ķēdes posmu no 
ziedošanas līdz transplantācijai un kas 
izraisa nāvi, apdraud dzīvību, izraisa 
invaliditāti, darba nespēju vai arī izraisa vai 
pagarina hospitalizēšanu vai saslimstību;

Or.en

Pamatojums

Veselības problēmas, kas saistītas ar ziedošanu, var būt tikai dzīviem donoriem. Turklāt var 
būt iespējamas arī reakcijas, kuru saistību nevar pilnībā pierādīt, un tādēļ tās būtu jāpēta.
Teksta redakcija atspoguļo šo realitāti.

Grozījums Nr. 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
3. pants – p apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) „transplantācija” nozīmē cilvēka 
ķermeņa noteiktu funkciju atjaunošanu, 
pārstādot saņēmējam atbilstošos orgānus;

(p) „transplantācija” ir cilvēka ķermeņa 
noteiktu funkciju atjaunošana, pārstādot 
saņēmējam cilvēka orgānus;

Or.de

Pamatojums

Jēdziena „transplantācija” nozīmes precizējums.

Grozījums Nr. 111
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – r apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(r) „izsekojamība” nozīmē tādas (r) „izsekojamība” ir kompetentas iestādes 
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kompetentas iestādes iespējas atrast un 
identificēt orgānu jebkurā ķēdes posmā no 
ziedošanas līdz transplantācijai vai 
iznīcināšanai, kura šajā direktīvā 
norādītos apstākļos ir pilnvarota:

iespējas atrast un identificēt orgānu jebkurā 
ķēdes posmā no ziedošanas līdz 
transplantācijai vai iznīcināšanai;

– identificēt donoru un ieguves 
organizāciju,
– identificēt saņēmēju(-s) transplantācijas 
centrā (-os),
– atrast un identificēt visu atbilstošo 
informāciju, izņemot personisko 
informāciju, kas attiecas uz produktiem 
un materiāliem, kas nonāk kontaktā ar 
minēto orgānu.

Or.de

Pamatojums

Grozītā teksta redakcija piedāvā skaidru jēdziena „izsekojamība” definīciju, un specifiskāks 
raksturojums ir norādīts direktīvas 10. pantā.

Grozījums Nr. 112
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
 II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ORGĀNU KVALITĀTE UN DROŠĪBA Kvalitātes un drošības sistēma

Or.en

Pamatojums

Priekšroka dodama nevis jēdzienam „programma”, bet jēdzienam „sistēma”, jo tas ir 
plašāks. Lai labāk atspoguļotu dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu reālo stāvokli, vēlams 
nekonkretizēt, vai šī sistēma ir pārvalstiska, valstiska vai reģionāla.
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Grozījums Nr. 113
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts kvalitātes programmas Kvalitātes un drošības sistēma

Or.en

Pamatojums

Priekšroka dodama nevis jēdzienam „programma”, bet jēdzienam „sistēma”, jo tas ir 
plašāks. Lai labāk atspoguļotu dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu reālo stāvokli, vēlams 
nekonkretizēt, vai šī sistēma ir pārvalstiska, valstiska vai reģionāla.

Grozījums Nr. 114
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina tādas valsts 
kvalitātes programmas izveidošanu, kura 
aptver visus ķēdes posmus no ziedošanas 
līdz transplantācijai vai iznīcināšanai, lai 
nodrošinātu atbilstību šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina tādas valsts 
kvalitātes programmas izveidošanu, kura 
aptver visus ķēdes posmus no ziedošanas 
līdz transplantācijai vai iznīcināšanai, lai 
nodrošinātu atbilstību šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem, un to panāk, 
nosakot atbilstošus valsts kontroles 
mehānismus.

Or.el

Pamatojums

Tā kā orgānu transplantācija ir uzskatāma par delikātu un peļņu nenesošu darbību un tā kā 
pacienti, kas gaida transplantātu, ir neapskaužamā situācijā, ir jāparedz stingri katra 
procedūras posma valsts kontroles pasākumi.
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Grozījums Nr. 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts kvalitātes programmas
nodrošina, ka tiek pieņemtas un īstenotas:

2. Kvalitātes un drošības sistēma
nodrošina, ka tiek pieņemtas un īstenotas:

Or.en

Pamatojums

Šī jaunā, dalībvalstu aktīvi atbalstītā  struktūra, palīdz labāk izprast būtiskos kvalitātes un 
drošības sistēmas elementus. Dažādo elementu detalizētāks raksturojums sniegts atbilstošajos 
pantos.

Grozījums Nr. 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) donora identitātes pārbaudes standarta 
darbības procedūras;

a) donora identitātes pārbaudes procedūras;

Or.en

Grozījums Nr. 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) donora informācijas pārbaudes vai 
donora ģimenes piekrišanas vai atļaujas 
pārbaudīšanas standarta darba procedūras 
saskaņā ar valsts noteikumiem;

b) donora informācijas pārbaudes vai 
donora ģimenes piekrišanas vai atļaujas 
pārbaudīšanas procedūras saskaņā ar valsts 
noteikumiem, kas jāpiemēro, ja notiek 
ziedošana vai iegāde;
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Or.en

Pamatojums

Šī jaunā, dalībvalstu aktīvi atbalstītā  struktūra, palīdz labāk izprast būtiskos kvalitātes un 
drošības sistēmas elementus. Dažādo elementu detalizētāks raksturojums sniegts atbilstošajos 
pantos.

Grozījums Nr. 118
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) donora informācijas pārbaudes vai 
donora ģimenes piekrišanas vai atļaujas
pārbaudīšanas standarta darba 
procedūras saskaņā ar valsts 
noteikumiem;

b) standarta darba procedūras, lai 
saskaņā ar valsts noteikumiem pārbaudītu 
informāciju par donora vai donora 
ģimenes iebildumu neesamību;

Or.fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemta vērā vairākumā dalībvalstu pastāvošā iespēja atsaukt piekrišanu.

Grozījums Nr. 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) orgāna un donora raksturojuma 
pārbaudes pabeigšanas pārbaudīšanas 
standarta darba procedūras saskaņā ar 
7. pantu un pielikumā doto paraugu;

c) orgāna un donora raksturojuma 
pārbaudes pabeigšanas pārbaudīšanas 
procedūras saskaņā ar 7. pantu un 
pielikumā doto paraugu;

Or.en
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Pamatojums

Šī jaunā, dalībvalstu aktīvi atbalstītā  struktūra, palīdz labāk izprast būtiskos kvalitātes un 
drošības sistēmas elementus. Dažādo elementu detalizētāks raksturojums sniegts atbilstošajos 
pantos.

Grozījums Nr. 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) cilvēka orgānu transportēšanas 
noteikumi saskaņā ar 8. pantu.

e) cilvēka orgānu transportēšanas 
procedūras saskaņā ar 8. pantu.

Or.en

Pamatojums

Šī jaunā, dalībvalstu aktīvi atbalstītā  struktūra, palīdz labāk izprast būtiskos kvalitātes un 
drošības sistēmas elementus. Dažādo elementu detalizētāks raksturojums sniegts atbilstošajos 
pantos.

Grozījums Nr. 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ea–ec apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) procedūras, lai nodrošinātu 
izsekojamību un garantētu atbilstību 
tiesiskajām prasībām par personas datu 
aizsardzību un konfidencialitāti; šajās
procedūrās ietver ieguves organizāciju un 
transplantācijas centru atbildību attiecībā 
uz izsekojamību;
eb) procedūras, lai saskaņā ar 11. panta 
1. punktu precīzi, ātri un ticami ziņotu par 
nopietniem nevēlamiem notikumiem un 
blaknēm, paredzot ieguves organizāciju 
un transplantācijas centru atbildību par 
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šiem ziņojumiem;
ec) procedūras, lai saskaņā ar 11. panta 
2. punktu pārvaldītu nopietnus nevēlamus 
notikumus un blaknes, paredzot ieguves 
organizāciju un transplantācijas centru 
atbildību par pārvaldību.

Or.en

Pamatojums

Šī jaunā, dalībvalstu aktīvi atbalstītā  struktūra, palīdz labāk izprast būtiskos kvalitātes un 
drošības sistēmas elementus. Dažādo elementu detalizētāks raksturojums sniegts atbilstošajos 
pantos.

Grozījums Nr. 122
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts kvalitātes programmas 3. Turklāt kvalitātes un drošības sistēma 
nodrošina, lai veselības aprūpes 
personāls, kas iesaistīts visos ķēdes 
posmos no orgāna ziedošanas līdz tā 
transplantācijai vai izlietojumam, būtu 
pienācīgi kvalificēts un kompetents, kā arī 
izstrādā minētajam personālam īpašas 
mācību programmas.

Or.en

Pamatojums

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 entire 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 



AM\807512LV.doc 41/84 PE439.155v03-00

LV

Grozījums Nr. 123
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts kvalitātes programmas svītrots
a) paredz noteikumus, kas nodrošina 
orgānu izsekojamību visos ķēdes posmos 
no ziedošanas līdz transplantācijai vai 
iznīcināšanai saskaņā ar 10. pantu, 
ietverot
– standarta darbības procedūras, ar 
kādām valsts līmenī nodrošina orgānu 
izsekojamību,
– izsekojamības nodrošināšanai 
vajadzīgos datus un to, kā tiek izpildītas 
tiesību aktu prasības par personas datu 
un konfidencialitātes aizsardzību,
– ieguves organizāciju un transplantācijas 
centru atbildību attiecībā uz 
izsekojamību;

Or.en

Grozījums Nr. 124
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izveido standarta darba procedūras: svītrots
– precīzai, ātrai un uzticamai ziņošanai 
par nopietniem nevēlamiem notikumiem 
un blaknēm saskaņā ar 11. panta 
1. punktu,
– 11. panta 2. punktā minēto orgānu 
atsaukšanai,
– saistībā ar ieguves organizāciju un 
transplantācijas centru atbildību attiecībā 
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uz ziņošanu;

Or.en

Grozījums Nr. 125
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– saistībā ar ieguves organizāciju un 
transplantācijas centru atbildību attiecībā 
uz ziņošanu;

– saistībā ar ieguves organizāciju un 
transplantācijas centru atbildību attiecībā 
uz ziņošanu saskaņā ar 11. panta 
1. punktu;

Or.de

Pamatojums

Die Änderung dient der Klarstellung, dass es Standardverfahrensanweisungen für die 
Zuständigkeit der Beschaffungsorganisation und Transplantationszentren nur bei der 
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. 

Grozījums Nr. 126
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) gadījumos, kad apdraudēta dzīvība, 
pēc mediķu apspriešanās ar pacientu vai 
viņam tuviem ģimenes locekļiem, ja 
pacients pats nespēj izdarīt izvēli, atļauj 
veikt transplantācijas operācijas, 
izmantojot orgānu, kas nav optimāls.

Or.fr
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Grozījums Nr. 127
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosaka vajadzīgo kvalifikācijas līmeni 
personālam, kas iesaistīts visos ķēdes 
posmos no ziedošanas līdz 
transplantācijai vai iznīcināšanai, un 
izveido īpašas personāla apmācības 
programmas saskaņā ar starptautiski 
atzītiem standartiem.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosaka vajadzīgo kvalifikācijas līmeni 
personālam, kas iesaistīts visos ķēdes 
posmos no ziedošanas līdz transplantācijai 
vai iznīcināšanai, un izveido īpašas 
personāla apmācības programmas saskaņā 
ar starptautiski atzītiem standartiem.

c) nosaka vajadzīgo kvalifikācijas vai 
kompetences līmeni veselības aprūpes
personālam, kas iesaistīts visos ķēdes 
posmos no ziedošanas līdz transplantācijai 
vai iznīcināšanai, un izveido īpašas šā 
personāla apmācības programmas.

Or.en

Pamatojums

Papildinot tekstu ar vārdu „kompetence”, tiek labāk atspoguļota valstu faktiskā situācija.

Grozījums Nr. 129
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nosaka transplantācijas koordinatoru 
statusu no orgāna ziedošanas posma līdz 
saņēmēja uzraudzībai.

Or.fr

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2008. gada 22. aprīļa rezolūcijas 12. punktā uzsvēra, ka transplantācijas 
koordinatoriem ir būtiska nozīme aktīvā iespējamo donoru identificēšanā. Tādēļ ir svarīgi 
4. panta 3. punktā minētajās valstu kvalitātes programmās paredzēt noteikumu par 
transplantācijas koordinatoru statusa noteikšanu.

Grozījums Nr. 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguve notiek
ieguves organizācijās, kuras atbilst šajā 
direktīvā paredzētajiem noteikumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka orgānu ieguvi
un pieejamības nodrošināšanu veic viena 
vai vairākas valsts vai privātas bezpeļņas 
struktūras/organizācijas/institūcijas, kuras 
atbilst šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem.

Or.de

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, teksts tiek saskaņots ar iestāžu un orgānu pieejamības nodrošināšanas 
definīciju.
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Grozījums Nr. 131
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguves organizāciju organizatoriskā 
struktūra un darba procedūras ietver:

svītrots

(a) organizācijas shēmu, kura skaidri 
nosaka darba aprakstus, atbildību un 
pakļautību;
(b) standarta darba procedūras, kuras 
norādītas valsts kvalitātes programmās.

Or.fr

Pamatojums

Direktīvas tekstā nebūtu jāietver šī pārmērīgi detalizētā informācija.

Grozījums Nr. 132
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka medicīniskā 
darbība ieguves organizācijās, piemēram,
donoru atlase, notiek pēc ārsta 
norādījumiem un uzraudzībā, kā noteikts 
Direktīvā 2005/36/EK.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka medicīniskā 
darbība ieguves organizācijās, piemēram, 
donoru atlase un ziedošanas procesa 
kvalitāte, efektivitāte un integritāte, notiek 
pēc ārsta norādījumiem un uzraudzībā, kā 
noteikts Direktīvā 2005/36/EK.

Or.en

Grozījums Nr. 133
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguve notiek 
tam paredzētās telpās, kuras ir projektētas, 
būvētas, uzturētas un izmantotas tā, lai 
atbilstu šajā direktīvā paredzētajām 
prasībām, un kurās iespējams samazināt 
iegūto cilvēka orgānu bakteriālo vai citu 
piesārņojumu saskaņā ar labāko 
medicīnisko praksi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguve notiek 
tam paredzētās telpās, kuras atbilst 
parastiem operācijas zāles standartiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 134
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguve notiek 
tam paredzētās telpās, kuras ir projektētas, 
būvētas, uzturētas un izmantotas tā, lai 
atbilstu šajā direktīvā paredzētajām 
prasībām, un kurās iespējams samazināt 
iegūto cilvēka orgānu bakteriālo vai citu 
piesārņojumu saskaņā ar labāko 
medicīnisko praksi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ziedošana
notiek piemērotās telpās, kuras ir 
projektētas, būvētas, uzturētas un 
izmantotas tā, lai atbilstu šajā direktīvā 
paredzētajām prasībām, un kurās iespējams 
samazināt iegūto cilvēka orgānu bakteriālo 
vai citu piesārņojumu saskaņā ar labāko 
medicīnisko praksi. Šīs telpas atbilst 
operāciju zāles standartiem.

Or.de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 135
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīm telpām jāatbilst parastajam 
operācijas zāles standartam, ietverot:

svītrots

a) ierobežotu piekļuvi;
b) sterilai operācijai atbilstoši ģērbtu 
personālu, kas valkā sterilus cimdus, 
cepures un sejas maskas.

Or.fr

Pamatojums

Eiropas direktīvā nebūtu jāiekļauj šāda informācija.

Grozījums Nr. 136
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) orgānu transportēšanā iesaistītajām
organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem 
ir standarta darba procedūras, lai 
nodrošinātu orgāna veselumu 
transportēšanas laikā un minimālu 
transportēšanas laiku;

a) orgānu transportēšanā iesaistītā 
organizācija nodrošina orgāna 
transportēšanu ar pienācīgu rūpību;

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu vēlas mazināt birokrātiju. Būtiskākais ir tas, ka transportēšanas laikā ar 
orgānu jāapietas atbilstoši noteikumiem.

Grozījums Nr. 137
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) orgānu transportēšanā iesaistītajām 
organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem 
ir standarta darba procedūras, lai 
nodrošinātu orgāna veselumu 
transportēšanas laikā un minimālu 
transportēšanas laiku;

a) orgānu transportēšanā iesaistītajām 
organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem 
ir attiecīgas procedūras, lai nodrošinātu 
orgāna veselumu transportēšanas laikā un 
optimālu un iespēju robežās īsāku
transportēšanas laiku;

Or.en

Pamatojums

Saglabājot teksta būtību, Padomē tika ierosināts vienoties par koncepciju, izmantojot 
atšķirīgu formulējumu (un paredzot nodrošināt transportēšanai pietiekamu laiku). Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka jēdziens „standarta darba procedūras” visā tekstā konsekventi aizstāts ar 
jēdzienu „procedūras”, saglabājot to pašu definīciju (rakstiskas instrukcijas, kurās aprakstīti 
konkrēta procesa posmi, ieskaitot izmantojamos materiālus un metodes, kā arī paredzamo 
galaproduktu).

Grozījums Nr. 138
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts– 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ieguves organizācijas identifikācija, 
ietverot tās adresi un telefona numuru,

– ieguves organizācijas un donora 
slimnīcas identifikācija, ietverot tās adresi 
un telefona numuru,

Or.de

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā ņem vērā kvalitātes un drošības prasības un risina jautājumu par 
īpašām prasībām, kas saistītas ar orgānu transplantāciju.
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Grozījums Nr. 139
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts– 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apliecinājums, ka iepakojuma ir cilvēka 
orgāns un norāde „APIETIES 
UZMANĪGI”,

– apliecinājums, ka iepakojumā ir cilvēka 
orgāns un norāde „CILVĒKA ORGĀNS”,

Or.fr

Pamatojums

Tāda ir pašreizējā prakse. Nav iemesla to mainīt, jo īpaši tādēļ, ka, ja kāds vēlas veikt orgāna 
transportēšanu, tai jānotiek pārredzami, nevis slepeni.

Grozījums Nr. 140
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts– 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ieteicamie transporta apstākļi, ietverot 
norādījumus kādā temperatūrā un kādā 
pozīcijā konteiners jātur.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu svītro ierosinājumu, kuru gluži vienkārši nav iespējams īstenot praksē. Pat 
tajās dalībvalstīs, kurās ir visprogresīvākā sistēma, temperatūras kontroles izmaksas ir pārāk 
lielas, tādēļ ikdienišķāks risinājums ir nodrošināt, lai orgāni tiktu labi saglabāti, izmantojot 
piemērotus ledus blokus.

Grozījums Nr. 141
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts– 4. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ieteicamie transporta apstākļi, ietverot 
norādījumus kādā temperatūrā un kādā 
pozīcijā konteiners jātur.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Saglabājot teksta būtību, Padomē tika ierosināts vienoties par koncepciju, izmantojot 
atšķirīgu formulējumu (un paredzot nodrošināt transportēšanai pietiekamu laiku). Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka jēdziens „standarta darba procedūras” visā tekstā konsekventi aizstāts ar 
jēdzienu „procedūras”, saglabājot to pašu definīciju (rakstiskas instrukcijas, kurās aprakstīti 
konkrēta procesa posmi, ieskaitot izmantojamos materiālus un metodes, kā arī paredzamo 
galaproduktu).

Grozījums Nr. 142
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde akreditācijā, 
nozīmējumā, atļaujā vai licencē norāda, 
kādas darbības attiecīgais transplantācijas 
centrs var veikt.

2. Kompetentā iestāde akreditācijā, 
nozīmējumā, atļaujā vai licencē norāda, 
kādas programmas attiecīgais 
transplantācijas centrs var veikt.

Or.fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir atspoguļot transplantācijas centru dažādību, jo daži no tiem veic 
pilnīgi visas transplantācijas operācijas, savukārt citiem ir atļauts veikt transplantāciju tikai 
saskaņā ar konkrētām transplantācijas programmām, piemēram, veikt aknu pārstādīšanu, bet 
ne sirds transplantācijas operācijas.

Grozījums Nr. 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde akreditācijā, 
nozīmējumā, atļaujā vai licencē norāda, 
kādas darbības attiecīgais transplantācijas 
centrs var veikt.

2. Kompetentā iestāde atļaujā norāda, 
kādas darbības attiecīgais transplantācijas 
centrs var veikt.

Or.de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot likumu izstrādi un atvieglot to piemērošanu. Dalībvalstīs plaši 
izmantotos jēdzienus „akreditācija, nozīmējums, atļauja un licence”, ar kuriem apzīmē 
atļauju, saskaņā ar direktīvas 3. panta a) punktu ietver vienā jēdzienā „atļauja”. Šo definīciju 
būtu jāizmanto visā direktīvas tekstā, lai nepieļautu pārpratumus.

Grozījums Nr. 144
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pēc Komisijas vai citas 
dalībvalsts pieprasījuma informē par valsts 
prasībām attiecībā uz transplantācijas 
centru atļaujām.

4. Dalībvalstis pēc Komisijas vai citas 
dalībvalsts pieprasījuma informē par valsts 
prasībām attiecībā uz transplantācijas 
centru atļaujām. Dalībvalstis cenšas 
izstrādāt tādus atļaujas kritērijus, kas 
būtu vienādi visā Eiropas Savienībā.

Or.fr

Pamatojums

Direktīvā dalībvalstīm jānosaka augsti mērķi, tostarp tādi, ar kuriem saskaņā 
transplantācijas centriem paredzētie kritēriji būtu līdzīgāki.
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Grozījums Nr. 145
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina donora 
identifikācijas sistēmas īstenošanu, kurā 
var identificēt katru ziedojumu un katru ar 
to saistīto orgānu. Dalībvalstis nodrošina, 
ka šo donoru identifikācijas sistēmu
projektē un izvēlas atbilstoši mērķim 
personas datus nevākt, neapstrādāt vai 
neizmantot vai darīt to pēc iespējas 
mazāk. Īpaši jāizmanto iespējas lietot 
pseidonīmus vai padarīt personas 
anonīmas.

2. Dalībvalstis nodrošina donora 
identifikācijas sistēmas īstenošanu, kurā 
var identificēt katru ziedojumu un katru ar 
to saistīto orgānu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai tiktu ievērota pacientu datu 
konfidencialitāte saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.

Or.en

Pamatojums

Teksts pārāk detalizēts, jo atsauce uz direktīvu par datu aizsardzību ir jau minēta.

Grozījums Nr. 146
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina donora 
identifikācijas sistēmas īstenošanu, kurā 
var identificēt katru ziedojumu un katru ar 
to saistīto orgānu. Dalībvalstis nodrošina, 
ka šo donoru identifikācijas sistēmu 
projektē un izvēlas atbilstoši mērķim 
personas datus nevākt, neapstrādāt vai 
neizmantot vai darīt to pēc iespējas 
mazāk. Īpaši jāizmanto iespējas lietot 
pseidonīmus vai padarīt personas 
anonīmas.

2. Dalībvalstis nodrošina donora 
identifikācijas sistēmas īstenošanu, kurā 
var identificēt katru ziedojumu un katru ar 
to saistīto orgānu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai tiktu ievērota pacientu datu 
konfidencialitāte saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.
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Or.en

Pamatojums

Atsauce uz direktīvu par datu aizsardzību jau ir minēta.

Grozījums Nr. 147
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 
vajadzīgu informāciju par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un blaknēm, kas 
var ietekmēt cilvēku orgānu kvalitāti un 
drošību, un kuras attiecas uz orgānu ieguvi, 
pārbaudēm un transportu, kā arī visām 
nopietnām nevēlamām blaknēm, ko novēro 
transplantācijas laikā vai pēc tās, un kuras 
var būt saistītas ar minētajām darbībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 
vajadzīgu informāciju par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un blaknēm, kas 
var ietekmēt cilvēku orgānu kvalitāti un 
drošību, un kuras attiecas uz orgānu 
pārbaudēm, raksturojumu, ieguvi, 
konservāciju un transportu, kā arī visām 
nopietnām nevēlamām blaknēm, ko novēro 
transplantācijas laikā vai pēc tās, un kuras 
var būt saistītas ar minētajām darbībām.

Or.en

Pamatojums

Raksturojums ir ietverts arī 2. panta 1. punktā. Ieguvei būtu jābūt pēc pārbaudēm, lai 
ievērotu klīnisko procesu.

Grozījums Nr. 148
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 
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vajadzīgu informāciju par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un blaknēm, kas 
var ietekmēt cilvēku orgānu kvalitāti un 
drošību, un kuras attiecas uz orgānu ieguvi,
pārbaudēm un transportu, kā arī visām 
nopietnām nevēlamām blaknēm, ko novēro 
transplantācijas laikā vai pēc tās, un kuras 
var būt saistītas ar minētajām darbībām.

vajadzīgu informāciju par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un blaknēm, kas 
var ietekmēt cilvēku orgānu kvalitāti un 
drošību, un kuras attiecas uz orgānu 
pārbaudēm, raksturojumu, ieguvi, 
konservāciju un transportu, kā arī visām 
nopietnām nevēlamām blaknēm, ko novēro 
transplantācijas laikā vai pēc tās, un kuras 
var būt saistītas ar minētajām darbībām.

Or.en

Pamatojums

Raksturojums ir ietverts arī 2. panta 1. punktā. Ieguvei būtu jābūt pēc pārbaudēm, lai 
ievērotu klīnisko procesu.

Grozījums Nr. 149
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 
vajadzīgu informāciju par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un blaknēm, kas
var ietekmēt cilvēku orgānu kvalitāti un 
drošību, un kuras attiecas uz orgānu ieguvi, 
pārbaudēm un transportu, kā arī visām 
nopietnām nevēlamām blaknēm, ko novēro 
transplantācijas laikā vai pēc tās, un kuras 
var būt saistītas ar minētajām darbībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 
vajadzīgu informāciju par nopietniem 
neparedzētiem nevēlamiem notikumiem un 
blaknēm, kas var ietekmēt cilvēku orgānu 
kvalitāti un drošību, un kuras attiecas uz 
orgānu ieguvi, pārbaudēm un transportu, kā 
arī visām nopietnām nevēlamām blaknēm, 
ko novēro transplantācijas laikā vai pēc tās, 
un kuras var būt saistītas ar minētajām 
darbībām.

Or.de
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Grozījums Nr. 150
Glenis Willmott

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Trešās personas
1. Ieguves organizācijas un 
transplantācijas centri var noslēgt 
rakstiskus līgumus ar trešām personām 
par to funkciju izpildi.
2. Ja ieguves organizācijas un 
transplantācijas centri noslēdz 1. punktā 
minētos rakstiskos līgumus, tās:
a) novērtē un izvēlas trešās personas 
atkarībā no to spējas ievērot šajā direktīvā 
noteiktos standartus;
b) veido pilnīgu sarakstu, kurā norāda ar 
trešām personām noslēgtos 1. punktā 
minētos līgumus;
c) nosaka trešās puses pienākumus un 
detalizētas procedūras;
d) pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
iesniedz tai ar trešām personām noslēgto 
līgumu kopijas.

Or.en

(Šādi pasākumi tika paredzēti Audu un šūnu direktīvā, sk. Direktīvas 2004/23/EK 24. pantu.)

Pamatojums

Pastāv varbūtība, ka ieguves organizācijas vai transplantācijas centri varētu vēlēties, lai 
pasākumus, kas tiem jāveic, pašreiz vai turpmāk veiktu trešās personas, piemēram, 
nodrošināt IT sistēmu darbību. Šis pants nodrošinātu trešo personu atbilstību šajā direktīvā 
noteiktajiem kvalitātes un drošības standartiem.
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Grozījums Nr. 151
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
 III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DONORA UN SAŅĒMĒJA 
AIZSARDZĪBA

DONORA ATLASE UN 
NOVĒRTĒŠANA

Or.en

Pamatojums

Šajā nodaļā ietvertajos pantos ir noteikta donora atlase un novērtēšana. Nodaļas nosaukums 
ir jāpārfrāzē, lai būtu skaidrs, ka direktīvā šādi noteikumi ir ietverti to saistības dēļ ar orgānu 
kvalitāti un drošību (sk. ierosinājumu par 16. apsvērumu). Šāds formulējums ir izmantots arī 
Direktīvā 2004/23/EK (par audiem un šūnām).

Grozījums Nr. 152
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēka 
orgānu ziedojumi no mirušiem un dzīviem 
donoriem ir brīvprātīgi un bezmaksas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēka 
orgānu ziedojumi no mirušiem un dzīviem 
donoriem ir brīvprātīgi un bezmaksas. Šim 
nosacījumam nebūtu jāliedz dzīviem 
donoriem saņemt kompensāciju, kuras 
apmērs ir stingri ierobežots, proti, 
kompensācija sedz tikai ar ziedošanu 
saistītos izdevumus un neērtības. Tādā 
gadījumā dalībvalstis definē nosacījumus, 
ar kuriem saskaņā var piešķirt 
kompensāciju.

Or.en
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Grozījums Nr. 153
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēka 
orgānu ziedojumi no mirušiem un dzīviem 
donoriem ir brīvprātīgi un bezmaksas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēka 
orgānu ziedojumi no mirušiem un dzīviem 
donoriem ir brīvprātīgi un bezmaksas.
Bezmaksas princips nedrīkst liegt dzīvam 
donoram saņemt kompensāciju par viņam 
radītajiem izdevumiem vai ienākumu 
zaudējumu ar noteikumu, ka šāds 
kompensācijas maksājums nav finansiāls 
pabalsts.

Or.fr

Pamatojums

Šādu nostāju par bezmaksas ziedošanu Eiropas Parlaments ir paudis jau kopš 2002. gada, un 
tā ir atspoguļota arī Eiropas direktīvā par cilvēku asinīm un asins produktiem. Atsaucoties uz 
orgānu ziedošanu, šī nostāja vēlreiz ir atgādināta Parlamenta 2008. gada 22. aprīļa 
rezolūcijā, proti, ziedojot netiek saņemta samaksa, bet donoram jābūt iespējai saņemt 
kompensāciju par morālām un sociālām neērtībām.

Grozījums Nr. 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis aizliedz reklamēt vajadzību 
pēc cilvēka orgāniem vai to pieejamību, ja 
šādas reklāmas mērķis ir piedāvāt vai 
iegūt finansiālu labumu vai salīdzinošas 
priekšrocības.

2. Dalībvalstis aizliedz piedāvāt cilvēku 
orgānus vai nodrošināt to pieejamību, lai 
piedāvātu vai iegūtu finansiālu labumu vai 
salīdzinošas priekšrocības.

Or.de
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Pamatojums

Tekstā izdarīti grozījumi, lai aizliegtu tirdzniecību ar orgāniem un nodrošinātu, ka cilvēki 
ziedo orgānus altruisma vadīti.

Grozījums Nr. 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka orgānu ieguve 
notiek, ievērojot bezpeļņas principu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka orgānu ieguve 
nav komercializēta.

Or.de

Pamatojums

Tekstā izdarīti grozījumi, lai aizliegtu tirdzniecību ar orgāniem un nodrošinātu, ka cilvēki 
ziedo orgānus altruisma vadīti.

Grozījums Nr. 156
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguvi var veikt tikai pēc tam, kad ir 
izpildītas visas obligātās piekrišanas vai 
atļaujas prasības, kuras ir spēkā 
attiecīgajā dalībvalstī.

Ieguvi var veikt tikai pēc tam, kad ir 
izpildītas visas attiecīgajā dalībvalstī 
spēkā esošās prasības, kas saistītas ar 
iebildumu neesamību attiecībā uz orgānu 
ziedošanu.

Or.fr

Pamatojums

Sk. 4. panta 2. punkta grozījumu par valstu kvalitātes programmām.
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Grozījums Nr. 157
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai izpildītu šajā direktīvā noteiktās 
kvalitātes un drošības prasības, 
dalībvalstis cenšas no dzīviem donoriem 
iegūt visu nepieciešamo informāciju un 
sniegt viņiem informāciju, kas 
nepieciešama, lai donori izprastu 
ziedošanas sekas. Pēcnāves ziedojuma 
gadījumā dalībvalstis cenšas šādu 
informāciju iegūt no radiniekiem vai 
citām personām, kas atļauj orgāna 
ziedojumu. Dalībvalstis arī liek visām 
personām, no kurām ir pieprasīta 
informācija, apzināties šādas informācijas 
ātras nodošanas nozīmīgumu.

Or.en

Pamatojums

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 
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 

Grozījums Nr. 158
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izpildītu šajā direktīvā noteiktās 
kvalitātes un drošības prasības, 
dalībvalstis cenšas no dzīviem donoriem 
iegūt visu nepieciešamo informāciju un 
sniegt viņiem informāciju, kas 
nepieciešama, lai donori izprastu 
ziedošanas sekas. Pēcnāves ziedojuma 
gadījumā dalībvalstis cenšas šādu 
informāciju iegūt no radiniekiem vai 
citām personām, kas atļauj orgāna 
ziedojumu. Dalībvalstis arī liek visām 
personām, no kurām ir pieprasīta 
informācija, apzināties šādas informācijas 
ātras nodošanas nozīmīgumu.

Or.en

Pamatojums

Donoriem vai viņu radiniekiem ir jāsniedz informācija par ziedošanas un transplantācijas 
norisi. Mediķiem arī ir svarīgi iegūt pilnīgu, objektīvu un ticamu klīnisko vēsturi.

Grozījums Nr. 159
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis īsteno vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka dzīviem 
donoriem sniedz visu vajadzīgo 
informāciju par ziedošanas mērķi un 
raksturu, sekām un risku un 
potenciālajam saņēmējam – par 
alternatīvu terapiju, lai viņi varētu 
pieņemt informētu lēmumu. . Informācija 
jāsniedz pirms ziedošanas.

svītrots

Or.en
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Pamatojums

Diemžēl dzīvo donoru aizsardzība neietilpst ES kompetencē, kas tai noteikta LESD 
168. pantā. Atsauce uz šo svarīgo principu minēta 18. apsvērumā. Šo jautājumu turpmāk 
varētu izvērst rīcības plānā „Paraugprakses apmaiņa par programmām, kas saistītas ar dzīvo 
donoru ziedojumiem” ietvertajā prioritārajā pasākumā Nr. 3.

Grozījums Nr. 160
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dzīvu donoru ziedojumi jāuzskata par 
pēcnāves ziedojumu papildinājumu, un 
tos drīkst izmantot kā galējo līdzekli, ja 
nav pieejama piemērota alternatīva, 
piemēram, miruša donora orgāns. Ņemot 
vērā netiešos izmantošanas draudus, dzīvu 
donoru ziedojumi principā jāatļauj tikai 
tuvu radinieku un dzīvesbiedru, kā arī 
stabilā faktiskā kopdzīvē dzīvojošu pāru 
starpā.

Or.it

(Sk. referenta ierosināto 31. grozījumu.)

Pamatojums

Stabilā faktiskā kopdzīvē dzīvojošus pārus arī var ietvert starp tiem, kuri var ziedot orgānus 
dzīves laikā.

Grozījums Nr. 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dzīvu donoru ziedojumi jāuzskata par 
pēcnāves ziedojumu papildinājumu, un 
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tos drīkst izmantot kā galējo līdzekli, ja 
nav pieejama piemērota alternatīva, 
piemēram, miruša donora orgāns. Ņemot 
vērā netiešos izmantošanas draudus, dzīvu 
donoru ziedojumi principā jāatļauj tikai 
tuvu radinieku un dzīvesbiedru starpā.

Or.en

Grozījums Nr. 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka dzīvus 
donorus izvēlas, pamatojoties uz viņu 
veselību un slimības vēsturi, vajadzības 
gadījumā ietverot psiholoģisko vērtējumu, 
ko veic kvalificēts un apmācīts speciālists.
Šāda vērtēšana ļaus nepielaist ziedošanai 
tādas personas, kuras var radīt risku citu 
veselībai, piemēram, pārnesot slimības, vai 
radīt nopietnu risku sev pašiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka dzīvus 
donorus izvēlas, pamatojoties uz viņu 
veselību un slimības vēsturi, vajadzības 
gadījumā ietverot psiholoģisko vērtējumu, 
ko veic kvalificēts un apmācīts speciālists.
Šāda vērtēšana ļaus nepielaist ziedošanai 
tādas personas, kuras var radīt risku citu 
veselībai, piemēram, pārnesot slimības, vai 
radīt nopietnu risku sev pašiem.
Dalībvalstis nodrošina, lai dzīvie donori 
būtu juridiski apdrošināti.

Or.de

Pamatojums

Juridiskās apdrošināšanas segums ir svarīgs, lai aizsargātu dzīvos donorus. Dzīvie donori, 
ziedojot orgānus altruisma vadīti, saskaras ar nozīmīgu veselības apdraudējumu, ko šāds 
pasākums ļaus mazināt.

Grozījums Nr. 163
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai ievērotu aizliegumu padarīt 
cilvēka ķermeni par peļņas avotu, 
dalībvalstis nodrošina, lai jebkāda 
kompensācija dzīviem donoriem 
nepārsniegtu summu, ar kuru atlīdzinātu 
ar ziedojumu tieši saistītus izdevumus, 
piemēram, ceļa izdevumus, bērnu 
pieskatīšanas izmaksas, peļņas 
zaudējumu, kas radies atveseļošanās, 
darbavietas zaudējuma vai darba nespējas 
dēļ, izvairoties no jebkādu finansiālu 
stimulu radīšanas potenciālajam 
donoram. 

Or.it

(Sk. referenta ierosināto 32. grozījumu.)

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka orgāna ziedošanas dēļ radītais peļņas zaudējums var būt saistīts arī ar 
darbavietas zaudēšanu vai darba nespējas rašanos.

Grozījums Nr. 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai ievērotu aizliegumu padarīt 
cilvēka ķermeni par peļņas avotu, 
dalībvalstis nodrošina, lai iespējamā 
kompensācija dzīviem donoriem 
nepārsniegtu summu, ar kuru 
nodrošinātu veselības apdrošināšanu, 
ņemot vērā ar ziedošanu saistītus 
medicīniskus apstākļus, un atlīdzinātu ar 
ziedojumu saistītus izdevumus, piemēram, 
ceļa izdevumus, bērnu pieskatīšanas 
izmaksas, peļņas zaudējumu vai 
atveseļošanās izmaksas, izvairoties no 
jebkādu finansiālu stimulu radīšanas 
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potenciālajam donoram. 

Or.en

Pamatojums

Finansiāli stimuli orgānu ziedošanā nav pieļaujami. Tomēr ir jānodrošina, lai dzīvie donori 
sava ziedojuma dēļ neciestu finansiālus zaudējumus. Ir jāprecizē arī tas, ka, lai gan ir jābūt 
nepārprotamai cēloņsakarībai starp orgāna transplantāciju un ar to saistītajām izmaksām, 
šai sakarībai nav laika ierobežojuma, tādēļ jāparedz atveseļošanās izmaksas, ietverot 
ilgtermiņa aprūpes izmaksas, lai mazinātu īslaicīgas vai pastāvīgas ciešanas, kas radušās 
transplantācijas dēļ.

Grozījums Nr. 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Donori var saņemt kompensāciju, kas 
nekādā ziņā nepārsniedz summu, kura 
sedz ar ziedošanu saistītos izdevumus un 
neērtības. Šādos gadījumos dalībvalstis 
definē nosacījumus, ar kuriem saskaņā 
var piešķirt kompensāciju.

Or.en

Pamatojums

Ierosinātais grozījuma teksts ņemts no Audu un šūnu direktīvas, lai nodrošinātu šo abu ES 
dokumentu konsekvenci.

Grozījums Nr. 166
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šim nosacījumam nebūtu jāliedz 
dzīviem donoriem saņemt kompensāciju, 
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kuras apmērs ir stingri ierobežots, proti, 
kompensācija sedz tikai ar ziedošanu 
saistītos izdevumus un neērtības. Šādos 
gadījumos dalībvalstis definē 
nosacījumus, ar kuriem saskaņā var 
piešķirt kompensāciju.

Or.en

Pamatojums

Šī atsauce jāiekļauj 13. pantā („Orgānu ziedošanas pamatprincipi”), lai precizētu, ka 
jēdzienam „bezmaksas ziedošana” ir izņēmumi. Šis noteikums ir saskaņā ar Konvenciju par 
cilvēktiesībām un biomedicīnu, PTO pamatprincipiem par cilvēka šūnu, audu un orgānu 
transplantāciju un Stambulas Deklarāciju par orgānu tirdzniecības un transplantātu tūrisma 
apkarošanu. Ierosinātais grozījuma teksts ņemts no Audu un šūnu direktīvas, lai nodrošinātu 
šo abu ES dokumentu konsekvenci.

Grozījums Nr. 167
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Persona, kas cietusi no pārmērīga 
kaitējuma ķirurģiskas iejaukšanās dēļ, ir 
tiesīga saņemt taisnīgu kompensāciju.

Or.it

(Sk. referenta ierosināto 33. grozījumu.)

Pamatojums

Personai, kurai ķirurģiskas iejaukšanās dēļ nodarīts pārmērīgs kaitējums, izmaksājamās 
kompensācijas apjoma pamatotību nosaka attiecīga tiesu varas iestāde katrā gadījumā 
atsevišķi. Tādēļ kompensācijas apjoma ierobežojumus šajā direktīvā nav iespējams noteikt.

Grozījums Nr. 168
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde uztur dzīvo donoru reģistru pēc 
ziedojuma saskaņā ar noteikumiem par 
personas datiem un statistikas 
konfidencialitāti un vāc informāciju par 
rezultātiem, īpaši par sarežģījumiem 
saistībā ar ziedojumu, kuri var parādīties 
īsā, vidējā vai ilgā laikā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde uztur dzīvo donoru reģistru saskaņā 
ar noteikumiem par personas datiem un 
statistikas konfidencialitāti.

Or.en

Pamatojums

Lai nodrošinātu orgānu kvalitāti un drošību, būtu ideāli, ja visas valstis varētu izveidot un 
uzturēt dzīvo donoru novērošanas reģistrus, tomēr tas nav realizējams, un šis noteikums 
direktīvā ir pārāk stingrs. Dzīvo donoru (ne viņu novērošanas) reģistrs ir iespējams, un tam ir 
svarīga nozīme izsekojamības nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 169
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, lai dzīvie 
donori tiktu novēroti saskaņā ar valstī 
spēkā esošajiem noteikumiem, lai 
noteiktu, ziņotu un zinātu par jebkādu 
notikumu, kas var būt saistīts ar ziedotā 
orgāna kvalitāti un drošību, kā arī par 
jebkādām nopietnām nevēlamām 
blaknēm, kuras, tāpat kā saņēmējam, 
rodas dzīvajam donoram un kuras var 
rasties ziedošanas dēļ.

Or.en

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 33a).
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Grozījums Nr. 170
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka visās orgānu 
transplantācijas darbībās pilnībā un efektīvi 
tiek nodrošināta personas datu aizsardzība 
saskaņā ar Kopienas noteikumiem par 
personas datu aizsardzību, piemēram, 
Direktīvu 95/46/EK un jo īpaši minētās 
direktīvas 8. panta 3. punktu, 16., 17. pantu 
un 28. panta 2. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, ka visās orgānu 
ziedošanas un transplantācijas darbībās 
pilnībā un efektīvi tiek nodrošināta 
personas datu aizsardzība saskaņā ar 
Kopienas noteikumiem par personas datu 
aizsardzību, piemēram, Direktīvu 
95/46/EK un jo īpaši minētās direktīvas 
8. panta 3. punktu, 16., 17. pantu un 
28. panta 2. punktu.

Or.en

Pamatojums

Personas datu aizsardzība attiecas arī uz donoriem.

Grozījums Nr. 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Donoru un saņēmēju anonimizācija Personas datu aizsardzība

Or.de

Grozījums Nr. 172
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Donoru un saņēmēju anonimizācija Donoru un saņēmēju personas datu 
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aizsardzība un konfidencialitāte

Or.de

Grozījums Nr. 173
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi donoru 
un saņēmēju personas dati, ko apstrādā 
ciktāl uz tiem attiecas šīs direktīvas
darbības joma, paliek anonīmi tā, lai 
nevienu donoru vai saņēmēju nevar 
identificēt.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi donoru 
un saņēmēju personas dati, kurus vāc un
apstrādā saskaņā ar šo direktīvu un kuri ir 
pieejami trešām personām, paliek anonīmi 
vai tiek izmantoti pseidonīmi tā, lai donori 
un saņēmēji ir aizsargāti.

Or.de

Pamatojums

Priekšlikumā izmantotie jēdzieni „izsekojamība” un „paliek anonīmi” ir pretrunā viens 
otram. Tādēļ teksts būtu jāmaina, saskaņojot to ar attiecīgajām direktīvām par datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 174
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi donoru 
un saņēmēju personas dati, ko apstrādā 
ciktāl uz tiem attiecas šīs direktīvas
darbības joma, paliek anonīmi tā, lai 

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi donoru 
un saņēmēju personas dati, kurus vāc un
apstrādā saskaņā ar šo direktīvu un kuri ir 
pieejami trešām personām, paliek anonīmi 
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nevienu donoru vai saņēmēju nevar 
identificēt.

vai tiek izmantoti pseidonīmi tā, lai donori 
un saņēmēji ir aizsargāti.

Or.de

Pamatojums

Priekšlikumā izmantotie jēdzieni „izsekojamība” un „paliek anonīmi” ir pretrunā viens 
otram. Tādēļ teksts būtu jāmaina, saskaņojot to ar attiecīgajām direktīvām par datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi donoru 
un saņēmēju personas dati, ko apstrādā 
ciktāl uz tiem attiecas šīs direktīvas 
darbības joma, paliek anonīmi tā, lai 
nevienu donoru vai saņēmēju nevar 
identificēt.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka, vācot un
apstrādājot visus donoru un saņēmēju 
personas datus saistībā ar šīs direktīvas 
noteikumu īstenošanu orgānu ziedošanas 
procesā, tiktu izmantoti pseidonīmi tā, lai 
aizsargātu donorus un saņēmējus pret 
neatļautu identifikāciju, ko veic trešās 
personas.

Or.de

Pamatojums

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. 
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Grozījums Nr. 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu iecelšana un uzdevumi Kompetentās(-o) iestādes(-žu), 
organizācijas(-u) vai institūcijas(-u)
iecelšana un uzdevumi

Or.de

Pamatojums

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Grozījums Nr. 177
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi vai 
iestādes (turpmāk – „kompetentā iestāde”), 
kas ir atbildīga(–as) par šīs direktīvas 
prasību īstenošanu.

Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi, 
organizāciju vai institūciju vai iestādes, 
organizācijas vai institūcijas (turpmāk —
„kompetentā iestāde/iestādes, 
organizācija(-s) vai institūcija(-s)”), kas ir 
atbildīga(–s) par šīs direktīvas prasību 
īstenošanu. Katras dalībvalsts kompetentās 
iestādes vadītājs nedrīkst būt juridiski 
ieinteresēts iestādēs, kas veic šajā 
direktīvā noteiktās procedūras, kā arī 
nedrīkst būt darba attiecībās ar tām.
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Sociālās jomas ieinteresēto personu 
pārstāvji, kuri pārstāv iespējamos orgānu 
saņēmējus, arī var piedalīties valsts 
iestāžu lēmumpieņemšanas procedūrā, lai 
turpmāk nodrošinātu procedūru 
pārredzamību.

Or.el

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi vai 
iestādes (turpmāk – „kompetentā 
iestāde”), kas ir atbildīga(–as) par šīs 
direktīvas prasību īstenošanu.

Dalībvalstis ieceļ valsts vai privāto 
bezpeļņas kompetento iestādi vai 
iestādes / organizāciju(-as) / institūciju(-
as), kas ir atbildīga(-s) par šīs direktīvas 
prasību īstenošanu un ir jo īpaši iesaistīta(-
s) šo noteikumu īstenošanā.

Or.de
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Pamatojums

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Grozījums Nr. 179
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi vai 
iestādes (turpmāk – „kompetentā 
iestāde”), kas ir atbildīga(–as) par šīs 
direktīvas prasību īstenošanu.

Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi, kas 
ir atbildīga(–s) par šīs direktīvas prasību 
īstenošanu.

Or.en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar jēdzienu „kompetentā iestāde”.

Grozījums Nr. 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes veic šādus konkrētus 
pasākumus:

Kompetentā iestāde vai kompetentā(-s) 
institūcija(-s) veic šādus konkrētus 
pasākumus:



AM\807512LV.doc 73/84 PE439.155v03-00

LV

Or.de

Grozījums Nr. 181
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izveido un uztur modernu valsts
kvalitātes programmu saskaņā ar 4. pantu;

a) izveido un uztur modernu kvalitātes un 
drošības sistēmu saskaņā ar 4. pantu;

Or.en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar izmaiņām 4. panta tekstā.

Grozījums Nr. 182
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Katra dalībvalsts var deleģēt vai ļaut 
kompetentajai iestādei deleģēt saskaņā ar 
šo direktīvu tai uzticētos visus uzdevumus
vai daļu no tiem citai iestādei, kas 
uzskatāma par piemērotu saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem. Šī iestāde var arī 
palīdzēt kompetentajai iestādei uzdevumu 
izpildē.

Or.en

Pamatojums

Atbilstoši nepieciešamībai ieviest delegēšanas iespējas jēdzienu. Šis teksta formulējums ir 
precīzāks. Šai daļai jābūt pirms 18. panta 2. daļas, kurā runa ir par veicamajiem 
pasākumiem.
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Grozījums Nr. 183
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Katra dalībvalsts var deleģēt vai ļaut 
kompetentajai iestādei deleģēt saskaņā ar 
šo direktīvu tai uzticētos visus uzdevumus 
vai daļu no tiem citai iestādei, kas 
uzskatāma par piemērotu saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem. Šī iestāde var arī 
palīdzēt kompetentajai iestādei uzdevumu 
izpildē.

Or.en

Pamatojums

Ir jāievieš delegēšanas iespējas jēdziens.

Grozījums Nr. 184
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina, ka ieguves organizācijas un 
transplantācijas centrus regulāri kontrolē 
un tajos veic revīzijas, lai nodrošinātu 
atbilstību šīs direktīvas prasībām;

b) nodrošina, ka ieguves organizācijās un 
transplantācijas centros regulāri veic valsts 
kontroli un revīzijas, lai nodrošinātu 
atbilstību šīs direktīvas prasībām;

Or.el

Pamatojums

Tā kā orgānu transplantācija ir uzskatāma par delikātu un peļņu nenesošu darbību un tā kā 
pacienti, kas gaida transplantātu, ir neapskaužamā situācijā, ir jāparedz stingri katra 
procedūras posma valsts kontroles pasākumi.
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Grozījums Nr. 185
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dod atbilstošus norādījumus veselības 
aprūpes iestādēm, speciālistiem un citām 
personām, kas iesaistītas visos ķēdes 
posmos no ziedošanas līdz transplantācijai 
vai iznīcināšanai;

e) dod atbilstošus norādījumus veselības 
aprūpes iestādēm, speciālistiem un citām 
personām, kas iesaistītas visos ķēdes 
posmos no ziedošanas līdz transplantācijai 
vai iznīcināšanai, kā arī ārstēšanā un 
atlabšanā pēc transplantācijas. Tās 
nodrošina, lai tiktu izveidoti īpaši 
protokoli, kuros reglamentē operāciju un 
pēcoperāciju posma procedūras, par 
kurām ir atbildīgs attiecīgais ārstējošais 
personāls, ārsts-patologs un citu 
nepieciešamo jomu speciālisti;

Or.el

Pamatojums

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 
διαδικασιών . 

Grozījums Nr. 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā(-
s) iestāde(-s), organizācija(-s) vai 
institūcija(-s):
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Or.de

Pamatojums

Grozījums domāts kā precizējums, ņemot vērā dažādos valstu veselības sistēmu organizācijas 
modeļus.  

Grozījums Nr. 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izveido un uztur ieguves organizāciju
un transplantācijas centru reģistru.

c) izveido un uztur veselības aprūpes 
iestāžu, slimnīcas ārstējošā personāla 
komandu vai nodaļu vai citu iestāžu, kas 
pilnvarotas iegūt cilvēka orgānus, un 
transplantācijas centru reģistru.

Or.de

Pamatojums

Grozījums domāts kā precizējums, ņemot vērā dažādos valstu veselības sistēmu organizācijas 
modeļus.  

Grozījums Nr. 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pēc Komisijas vai citas 
dalībvalsts pieprasījuma sniedz informāciju 

2. Dalībvalstis pēc Komisijas vai citas 
dalībvalsts pieprasījuma sniedz informāciju 
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par ieguves organizāciju un 
transplantācijas centru reģistru.

par veselības aprūpes iestāžu, slimnīcas 
ārstējošā personāla komandu vai nodaļu 
vai citu iestāžu, kas pilnvarotas iegūt 
cilvēka orgānus, un transplantācijas centru 
reģistru.

Or.de

Pamatojums

Grozījums domāts kā precizējums, ņemot vērā dažādos valstu veselības sistēmu organizācijas 
modeļus.  

Grozījums Nr. 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido kompetento iestāžu
tīklu informācijas apmaiņai par šīs 
direktīvas īstenošanas pieredzi.

1. Komisija izveido kompetentās(-o) 
iestādes(-žu), organizācijas(-u) vai 
institūcijas(-u) tīklu informācijas apmaiņai 
par šīs direktīvas īstenošanas pieredzi.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts saskaņā ar 19. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 190
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas orgānu 
apmaiņas no vai uz trešām valstīm atļauj 
kompetentā iestāde.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka orgānu 
apmaiņu no vai uz trešām valstīm atļauj 
kompetentā iestāde.

Or.de

Grozījums Nr. 191
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas orgānu 
apmaiņas no vai uz trešām valstīm atļauj 
kompetentā iestāde.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka orgānu 
apmaiņu no vai uz trešām valstīm atļauj 
kompetentā iestāde.

Or.de

Grozījums Nr. 192
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbildību par atļauju izsniegšanu 
orgānu apmaiņai ar trešām valstīm 
dalībvalstis var uzticēt Eiropas orgānu 
apmaiņas organizācijām. 

Or.de
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Pamatojums

Būtu jāsaglabā pašreizējā izmēģinātā un pārbaudītā orgānu transplantācijas organizēšanas 
sistēma, ar kurus saskaņā notiek arī orgānu apmaiņa ar trešām valstīm. Tomēr atļauja nebūtu 
vajadzīga ikvienam orgānu apmaiņas gadījumam ar trešām valstīm, tā būtu nepieciešama 
tikai, lai veiktu orgānu apmaiņu galvenokārt ar kādu konkrētu trešo valsti. Atsevišķos 
gadījumos atbildību par šādas atļaujas piešķiršanu var nodot arī Eiropas orgānu apmaiņas 
organizācijai.

Grozījums Nr. 193
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbildību par atļauju izsniegšanu 
orgānu apmaiņai ar trešām valstīm 
dalībvalstis var uzticēt Eiropas orgānu 
apmaiņas organizācijām. 

Or.de

Pamatojums

Būtu jāsaglabā pašreizējā izmēģinātā un pārbaudītā orgānu transplantācijas organizēšanas 
sistēma, ar kurus saskaņā notiek arī orgānu apmaiņa ar trešām valstīm. Tomēr atļauja nebūtu 
vajadzīga ikvienam orgānu apmaiņas gadījumam ar trešām valstīm, tā būtu nepieciešama 
tikai, lai veiktu orgānu apmaiņu galvenokārt ar kādu konkrētu trešo valsti. Atsevišķos 
gadījumos atbildību par šādas atļaujas piešķiršanu var nodot arī Eiropas orgānu apmaiņas 
organizācijai.

Grozījums Nr. 194
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pirms …………. un 1. Dalībvalstis pirms ………….* un 
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turpmāk ik pēc trim gadiem ziņo Komisijai 
par veiktajām darbībām saistībā ar šīs 
direktīvas noteikumiem un par īstenojot 
iegūto pieredzi.

turpmāk ik pēc trim gadiem ziņo Komisijai 
par veiktajām darbībām saistībā ar šīs 
direktīvas noteikumiem un par īstenojot 
iegūto pieredzi.

* 6 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or.en

Pamatojums

Komisija šo jauno laika posmu ir ierosinājusi, vadoties pēc pieredzes ar Audu un šūnu 
direktīvu.

Grozījums Nr. 195
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz ……. un turpmāk ik pēc 
trim gadiem nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu.

2. Komisija līdz …….** un turpmāk ik pēc 
trim gadiem nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu.

* 5 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or.en

Pamatojums

Komisija šo jauno laika posmu ir ierosinājusi, vadoties pēc pieredzes ar Audu un šūnu 
direktīvu.

Grozījums Nr. 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteikumi par tādas informācijas a) noteikumus par tādas informācijas 



AM\807512LV.doc 81/84 PE439.155v03-00

LV

atjaunošanu un pārsūtīšanu, kura attiecas 
uz cilvēku orgānu raksturojumu, kā 
paredzēts pielikumā;

atjaunošanu un pārsūtīšanu, kura attiecas 
uz cilvēku orgānu un donora
raksturojumu, kā paredzēts pielikumā;

Or.de

Pamatojums

Teksts papildināts, ņemot vērā cilvēka orgānu un donora raksturojuma (1. punkta 
a) apakšpunkts) saistību ar direktīvas priekšlikuma 3. panta m) un n) apakšpunktos noteikto 
definīciju (1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkta a) un b) apakšpunkti).

Grozījums Nr. 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) procedūras, kas nodrošina ziņošanu par 
nopietniem nevēlamiem notikumiem un 
blaknēm.

c) procedūras, kas nodrošina ziņošanu par 
nopietniem neparedzētiem nevēlamiem 
notikumiem un blaknēm.

Or.de

Pamatojums

Teksts papildināts, ņemot vērā cilvēka orgānu un donora raksturojuma (1. punkta 
a) apakšpunkts) saistību ar direktīvas priekšlikuma 3. panta m) un n) apakšpunktos noteikto 
definīciju (1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkta a) un b) apakšpunkti).

Grozījums Nr. 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saikne starp ziņošanas sistēmām par 
nopietniem nevēlamiem notikumiem un 

a) 11. panta 3. punktā minētā saikne starp 
ziņošanas sistēmām par neparedzētiem
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blaknēm, kura minēta 11. panta 3. punktā; nevēlamiem notikumiem un blaknēm;

Or.de

Pamatojums

Teksts papildināts, ņemot vērā cilvēka orgānu un donora raksturojuma (1. punkta 
a) apakšpunkts) saistību ar direktīvas priekšlikuma 3. panta m) un n) apakšpunktos noteikto 
definīciju (1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkta a) un b) apakšpunkti).

Grozījums Nr. 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kompetento iestāžu tīkla izveidošana un 
darbība, kura minēta 20. pantā.

b) 20. pantā minētā kompetento iestāžu 
tīkla izveidošana un darbības spēja.

Or.de

Pamatojums

Teksts papildināts, ņemot vērā cilvēka orgānu un donora raksturojuma (1. punkta 
a) apakšpunkts) saistību ar direktīvas priekšlikuma 3. panta m) un n) apakšpunktos noteikto 
definīciju (1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkta a) un b) apakšpunkti).

Grozījums Nr. 200
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī direktīva neliedz dalībvalstīm atstāt 
spēkā vai ieviest stingrākus aizsardzības 
pasākumus, ja vien tie atbilst Līguma 
noteikumiem.

Or.en
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Pamatojums

Ja dalībvalstis vēlas, tās var piemērot stingrākus pasākumus. Tas ir saskaņā ar Audu un šūnu 
direktīvu.

Grozījums Nr. 201
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī direktīva neliedz dalībvalstīm atstāt 
spēkā vai ieviest stingrākus aizsardzības 
pasākumus, ja vien tie atbilst Līguma 
noteikumiem.

Or.en

Grozījums Nr. 202
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai galveno 
valsts tiesību aktu tekstu, ko tās pieņem 
jomās, uz kurām attiecas šī direktīva.

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai to valsts 
tiesību aktu tekstu, ko tās pieņem jomās, uz 
kurām attiecas šī direktīva.

Or.en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāinformē par visiem valsts tiesību aktiem, ko tās pieņem jomās, uz kurām 
attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr. 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – ievads
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu 7. panta prasības, ieguves 
organizācijām vai ieguves nodaļai par 
orgānu un donora raksturojumu, vajadzības 
gadījumā pēc pārbaudes, jāsavāc šāda 
informācija un jāapstrādā saskaņā ar tiesību 
aktu prasībām par personas datu 
aizsardzību un konfidencialitāti:

Lai īstenotu 7. panta prasības, ieguves 
organizācijām vai ieguves nodaļai par 
orgānu un donora raksturojumu, ņemot 
vērā atsevišķos apstākļus, jāsavāc šāda 
informācija un jāapstrādā saskaņā ar tiesību 
aktu prasībām par personas datu 
aizsardzību un konfidencialitāti. Ja datu
nav, lēmumu par transplantāciju pieņem 
pēc tam, kad veikts atsevišķs donora un 
saņēmēja riska novērtējums:

Or.de

Pamatojums

Šādi papildinot tekstu, ņem vērā to, ka ne vienmēr ir pieejama vai iegūstama visa Pielikumā 
vai orgāna un donora raksturojumā prasītā informācija un dati. Atsevišķos gadījumos šā 
fakta dēļ nedrīkst izslēgt transplantāciju. Ja teksts nebūtu šādi papildināts, ziedoto orgānu 
skaits joprojām turpinātu samazināties.


