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Amendamentul 57
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ultimii 50 de ani, transplantul de 
organe a devenit o practică medicală 
răspândită pe plan mondial, care a adus 
mari beneficii pentru sute de mii de 
pacienți. Utilizarea organelor umane pentru 
transplanturi s-a intensificat în mod 
constant în cursul ultimelor două decenii.
În prezent, transplantul de organe este 
tratamentul care prezintă cel mai bun 
raport cost-eficiență în cazul insuficienței 
renale în stadiu terminal, în timp ce, în 
cazul insuficienței în stadiu terminal a 
unor organe cum sunt ficatul, plămânii și 
inima, reprezintă singurul tratament 
disponibil.

(1) În ultimii 50 de ani, transplantul de 
organe a devenit o practică medicală 
răspândită pe plan mondial, care a adus 
mari beneficii pentru sute de mii de 
pacienți. Utilizarea organelor umane pentru 
transplanturi s-a intensificat în mod 
constant în cursul ultimelor două decenii.
În prezent, transplantul de organe este 
tratamentul care prezintă cel mai bun 
raport riscuri/beneficii în cazul 
insuficienței renale și pancreatice în stadiu 
terminal, în timp ce, în cazul insuficienței
hepatice, pulmonare, intestinale și 
cardiace în stadiu terminal, reprezintă 
singurul tratament disponibil.

Or.fr

Justificare

Dacă se enumeră transplanturile de organe care sunt realizabile conform celor mai recente 
cunoștințe, este important ca lista să fie cât se poate de completă. 

Amendamentul 58
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, utilizarea organelor în 
cadrul transplanturilor presupune riscuri.
Ținând seama de utilizarea terapeutică la 
scară largă a organelor umane în vederea 
transplantului, ele trebuie să prezinte o 
calitate și o siguranță care să reducă la 
minimum riscurile de transmitere a 

(2) Cu toate acestea, utilizarea organelor în 
cadrul transplanturilor presupune riscuri.
Ținând seama de utilizarea terapeutică la 
scară largă a organelor umane în vederea 
transplantului, ele trebuie să prezinte o 
calitate și o siguranță care să
îmbunătățească raportul riscuri/beneficii, 
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bolilor. reducând la minimum riscurile asociate cu 
logistica de obținere a organelor.

Or.fr

Justificare

Riscul de transmitere a bolilor este un risc major, însă nu este singurul risc în lanțul care 
începe de la etapa de îndepărtare organului și merge până la transplant, respectiv perioada 
de după transplant. 

Amendamentul 59
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, utilizarea organelor în 
cadrul transplanturilor presupune riscuri. 
Ținând seama de utilizarea terapeutică la 
scară largă a organelor umane în vederea 
transplantului, ele trebuie să prezinte o 
calitate și o siguranță care să reducă la 
minimum riscurile de transmitere a bolilor.

(2) Cu toate acestea, utilizarea organelor în 
cadrul transplanturilor presupune riscuri. 
Ținând seama de utilizarea terapeutică la 
scară largă a organelor umane în vederea 
transplantului, ele trebuie să prezinte o 
calitate și o siguranță care să reducă la 
minimum riscurile de transmitere a bolilor. 
Sisteme naționale de transplant bine 
organizate și aplicarea celor mai bune 
competențe, tehnologii și tratamente 
medicale inovatoare disponibile pot 
reduce în mod semnificativ riscurile 
asociate transplantului de organe la care 
se expun pacienții.

Or.en

Justificare

Problemele imunologice după transplant nu constituie cel mai bun exemplu de beneficii 
potențiale ale prezentei directive. 
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Amendamentul 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, utilizarea organelor în 
cadrul transplanturilor presupune riscuri. 
Ținând seama de utilizarea terapeutică la 
scară largă a organelor umane în vederea 
transplantului, ele trebuie să prezinte o 
calitate și o siguranță care să reducă la 
minimum riscurile de transmitere a bolilor.

(2) Cu toate acestea, utilizarea organelor în 
cadrul transplanturilor presupune riscuri. 
Ținând seama de utilizarea terapeutică la 
scară largă a organelor umane în vederea 
transplantului, ele trebuie să prezinte o 
calitate și o siguranță care să reducă la 
minimum riscurile de transmitere a bolilor. 
Sisteme naționale de transplant bine 
organizate și aplicarea celor mai bune 
competențe, tehnologii și tratamente 
medicale inovatoare disponibile pot 
reduce în mod semnificativ riscurile 
asociate transplantului de organe la care 
se expun pacienții.

Or.en

Justificare

Problemele imunologice după transplant nu constituie cel mai bun exemplu de beneficii 
potențiale ale prezentei directive. 

Amendamentul 61
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, utilizarea organelor în 
cadrul transplanturilor presupune riscuri.
Ținând seama de utilizarea terapeutică la 
scară largă a organelor umane în vederea 
transplantului, ele trebuie să prezinte o 
calitate și o siguranță care să reducă la 
minimum riscurile de transmitere a bolilor.

(2) Cu toate acestea, utilizarea organelor în 
cadrul transplanturilor presupune riscuri.
Ținând seama de utilizarea terapeutică a 
organelor umane în vederea transplantului, 
ele trebuie să prezinte o calitate și o 
siguranță care să reducă la minimum 
riscurile de transmitere a bolilor.
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Or.de

Justificare

Propunerea de directivă stabilește cerințele esențiale în ceea ce privește calitatea și siguranța 
transplantului de organe. Precizarea „la scară largă” nu este potrivită în acest context și 
riscurile asociate transplanturilor nu sunt definite în mod clar. 

Amendamentul 62
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, pentru ca organele de origine 
umană să fie disponibile pentru a fi folosite 
în scopuri terapeutice, trebuie ca cetățenii 
Comunității să fie pregătiți pentru a efectua 
donări. Pentru a proteja sănătatea publică și 
pentru a împiedica transmiterea bolilor prin 
aceste organe, ar trebui luate măsuri de 
precauție în cursul prelevării, transportului 
și utilizării lor.

(3) În plus, pentru ca organele de origine 
umană să fie disponibile pentru a fi folosite 
în scopuri terapeutice, trebuie ca cetățenii 
Comunității să fie pregătiți pentru a efectua 
donări. Statele membre au 
responsabilitatea de a spori numărul 
donărilor de organe la nivel național 
deoarece eventualele disfuncționalități din 
sistemele lor de transplant de organe nu 
pot fi remediate prin transportul de 
organe sau prin mutarea pacienților 
dintr-o țară în alta. Pentru a proteja 
sănătatea publică și pentru a împiedica 
transmiterea bolilor prin aceste organe, ar 
trebui luate măsuri de precauție în cursul 
prelevării, transportului și utilizării lor.

Or.en

Amendamentul 63
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Principala provocare cu care se 
confruntă Uniunea Europeană și statele 
membre în ceea ce privește transplantul 
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de organe constă în reducerea penuriei de 
organe și donatori. Prin urmare, este 
esențial să se extindă rezervele de organe 
disponibile punând la dispoziție 
mijloacele necesare, la nivel național și la 
nivelul Uniunii, pentru optimizarea 
numărului de donări în urma unei morți 
cerebrale sau a unui stop cardiac, 
creșterea numărului donatorilor vii și 
extinderea criteriilor de donare la 
donatorii „marginali”.

Or.fr

Amendamentul 64
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În fiecare an, au loc schimburi de 
organe între statele membre. Schimbul de 
organe este un mijloc important de a 
amplifica rezervele de organe disponibile 
și de a asigura o mai bună compatibilitate 
între donator și primitor, îmbunătățind 
astfel calitatea transplantului. Acesta are o 
importanță deosebită pentru tratamentul 
optim al anumitor pacienți, cum ar fi cei 
care necesită un tratament de urgență, 
pacienții hipersensibilizați sau pacienții 
pediatrici. Organele disponibile trebuie să 
poată traversa frontierele fără probleme și 
întârzieri inutile.

(4) În fiecare an, au loc schimburi de 
organe între statele membre. Schimbul de 
organe este un mijloc important de a 
asigura o mai bună compatibilitate între 
donator și primitor, îmbunătățind astfel 
calitatea transplantului. Acesta are o 
importanță deosebită pentru tratamentul 
optim al anumitor pacienți, cum ar fi cei 
care necesită un tratament de urgență, 
pacienții hipersensibilizați sau pacienții 
pediatrici. Organele disponibile trebuie să 
poată traversa frontierele fără probleme și 
întârzieri inutile.

Or.fr

Justificare

Compatibilitatea dintre donatori și beneficiari stă la baza înființării organizațiilor europene 
de schimb de organe, cum ar fi Scandinavtransplant sau Eurotransplant. Acest model de 
schimburi paneuropene, deși este eficient, nu urmărește extinderea rezervelor de organe 
disponibile. Pentru aceasta, trebuie adoptate noi strategii atât la nivel național, cât și la nivel 
comunitar. 
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Amendamentul 65
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În fiecare an, au loc schimburi de 
organe între statele membre. Schimbul de 
organe este un mijloc important de a 
amplifica rezervele de organe disponibile 
și de a asigura o mai bună compatibilitate 
între donator și primitor, îmbunătățind 
astfel calitatea transplantului. Acesta are o 
importanță deosebită pentru tratamentul 
optim al anumitor pacienți, cum ar fi cei 
care necesită un tratament de urgență, 
pacienții hipersensibilizați sau pacienții 
pediatrici. Organele disponibile trebuie să 
poată traversa frontierele fără probleme și 
întârzieri inutile.

(4) În fiecare an, au loc schimburi de 
organe între statele membre. Schimbul de 
organe este un mijloc important de a 
asigura o mai bună compatibilitate între 
donator și primitor, îmbunătățind astfel 
calitatea transplantului. Acesta are o 
importanță deosebită pentru tratamentul 
optim al anumitor pacienți, cum ar fi cei 
care necesită un tratament de urgență, 
pacienții hipersensibilizați sau pacienții 
pediatrici. Organele disponibile trebuie să 
poată traversa frontierele fără probleme și 
întârzieri inutile.

Or.de

Justificare

Cu toate că îmbunătățirea schimbului de organe, vizată de directivă, duce la o creștere a 
calității transplanturilor, acest lucru nu are ca rezultat amplificarea rezervelor de organe 
disponibile. Acest lucru depinde de alți factori, cum ar fi disponibilitatea populației de a dona 
organe.  

Amendamentul 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, este necesar să existe, la 
nivel comunitar, standarde comune de 
calitate și siguranță pentru prelevarea, 
transportul și utilizarea organelor umane.
Aceste standarde ar facilita schimburile de 

(6) Prin urmare, este necesar ca, 
respectând principiul subsidiarității, în 
conformitate cu articolul 168 alineatul (7) 
din TFUE [fostul articol 152 alineatul (5) 
din TCE], să existe, la nivel comunitar, 
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organe, ceea ce ar aduce beneficii în 
fiecare an pentru mii de pacienți europeni 
care au nevoie de acest tip de tratament.
Legislația comunitară trebuie să garanteze 
că organele umane respectă standardele
acceptabile de calitate și siguranță. Prin 
urmare, instituirea unor astfel de standarde 
va contribui la asigurarea populației cu 
privire la faptul că organele umane 
prelevate în alt stat membru prezintă 
aceleași garanții fundamentale de calitate și 
de siguranță ca și cele provenind din țara 
lor.

standarde comune de calitate și siguranță 
pentru prelevarea, transportul și utilizarea 
organelor umane. Aceste standarde ar 
facilita schimburile de organe, ceea ce ar 
aduce beneficii în fiecare an pentru mii de 
pacienți europeni care au nevoie de acest 
tip de tratament. Legislația comunitară 
trebuie să garanteze că organele umane 
respectă standardele recunoscute de 
calitate și siguranță. Prin urmare, instituirea 
unor astfel de standarde va contribui la 
asigurarea populației cu privire la faptul că 
organele umane prelevate în alt stat 
membru prezintă aceleași garanții 
fundamentale de calitate și de siguranță ca 
și cele provenind din țara lor.

Or.de

Justificare

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. 

Amendamentul 67
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În conformitate cu articolul 168 
alineatul (7) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, măsurile 
adoptate conform alineatului 4 litera (a) 
al articolului respectiv nu afectează 
dispozițiile naționale privind utilizarea 
organelor în scopuri medicale. Prin 
urmare, actul chirurgical de transplant în 
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sine nu este cuprins în domeniul de 
aplicare al prezentei directive. Cu toate 
acestea, în vederea respectării obiectivului 
de reducere a riscurilor asociate 
transplantului de organe, este necesar să 
se includă în domeniul de aplicare al 
directivei anumite dispoziții privind 
procesul de transplant și, în special, 
dispoziții care să vizeze abordarea 
situațiilor neintenționate și neprevăzute 
care pot avea loc în timpul transplantului 
și care ar putea afecta calitatea și 
siguranța organelor.

Or.en

Amendamentul 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a reduce riscurile și a maximiza 
avantajele procedurilor de transplant, 
statele membre trebuie să aplice un 
program național eficient în materie de 
calitate. Acest program trebuie pus în 
aplicare și continuat de-a lungul întregului 
lanț, de la donare până la transplant sau 
distrugere, și trebuie să acopere personalul 
și organizarea, sediul, echipamentele, 
materialele, documentația și păstrarea 
datelor. Dacă este necesar, programul 
național în materie de calitate trebuie să 
prevadă audituri. Statele membre trebuie 
să poată delega, prin acorduri scrise, 
responsabilitatea pentru anumite părți din 
acest program unor organizații europene de 
schimb de organe.

(Nu privește versiunea în limba română)

Or.de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română) 
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Amendamentul 69
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a reduce riscurile și a maximiza 
avantajele procedurilor de transplant, 
statele membre trebuie să aplice un 
program național eficient în materie de 
calitate. Acest program trebuie pus în 
aplicare și continuat de-a lungul întregului 
lanț, de la donare până la transplant sau 
distrugere, și trebuie să acopere personalul 
și organizarea, sediul, echipamentele, 
materialele, documentația și păstrarea 
datelor. Dacă este necesar, programul 
național în materie de calitate trebuie să 
prevadă audituri. Statele membre trebuie să 
poată delega, prin acorduri scrise, 
responsabilitatea pentru anumite părți din 
acest program unor organizații europene de 
schimb de organe.

(7) Pentru a reduce riscurile și a maximiza 
avantajele procedurilor de transplant, 
statele membre trebuie să aplice un 
program național eficient în materie de 
calitate. Acest program trebuie pus în 
aplicare și continuat de-a lungul întregului 
lanț, de la donare până la transplant sau 
distrugere, și trebuie să acopere personalul 
și organizarea, sediul, echipamentele, 
materialele, documentația și păstrarea 
datelor. Dacă este necesar, programul 
național în materie de calitate trebuie să 
prevadă audituri. Statele membre trebuie să 
poată delega, prin acorduri scrise, 
responsabilitatea pentru anumite părți din 
acest program unor organizații europene de 
schimb de organe. Participarea statelor 
membre la schimbul de organe și la 
acorduri cu organizații de schimb 
transfrontalier de organe ar trebui să fie 
voluntară și să nu impună statelor 
membre utilizarea unor liste de așteptare 
comune.

Or.en

Amendamentul 70
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a reduce riscurile și a maximiza 
avantajele procedurilor de transplant, 
statele membre trebuie să aplice un 

(7) Pentru a reduce riscurile și a maximiza 
avantajele procedurilor de transplant, 
statele membre trebuie să aplice un 
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program național eficient în materie de 
calitate. Acest program trebuie pus în 
aplicare și continuat de-a lungul întregului 
lanț, de la donare până la transplant sau 
distrugere, și trebuie să acopere personalul
și organizarea, sediul, echipamentele, 
materialele, documentația și păstrarea 
datelor. Dacă este necesar, programul 
național în materie de calitate trebuie să 
prevadă audituri. Statele membre trebuie să 
poată delega, prin acorduri scrise, 
responsabilitatea pentru anumite părți din 
acest program unor organizații europene de 
schimb de organe.

program național eficient în materie de 
calitate, asigurându-se că dispun de o 
descriere precisă a donatorului și a 
organelor. Acest program trebuie pus în 
aplicare și continuat de-a lungul întregului 
lanț, de la donare până la transplant sau 
distrugere, și trebuie să acopere personalul 
și organizarea, sediul, echipamentele, 
materialele, documentația și păstrarea 
datelor. Dacă este necesar, programul 
național în materie de calitate trebuie să 
prevadă audituri. Statele membre trebuie să 
poată delega, prin acorduri scrise, 
responsabilitatea pentru anumite părți din 
acest program unor organizații europene de 
schimb de organe.

Or.fr

Justificare

Nu necesită explicații. 

Amendamentul 71
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este necesar ca autoritățile competente 
să supervizeze condițiile de prelevare,
autorizând anumite centre de prelevare.
Autorizarea trebuie să se bazeze pe 
existența unei organizări adecvate, a unui 
personal calificat și a unor instalații și 
materiale adecvate.

(8) Este necesar ca autoritățile competente 
să supervizeze condițiile de prelevare,
ținând seama de specificitățile naționale 
în ceea ce privește selectarea centrelor de 
transplant. Autorizarea trebuie să se 
bazeze pe existența unei organizări 
adecvate, a unui personal calificat și a unor 
instalații și materiale adecvate.

Or.fr

Justificare

Nu este oportun ca textul Comisiei să propună un model minoritar în ceea ce privește 
organizarea sistemelor de transplant naționale. 
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Amendamentul 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Evaluarea potențialilor donatori 
înaintea transplantului reprezintă un aspect 
esențial al transplantului de organe. 
Această evaluare trebuie să ofere informații 
suficiente pentru a permite centrului de 
transplant să efectueze o analiză adecvată a 
riscurilor și a avantajelor. Trebuie 
identificate și documentate riscurile și 
caracteristicile organului pentru a permite 
alocarea acestuia unui primitor adecvat. 
Trebuie colectate informații în vederea 
realizării fișei complete a organului și a 
donatorului.

(10) Evaluarea potențialilor donatori 
înaintea transplantului reprezintă un aspect 
esențial al transplantului de organe. 
Această evaluare trebuie să ofere informații 
suficiente pentru a permite centrului de 
transplant să efectueze o analiză adecvată a 
riscurilor și a avantajelor. Trebuie 
identificate și documentate riscurile și 
caracteristicile organului pentru a permite 
alocarea acestuia unui primitor adecvat. 
Trebuie colectate informații din istoricul 
medical, din examinarea fizică și din teste 
complementare, în vederea realizării fișei 
complete a organului și a donatorului. 
Pentru a avea un istoric exact, fiabil și 
obiectiv, echipa medicală ar trebui să aibă 
un interviu cu donatorul viu sau cu 
familia donatorului decedat. Acest lucru 
este esențial deoarece constrângerile de 
timp ale procesului unei donări din partea 
unor persoane decedate reduc 
posibilitatea de a elimina bolile 
transmisibile potențial grave. În timpul 
interviurilor, echipa ar trebui să 
informeze în mod corespunzător 
persoanele intervievate cu privire la 
riscurile și consecințele donării și 
transplantului, pentru ca acestea să fie 
conștiente de importanța oferirii tuturor 
informațiilor relevante echipei medicale.

Or.en

Justificare

Ar trebui subliniată importanța obținerii unui istoric medical corespunzător, ca punct esențial 
pentru garantarea calității și siguranței organelor destinate transplantului. În acest scop, ar 
trebui inclus conceptul unei bune informări a donatorilor/familiilor, pentru ca aceștia să 
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poată înțelege potențialele riscuri cu care se confruntă primitorul. 

Amendamentul 73
Jo Leinen

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este foarte frecvent ca un donator de 
organe să fie, de asemenea, un donator de 
țesuturi. Cerințele privind calitatea și 
siguranța organelor trebuie să completeze 
actualul sistem comunitar pentru țesuturi și 
celule, prevăzut în Directiva 2004/23/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind stabilirea 
standardelor de calitate și securitate pentru 
donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, 
conservarea, stocarea și distribuirea 
țesuturilor și a celulelor umane10, și să fie 
legate de acesta. Autoritatea competentă
trebuie să detecteze orice reacție adversă 
neașteptată la un donator sau la un primitor 
al unui organ și să o raporteze în cadrul 
sistemului de vigilență privind țesuturile 
prevăzut în directiva menționată anterior.

(13) Este foarte frecvent ca un donator de 
organe să fie, de asemenea, un donator de 
țesuturi. Cerințele privind calitatea și 
siguranța organelor trebuie să completeze 
actualul sistem comunitar pentru țesuturi și 
celule, prevăzut în Directiva 2004/23/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind stabilirea 
standardelor de calitate și securitate pentru 
donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, 
conservarea, stocarea și distribuirea 
țesuturilor și a celulelor umane10, și să fie 
legate de acesta. Autoritatea sau organul 
competent trebuie să detecteze orice reacție 
adversă neașteptată la un donator sau la un 
primitor al unui organ și să o raporteze în 
cadrul sistemului de vigilență privind 
țesuturile prevăzut în directiva menționată 
anterior.
(Prezentul amendament ar trebui să se 
aplice în întregul text)

Or.en

Justificare

În anumite state membre donarea de organe nu este gestionată de autoritățile statului 
respectiv, ci de alte organe competente (de exemplu, „Deutsche Stiftung für 
Organtransplantation” în Germania). 
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Amendamentul 74
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Personalul care participă direct la 
donarea, prelevarea, testarea, conservarea, 
transportul și transplantul organelor umane 
trebuie să dispună de calificările și 
formarea adecvate.

(14) Personalul care participă direct la 
donarea, testarea, caracterizarea,
prelevarea, conservarea, transportul și 
transplantul organelor umane trebuie să 
dispună de calificările și competențele
adecvate.

Or.en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că aceste cerințe se aplică doar personalului medical implicat 
în proces. Solicitarea unor astfel de cerințe stricte în cazul altui tip de personal ar putea duce 
la o pierdere inutilă de organe. Se sugerează ca etapele să fie organizate conform practicii 
clinice și să fie în conformitate cu articolul 2 din prezenta directivă. Noua formulare exprimă 
mai bine realitățile din statele membre ale UE și clarifică faptul că obiectivul nu este sporirea 
sarcinilor administrative. 

Amendamentul 75
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Ca principiu general, schimburile de 
organe din/către țări terțe trebuie 
supervizate de autoritatea competentă. 
Autorizarea nu trebuie acordată decât în 
cazul în care standardele echivalente celor 
prevăzute în prezenta directivă sunt 
îndeplinite. Cu toate acestea, trebuie să se 
țină seama de rolul important pe care îl 
dețin organizațiile europene de schimb de 
organe existente în ceea ce privește 
schimbul de organe între statele membre și 
țările terțe care participă în cadrul acestor 

(15) Ca principiu general, schimburile de 
organe din/către țări terțe trebuie 
supervizate de autoritatea competentă. 
Autorizarea nu trebuie acordată decât în 
cazul în care standardele echivalente celor 
prevăzute în prezenta directivă sunt 
îndeplinite. Cu toate acestea, trebuie să se 
țină seama de rolul important pe care îl 
dețin organizațiile europene de schimb de 
organe existente în ceea ce privește 
schimbul de organe între statele membre și 
țările terțe care participă în cadrul acestor 
organizații. Ar trebui să existe 
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organizații. posibilitatea ca, în cazul unei țări terțe 
sau al unui centru de prelevare din țara în 
cauză, o autorizare să poată fi emisă și ca 
autorizare generală.

Or.de

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că nu este necesară o autorizare individuală pentru fiecare 
schimb de organe cu țări terțe, ci poate fi suficientă o autorizare generală prin care se 
aprobă schimbul de organe cu o țară terță sau cu o anumită organizație dintr-o țară terță, cu 
condiția ca standardele de acolo să fie echivalente cu cele prevăzute în directivă. În caz 
contrar, procedurile ar fi prelungite atât de mult încât organele ar deveni inutilizabile. 

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

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta directivă trebuie să respecte 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene11. În 
conformitate cu această cartă și pentru a 
ține seama în mod adecvat de Convenția 
privind drepturile omului și biomedicina12, 
programele de transplant de organe 
trebuie să se bazeze pe principiile donării 
voluntare și neremunerate, al 
altruismului donatorului și al solidarității 
între donator și primitor, garantând în 
același timp anonimatul donatorului 
decedat și al primitorului (primitorilor).

(16) Pentru a garanta calitatea și 
siguranța organelor destinate 
transplantului, programele de transplant 
de organe ar trebui să se bazeze pe 
principiile donării voluntare și 
neremunerate. Acesta este un aspect 
esențial, deoarece nerespectarea acestor 
principii ar putea fi asociată cu riscuri 
inacceptabile și rezultate slabe pentru 
primitori și donatorii vii. Atunci când 
donarea nu este voluntară și/sau 
presupune un câștig financiar, calitatea 
procesului donării nu poate fi garantată 
pe deplin, deoarece îmbunătățirea calității 
vieții sau salvarea vieții unei persoane nu 
este principalul și/sau singurul obiectiv 
care este urmărit. Chiar dacă procesul 
este elaborat conform standardelor de 
calitate adecvate, istoricul medical obținut 
fie de la potențialul donator viu, fie de la 
familia potențialului donator decedat 
poate să nu fie îndeajuns de exact în ceea 
ce privește afecțiunile și/sau bolile care ar 
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putea fi transmise de la donatori la 
primitori, atunci când donatorii caută 
câștiguri financiare sau sunt supuși 
oricărui tip de presiune. Acest lucru ar 
implica o problemă de siguranță pentru 
primitorii potențiali deoarece echipa ar 
dispune de posibilități limitate pentru 
realizarea unei analize de risc adecvate.
Prezenta directivă trebuie să respecte 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu această cartă, ar trebui să 
țină seama, în mod adecvat, și de 
Convenția privind drepturile omului și 
biomedicina și de principiile directoare 
revizuite ale Organizației Mondiale a 
Sănătății privind transplantul de celule, 
țesuturi și organe umane.

Or.en

Justificare

Considerentul (16) ar trebui să se concentreze mai mult pe consolidarea legăturii dintre 
capitolul III („Principiile care reglementează donarea de organe”) și calitatea și siguranța 
organelor destinate transplantului. 

Amendamentul 77
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta directivă trebuie să respecte 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene11. În 
conformitate cu această cartă și pentru a 
ține seama în mod adecvat de Convenția 
privind drepturile omului și biomedicina12, 
programele de transplant de organe 
trebuie să se bazeze pe principiile donării 
voluntare și neremunerate, al 

(16) Prezenta directivă trebuie să respecte 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene11. În 
conformitate cu această cartă, ar trebui să 
țină seama, în mod adecvat, și de 
Convenția privind drepturile omului și 
biomedicina și de principiile directoare 
revizuite ale Organizației Mondiale a 
Sănătății privind transplantul de celule, 
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altruismului donatorului și al solidarității 
între donator și primitor, garantând în 
același timp anonimatul donatorului 
decedat și al primitorului (primitorilor).

țesuturi și organe umane.

Or.en

Amendamentul 78
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta directivă trebuie să respecte 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene11. În 
conformitate cu această cartă și pentru a 
ține seama în mod adecvat de Convenția 
privind drepturile omului și biomedicina12, 
programele de transplant de organe trebuie 
să se bazeze pe principiile donării 
voluntare și neremunerate, al altruismului
donatorului și al solidarității între donator 
și primitor, garantând în același timp 
anonimatul donatorului decedat și al 
primitorului (primitorilor).

(16) Prezenta directivă trebuie să respecte 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene11. În 
conformitate cu această cartă și pentru a 
ține seama în mod adecvat de Convenția 
privind drepturile omului și biomedicina12, 
programele de transplant de organe trebuie 
să se bazeze pe principiile donării 
voluntare și neremunerate, al altruismului 
donatorului viu și al solidarității între 
donator și primitor, garantând în același 
timp anonimatul donatorului decedat și al 
primitorului (primitorilor).

Or.fr

Justificare

Este mai corect să se menționeze altruismul numai în cazul donatorilor vii. 

Amendamentul 79
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Autoritatea competentă poate 
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consulta autoritatea națională de protecție 
a datelor cu privire la elaborarea unui 
cadru pentru transferul de date privind 
organele către și dinspre țări terțe.

Or.en

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

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Ca principiu general, identitatea 
primitorului (primitorilor) nu ar trebui 
dezvăluită donatorului sau familiei sale 
sau invers, fără a se aduce atingere 
legislației în vigoare în statele membre 
care ar putea autoriza, în anumite 
condiții, transmiterea acestor informații 
donatorului sau familiilor donatorilor și 
primitorilor de organe, cu 
consimțământul ambelor părți.

Or.en

Justificare

Este preferabil să se explice într-un nou considerent specific menținerea anonimatului dintre 
donator și primitor, aflată inițial la considerentul (16) din propunerea originală. Această 
modificare ar clarifica faptul că principiul anonimatului nu face referire la o procedură 
vizând garantarea protecției datelor, deoarece acest lucru ar fi în contradicție cu 
trasabilitatea. 

Amendamentul 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Articolul 8 din Directiva 95/46/CE a (17) Articolul 8 din Directiva 95/46/CE a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date13, interzice 
principiul prelucrării datelor privind 
sănătatea. Sunt prevăzute derogări limitate 
de la acest principiu de interzicere. 
Directiva 95/46/CE prevede, de asemenea, 
adoptarea de către responsabilul pentru 
prelucrare a măsurilor tehnice și de 
organizare corespunzătoare pentru a 
proteja datele cu caracter personal 
împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale sau împotriva pierderii accidentale, 
modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat și împotriva oricăror alte forme 
ilegale de prelucrare.

Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, interzice 
principiul prelucrării datelor privind 
sănătatea. Sunt prevăzute derogări limitate 
de la această interdicție. Directiva 
95/46/CE prevede, de asemenea, adoptarea 
de către responsabilul pentru prelucrare a 
măsurilor tehnice și de organizare 
corespunzătoare pentru a proteja datele cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale sau împotriva 
pierderii accidentale, modificării, 
dezvăluirii sau accesului neautorizat și 
împotriva oricăror alte forme ilegale de 
prelucrare. În conformitate cu această 
directivă, ar trebui să existe reguli de 
confidențialitate și măsuri de siguranță 
stricte pentru protecția datelor cu caracter 
personal ale donatorilor și primitorilor. În 
plus, autoritatea competentă poate
consulta, de asemenea, autoritatea 
națională de protecție a datelor cu privire 
la elaborarea unui cadru pentru 
transferul de date privind organele către 
și dinspre țări terțe.

Or.en

Justificare

Amendamentul are ca scop includerea tuturor referirilor la protecția datelor în acest 
considerent, care stabilește obligația de a respecta cerințele prevăzute de Directiva 
95/46/CE. 

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

Propunere de directivă
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Articolul 8 din Directiva 95/46/CE a (17) Articolul 8 din Directiva 95/46/CE a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date13, interzice 
principiul prelucrării datelor privind 
sănătatea. Sunt prevăzute derogări limitate 
de la acest principiu de interzicere. 
Directiva 95/46/CE prevede, de asemenea, 
adoptarea de către responsabilul pentru 
prelucrare a măsurilor tehnice și de 
organizare corespunzătoare pentru a 
proteja datele cu caracter personal 
împotriva distrugerii accidentale sau
ilegale sau împotriva pierderii accidentale, 
modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat și împotriva oricăror alte forme 
ilegale de prelucrare.

Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date13, interzice 
principiul prelucrării datelor privind 
sănătatea. Sunt prevăzute derogări limitate 
de la acest principiu de interzicere. 
Directiva 95/46/CE prevede, de asemenea, 
adoptarea de către responsabilul pentru 
prelucrare a măsurilor tehnice și de 
organizare corespunzătoare pentru a 
proteja datele cu caracter personal 
împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale sau împotriva pierderii accidentale, 
modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat și împotriva oricăror alte forme 
ilegale de prelucrare. În conformitate cu 
această directivă, ar trebui să existe reguli 
de confidențialitate și măsuri de siguranță 
stricte pentru protecția datelor cu caracter 
personal ale donatorilor și primitorilor. În 
plus, autoritatea competentă poate 
consulta, de asemenea, autoritatea 
națională de protecție a datelor cu privire 
la elaborarea unui cadru pentru 
transferul de date privind organele către 
și dinspre țări terțe.

Or.en

Justificare

Ar trebui să se stabilească reguli de confidențialitate și măsuri de siguranță pentru protecția 
datelor cu caracter personal ale donatorilor și primitorilor. Amendamentul include referirea 
la această necesitate în prezentul considerent, care stabilește obligația de a respecta cerințele 
prevăzute de Directiva 95/46/CE. 

Amendamentul 83
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 21 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive trebuie 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei16.

(21) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive trebuie 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei16. În ceea ce privește 
articolul 25 din prezenta directivă, în toate 
cazurile în care se examinează măsuri de 
punere în aplicare ce aduc atingere 
protecției și siguranței datelor, ar trebui 
consultate toate părțile interesate.

Or.en

Amendamentul 84
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În special, ar trebui conferită Comisiei 
atribuția de a stabili, în ceea ce privește 
schimbul de organe între statele membre, 
procedurile pentru transmiterea către 
centrele de transplant a informațiilor 
privind caracteristicile organelor, 
procedurile necesare pentru garantarea 
trasabilității organelor, inclusiv cerințele în 
materie de etichetare, și procedurile de 
raportare a incidentelor adverse severe și a 
reacțiilor adverse grave. Întrucât aceste 
măsuri au un domeniu general de aplicare 
și sunt destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive sau să 
completeze prezenta directivă prin 
adăugarea unor noi elemente neesențiale, 
măsurile în cauză trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(22) În special, ar trebui conferită Comisiei 
atribuția de a stabili, în ceea ce privește 
schimbul de organe între statele membre, 
procedurile pentru transmiterea către 
centrele de transplant a informațiilor 
privind caracteristicile donatorului și
organelor, procedurile necesare pentru 
garantarea trasabilității organelor, inclusiv 
cerințele în materie de etichetare, și 
procedurile de raportare a incidentelor 
adverse severe și a reacțiilor adverse grave.
Întrucât aceste măsuri au un domeniu 
general de aplicare și sunt destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive sau să completeze prezenta 
directivă prin adăugarea unor noi elemente 
neesențiale, măsurile în cauză trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.
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Or.fr

Amendamentul 85
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește normele 
vizând asigurarea unor standarde înalte
de calitate și de siguranță pentru organele 
de origine umană destinate transplantului 
în corpul uman, în vederea garantării unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

Prezenta directivă stabilește cadrul pentru 
calitatea și siguranța organelor de origine 
umană destinate transplantului în corpul 
uman, în vederea garantării unui nivel 
ridicat de protecție a sănătății umane.

Or.fr

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să îndeplinească două obiective principale: să asigure 
certitudinea juridică necesară pentru părțile în cauză și să permită flexibilitatea necesară în 
aplicarea sa pentru a ține seama de faptul că transplanturile de organe reprezintă urgențe 
medicale. 

Amendamentul 86
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește normele 
vizând asigurarea unor standarde înalte de 
calitate și de siguranță pentru organele de 
origine umană destinate transplantului în 
corpul uman, în vederea garantării unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

Prezenta directivă stabilește normele 
vizând asigurarea unor standarde de 
calitate și de siguranță pentru organele de 
origine umană destinate transplantului în 
corpul uman, în vederea garantării unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

Or.en



PE439.155v03-00 24/86 AM\807512RO.doc

RO

Amendamentul 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă se aplică și părților 
de organe, în cazul în care acestea sunt 
destinate utilizării în corpul uman în 
același scop ca și organul întreg, precum 
și țesuturilor complexe.

Or.de

Justificare

Noua formulare extinde domeniul de aplicare al articolului 2 având în vedere articolul 2 
alineatul (2) litera (c) din Directiva privind țesuturile umane și, de asemenea, ține seama de 
țesuturile complexe (de exemplu, transplantul unei fețe sau a unor membre, cum ar fi o mână 
sau un braț). 

Amendamentul 88
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „autorizare” înseamnă autorizare, 
acreditare, desemnare sau acordare a unei 
licențe, în funcție de conceptele utilizate în 
fiecare stat membru;

(a) „autorizare” înseamnă autorizare, 
acreditare, desemnare sau acordare a unei 
licențe sau înregistrare, în funcție de 
conceptele utilizate în fiecare stat membru;

Or.en

Justificare

Includerea „înregistrării” are ca scop sporirea flexibilității definiției autorizării, pentru ca 
aceasta să se poată aplica tuturor diferitelor sisteme din domeniul îngrijirii sănătății din UE, 
însă nu este nevoie de o explicație atât de detaliată, care ar complica inutil definiția. Rămâne 
de evaluat dacă acest aspect urmează să fie inclus sub formă de considerent. 
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Amendamentul 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „autorizare” înseamnă autorizare,
acreditare, desemnare sau acordare a unei 
licențe, în funcție de conceptele utilizate în 
fiecare stat membru;

(a) „autorizare” înseamnă acreditare,
autorizare, acordare a unei licențe sau 
certificare, în funcție de conceptele
normative utilizate în fiecare stat membru;

Or.de

Justificare

Noua formulare se bazează pe concepte din Directiva 2004/23/CE privind țesuturile și ține 
seama de diferitele concepte normative naționale. 

Amendamentul 90
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „autoritate competentă” înseamnă 
una sau mai multe autorități, organisme, 
organizații și/sau instituții fără scop 
lucrativ, responsabile de punerea în 
aplicare a cerințelor prezentei directive;

Or.en

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „autoritate competentă” înseamnă 
una sau mai multe autorități, organisme, 
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organizații și/sau instituții fără scop 
lucrativ, responsabile de punerea în 
aplicare a cerințelor prezentei directive;

Or.en

Justificare

O definiție a autorității competente este esențială. 

Amendamentul 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „donator” înseamnă orice sursă umană 
de organe, vie sau decedată;

(Nu privește versiunea în limba română)

Or.de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română) 

Amendamentul 93
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „donator” înseamnă orice sursă umană 
de organe, vie sau decedată;

(c) „donator” înseamnă orice persoană 
care donează unul sau mai multe organe,
indiferent dacă donarea a avut loc în 
timpul vieții persoanei în cauză sau după 
moartea acesteia;

Or.en
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Justificare

Este fundamental să se clarifice faptul că elementul esențial îl reprezintă momentul donării și 
nu dacă în perioada de recuperare donatorul era sau nu decedat. Un donator viu ar putea 
deceda după donarea organului, însă acest lucru nu îl face un donator decedat. 

Amendamentul 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „donator” înseamnă orice sursă umană 
de organe, vie sau decedată;

(c) „donator” înseamnă orice persoană 
care donează unul sau mai multe organe,
indiferent dacă donarea a avut loc în 
timpul vieții persoanei în cauză sau după 
moartea acesteia;

Or.en

Justificare

Este fundamental să se clarifice faptul că elementul esențial îl reprezintă momentul donării și 
nu dacă în perioada de recuperare donatorul era sau nu decedat. Un donator viu ar putea 
deceda după donarea organului, însă acest lucru nu îl face un donator decedat. 

Amendamentul 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „donare” înseamnă faptul de a dona
organe umane în vederea transplantului;

(d) „donare” înseamnă oferirea de organe 
umane destinate utilizării la om;

Or.de

Justificare

Formularea propusă oferă o definiție a conceptului de „donare” fără a recurge din nou la 
acest cuvânt. 
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Amendamentul 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „realizarea fișei donatorului” înseamnă 
colectarea de informații relevante cu 
privire la caracteristicile donatorului, 
necesare pentru a efectua o evaluare 
adecvată a riscurilor, pentru a reduce la 
minimum riscurile pentru primitor și pentru 
a optimiza alocarea organelor;

(e) „realizarea fișei donatorului” înseamnă 
colectarea de informații relevante cu 
privire la caracteristicile donatorului, 
necesare pentru a evalua compatibilitatea 
sa, pentru a efectua o evaluare adecvată a 
riscurilor, pentru a reduce la minimum
riscurile pentru primitor și pentru a 
garanta alocarea efectivă a organelor;

Or.en

Justificare

Noua formulare reflectă mai bine obiectivele urmărite prin realizarea fișei donatorului. 

Amendamentul 97
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „organizație europeană de schimb de 
organe” înseamnă o organizație non-profit, 
publică sau privată, consacrată în mod 
special schimbului transfrontalier de 
organe și ale cărei țări membre sunt în 
majoritate state membre ale Comunității;

(f) „organizație europeană de schimb de 
organe” înseamnă o organizație non-profit, 
publică sau privată, consacrată schimbului 
național și/sau transfrontalier de organe și 
ale cărei țări membre sunt în majoritate 
state membre ale Comunității;

Or.en

Justificare

Toate organizațiile europene de schimb de organe gestionează schimburile de organe pe 
teritoriul statului membru de care aparțin și între țări. 
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Amendamentul 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „organ” înseamnă o parte diferențiată și 
vitală a corpului uman formată din diferite 
țesuturi, care își menține structura,
vascularizarea și capacitatea de a-și 
îndeplini funcțiile fiziologice, având o 
autonomie considerabilă;

(g) „organ” înseamnă atât o parte 
diferențiată și vitală a corpului uman 
formată din diferite țesuturi, care își 
menține structura, vascularizarea și 
capacitatea de a-și îndeplini funcțiile 
fiziologice, având o autonomie 
considerabilă, cât și părți ale organelor, 
dacă acestea sunt destinate utilizării în 
corpul uman în același scop ca și organul 
întreg, precum și țesuturile complexe;

Or.de

Justificare

Prin propunerea de directivă privind standardele de calitate și de siguranță pentru organele 
umane destinate transplantului, Parlamentul European și Consiliul încearcă să completeze 
normele armonizate în domeniile „sânge, produse sanguine, celule, țesuturi și organe de 
origine umană”. Pornind de la aceste aspecte, este deosebit de important domeniul de 
aplicare al prezentei propuneri de directivă în contextul actelor normative existente. 

Amendamentul 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese, Andres Perello 
Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „organ” înseamnă o parte diferențiată și 
vitală a corpului uman formată din diferite 
țesuturi, care își menține structura, 
vascularizarea și capacitatea de a-și 
îndeplini funcțiile fiziologice, având o 
autonomie considerabilă;

(g) „organ” înseamnă atât o parte 
diferențiată și vitală a corpului uman 
formată din diferite țesuturi, care își 
menține structura, vascularizarea și 
capacitatea de a-și îndeplini funcțiile 
fiziologice, având o autonomie 
considerabilă, cât și părți de organe, în 
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cazul în care acestea sunt destinate 
utilizării în același scop ca și organul 
întreg în corpul uman, menținând 
cerințele legate de structură și 
vascularizare;

Or.en

Justificare

Dat fiind faptul că articolul 2 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/23/CE privind 
țesuturile exclude din domeniul său de aplicare părți ale organelor, dispozițiile 
corespunzătoare referitoare la acest aspect ar trebui, prin urmare, incluse în propunerea de 
directivă, pentru a evita orice lacună. Acest lucru se referă, de exemplu, la practica curentă 
de transplant al părților de ficat care pot prelua funcțiile întregului organ. 

Amendamentul 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „organ” înseamnă o parte diferențiată și 
vitală a corpului uman formată din diferite 
țesuturi, care își menține structura, 
vascularizarea și capacitatea de a-și 
îndeplini funcțiile fiziologice, având o 
autonomie considerabilă;

(g) „organ” înseamnă o parte diferențiată a 
corpului uman formată din diferite țesuturi, 
care își menține structura, vascularizarea și 
capacitatea de a-și îndeplini funcțiile 
fiziologice, având o autonomie 
considerabilă; se consideră, de asemenea, 
că o parte a unui organ intră în domeniul 
de aplicare al acestei definiții, în cazul în 
care aceasta este destinată utilizării în 
același scop ca și organul întreg în corpul 
uman, menținând cerințele legate de 
structură și vascularizare;

Or.en

Justificare

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 
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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. 

Amendamentul 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „realizarea fișei organului” înseamnă 
colectarea de informații relevante cu 
privire la caracteristicile organului, 
necesare pentru a efectua o evaluare 
adecvată a riscurilor, pentru a reduce la 
minimum riscurile pentru primitor și pentru 
a optimiza alocarea organelor;

(h) „realizarea fișei organului” înseamnă 
colectarea de informații relevante cu 
privire la caracteristicile organului, 
necesare pentru a evalua compatibilitatea 
sa, pentru a efectua o evaluare adecvată a 
riscurilor și pentru a reduce la minimum 
riscurile pentru primitor, precum și pentru 
a garanta alocarea efectivă a organelor;

Or.en

Justificare

Noua formulare reflectă mai bine obiectivele urmărite prin realizarea fișei organului. 

Amendamentul 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „prelevare” înseamnă un proces prin 
care organele donate devin disponibile;

(i) „prelevare” înseamnă un proces
coordonat prin care organele donate devin 
disponibile;

Or.de

Justificare

Este necesar ca procesul de prelevare să fie coordonat în mod corespunzător. 
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Amendamentul 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ia (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „punere la dispoziție” înseamnă 
prepararea, manipularea, conservarea, 
ambalarea și transportul organelor 
umane;

Or.de

Justificare

În timp ce Directiva 2004/23/CE privind țesuturile umane definește conceptele de 
„prelevare”, „preparare” și „conservare”, prezenta propunere de directivă definește doar 
termenii „prelevare” și „conservare”. Acest lucru înseamnă că etapele intermediare 
esențiale, cum ar fi prepararea, manipularea, ambalarea și transportul de organe umane nu 
sunt definite și, prin urmare, nu sunt reglementate. 

Amendamentul 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „centru de prelevare” înseamnă o 
unitate sanitară, o echipă sau un serviciu 
din cadrul unui spital sau un alt organism 
care este autorizat de autoritatea 
competentă să efectueze prelevarea de 
organe umane;

(j) „centru de prelevare” înseamnă
unul(una) sau mai multe 
organisme/organizații/instituții non-
profit, publice sau private, implicate în 
special în procesul coordonat de prelevare 
și punere la dispoziție a organelor umane;

Or.de

Justificare

La delimitarea conținutului normativ al directivei, este esențial să se ia în considerare 
principiul subsidiarității, în conformitate cu articolul 168 alineatul (7) din TFUE [fostul 
articol 152 alineatul (5) din TCE]. Această cerință este îndeplinită parțial prin considerentul 
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(19). Definițiile de la articolul 3 al propunerii de directivă trebuie adaptate la această 
abordare. Celelalte dispoziții, de exemplu articolul 18, trebuie modificate în consecință. 

Amendamentul 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ja (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „autoritate competentă” înseamnă 
unul(una) sau mai multe 
organisme/organizații/instituții non-
profit, publice sau private, implicate în 
special în aplicarea prezentei directive;

Or.de

Justificare

La delimitarea conținutului normativ al directivei, este esențial să se ia în considerare 
principiul subsidiarității, în conformitate cu articolul 168 alineatul (7) din TFUE [fostul 
articol 152 alineatul (5) din TCE]. Această cerință este îndeplinită parțial prin considerentul 
(19). Definițiile de la articolul 3 al propunerii de directivă trebuie adaptate la această 
abordare. Celelalte dispoziții, de exemplu articolul 18, trebuie modificate în consecință. 

Amendamentul 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera k 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „conservare” înseamnă utilizarea unor 
agenți chimici, modificarea condițiilor de 
mediu sau alte mijloace folosite pe 
parcursul etapei de procesare pentru a 
împiedica sau pentru a întârzia deteriorarea 
biologică sau fizică a organelor umane, de 
la prelevare și până la transplant;

(k) „conservare” înseamnă utilizarea unor 
agenți chimici, modificarea condițiilor de 
mediu sau alte mijloace folosite pe 
parcursul etapei de punere la dispoziție
pentru a împiedica sau pentru a întârzia 
deteriorarea biologică sau fizică a 
organelor umane, de la prelevare și până la 
transplant;

Or.de



PE439.155v03-00 34/86 AM\807512RO.doc

RO

Justificare

Această completare este o consecință a definiției adăugate pentru „punere la dispoziție” [a 
se vedea amendamentul la articolul 3 litera (i)]. 

Amendamentul 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera m 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „incident advers sever” înseamnă orice 
incident neașteptat legat de orice etapă a 
lanțului, de la donare până la transplant,
care poate determina transmiterea unei boli
transmisibile, decesul sau punerea în 
pericol a vieții sau care poate provoca o 
invaliditate sau o incapacitate a 
pacientului sau care poate provoca sau 
prelungi spitalizarea sau morbiditatea;

(m) „incident advers sever” înseamnă orice 
incident nedorit și neașteptat legat de
prelevarea, conservarea și punerea la 
dispoziție a organelor, care poate 
determina transmiterea unei boli
infecțioase, decesul sau o situație care 
pune în pericol viața, sau o invaliditate a 
donatorilor sau a primitorilor, care 
necesită o spitalizare sau cauzează 
apariția unei alte boli, cu excepția 
situației în care este vorba despre efectele 
secundare ale imunosupresiei;

Or.de

Justificare

Definiția incidentului advers sever neașteptat este atât de largă, încât ar conduce în mod 
inevitabil la creșterea numărului de raportări, fără ca acestea să aibă vreo relevanță pentru 
calitate sau siguranță. Prin urmare, definiția ar trebui să fie puțin mai strictă, astfel cum 
propune amendamentul de mai sus. 

Amendamentul 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera n 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „reacție adversă gravă” înseamnă o 
reacție nedorită, inclusiv o boală 

(n) „reacție adversă gravă” înseamnă o 
reacție gravă nedorită sau neașteptată, 
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transmisibilă, la donator sau la primitor, 
legată de orice etapă a lanțului, de la 
donare până la transplant, care este fatală, 
pune în pericol viața sau provoacă o 
invaliditate sau o incapacitate a pacientului 
sau care provoacă sau prelungește
spitalizarea sau morbiditatea;

inclusiv o boală transmisibilă, la donator 
sau la primitor, legată de donarea, 
prelevarea, conservarea sau punerea la 
dispoziție a unui organ până la transplant, 
care este fatală, pune în pericol viața sau 
provoacă o invaliditate sau o incapacitate a 
pacientului sau care provoacă spitalizarea 
sau morbiditatea neașteptată; se exclud 
efectele secundare ale imunosupresiei;

Or.de

Justificare

Definiția reacției adverse grave nedorite este atât de largă, încât ar conduce în mod inevitabil 
la creșterea numărului de raportări, fără ca acestea să aibă vreo relevanță pentru calitate 
sau siguranță. Prin urmare, definiția ar trebui să fie puțin mai strictă. 

Amendamentul 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera n 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „reacție adversă gravă” înseamnă o 
reacție nedorită, inclusiv o boală 
transmisibilă, la donator sau la primitor, 
legată de orice etapă a lanțului, de la 
donare până la transplant, care este fatală, 
pune în pericol viața sau provoacă o 
invaliditate sau o incapacitate a pacientului 
sau care provoacă sau prelungește 
spitalizarea sau morbiditatea;

(n) „reacție adversă gravă” înseamnă o 
reacție nedorită, inclusiv o boală 
transmisibilă, la donatorul viu sau la 
primitor, care ar putea fi legată de orice 
etapă a lanțului, de la donare până la 
transplant, care este fatală, pune în pericol 
viața sau provoacă o invaliditate sau o 
incapacitate a pacientului sau care 
provoacă sau prelungește spitalizarea sau 
morbiditatea;

Or.en

Justificare

Doar donatorii vii pot avea probleme de sănătate legate de donare. În plus, cauzele anumitor 
reacții nu pot fi demonstrate pe deplin și acestea ar trebui analizate. Formularea reflectă 
această realitate. 
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Amendamentul 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera p 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „transplant” înseamnă procesul de 
restaurare a anumitor funcții ale corpului 
uman prin transferul de organe echivalente
către un primitor;

(p) „transplant” înseamnă procesul de 
restaurare a anumitor funcții ale corpului 
uman prin transferul de organe umane
către un primitor;

Or.de

Justificare

Clarificarea noțiunii de „transplant”. 

Amendamentul 111
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera r 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) „trasabilitate” înseamnă capacitatea 
unei autorități competente de a localiza și 
identifica organul în fiecare etapă a 
lanțului, de la donare până la transplant sau 
distrugere, această autoritate fiind 
autorizată, în circumstanțele specifice 
precizate în prezenta directivă:

(r) „trasabilitate” înseamnă capacitatea 
unei autorități competente de a localiza și 
identifica organul în fiecare etapă a 
lanțului, de la donare până la transplant sau 
distrugere;

– să identifice donatorul și centrul de 
prelevare
– să identifice primitorul (primitorii) și 
centrul (centrele) de transplant
– să localizeze și să identifice toate 
informațiile fără caracter personal 
relevante privind produsele și materialele 
care intră în contact cu organul respectiv.

Or.de



AM\807512RO.doc 37/86 PE439.155v03-00

RO

Justificare

Reformularea conține o propunere clară pentru noțiunea de „trasabilitate”, urmând ca 
detaliile să fie reglementate prin articolul 10 din directivă. 

Amendamentul 112
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Capitolul II – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

CALITATEA ȘI SIGURANȚA
ORGANELOR

Cadru privind calitatea și siguranța

Or.en

Justificare

Termenul „cadru” este preferabil termenului „program” deoarece este mai cuprinzător. 
Pentru a reda mai bine realitățile din sistemele de îngrijire a sănătății din statele membre, 
este de preferat să nu se precizeze dacă acest cadru este supranațional, național sau regional. 

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programe naționale în materie de calitate Cadru privind calitatea și siguranța

Or.en

Justificare

Termenul „cadru” este preferabil termenului „program” deoarece este mai cuprinzător. 
Pentru a reda mai bine realitățile din sistemele de îngrijire a sănătății din statele membre, 
este de preferat să nu se precizeze dacă acest cadru este supranațional, național sau regional. 
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Amendamentul 114
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează instituirea 
unui program național în materie de 
calitate pentru a acoperi toate etapele 
lanțului, de la donare până la transplant sau 
distrugere, în vederea asigurării respectării 
normelor prevăzute în prezenta directivă. 

(1) Statele membre garantează instituirea 
unui program național în materie de 
calitate pentru a acoperi toate etapele 
lanțului, de la donare până la transplant sau 
distrugere, în vederea asigurării respectării 
normelor prevăzute în prezenta directivă și 
creează, în acest scop, mecanisme de 
control public adecvate. 

Or.el

Justificare

Datorită caracterului sensibil și neremunerat al procedurii de transplant de organe și poziției 
slabe a pacienților în așteptarea unui transplant, trebuie prevăzute proceduri stricte de 
control public pentru fiecare etapă a procedurii.

Amendamentul 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programe naționale în materie de 
calitate prevăd adoptarea și 
implementarea:

(2) Cadrul privind calitatea și siguranța
prevede adoptarea și implementarea:

Or.en

Justificare

Această nouă structură, sprijinită ferm de statele membre, contribuie la o mai bună înțelegere 
a elementelor esențiale ale cadrului privind calitatea și siguranța. Specificații suplimentare 
privind diferitele elemente sunt oferite în articolele corespunzătoare. 
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Amendamentul 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurilor standard de operare
pentru verificarea identității donatorului;

(a) procedurilor pentru verificarea 
identității donatorului;

Or.en

Amendamentul 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) procedurilor standard de operare
pentru verificarea informațiilor privind 
consimțământul sau autorizarea acordată 
de donator sau de familia donatorului în 
conformitate cu normele naționale;

(b) procedurilor pentru verificarea 
informațiilor privind consimțământul sau 
autorizarea acordată de donator sau de 
familia donatorului în conformitate cu 
normele naționale aplicabile în caz de 
donare și prelevare;

Or.en

Justificare

Această nouă structură, sprijinită ferm de statele membre, contribuie la o mai bună înțelegere 
a elementelor esențiale ale cadrului privind calitatea și siguranța. Specificații suplimentare 
privind diferitele elemente sunt oferite în articolele corespunzătoare. 

Amendamentul 118
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) procedurilor standard de operare pentru 
verificarea informațiilor privind

(b) procedurilor standard de operare pentru 
verificarea informațiilor privind absența 
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consimțământul sau autorizarea acordată 
de donator sau de familia donatorului în 
conformitate cu normele naționale;

oricăror obiecții din partea donatorului
sau a familiei donatorului în conformitate 
cu normele naționale;

Or.fr

Justificare

Prezentul amendament ține seama de caracterul de „opting-out” (retragere voluntară) al 
consimțământului, care se aplică în majoritatea statelor membre. 

Amendamentul 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedurilor standard de operare
pentru verificarea caracterului complet al 
fișei organului și a donatorului în 
conformitate cu articolul 7 și cu modelul 
prezentat în anexă;

(c) procedurilor pentru verificarea 
caracterului complet al fișei organului și a 
donatorului în conformitate cu articolul 7 și 
cu modelul prezentat în anexă;

Or.en

Justificare

Această nouă structură, sprijinită ferm de statele membre, contribuie la o mai bună înțelegere 
a elementelor esențiale ale cadrului privind calitatea și siguranța. Specificații suplimentare 
privind diferitele elemente sunt oferite în articolele corespunzătoare. 

Amendamentul 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) normelor pentru transportul organelor 
umane în conformitate cu articolul 8.

(e) procedurilor pentru transportul 
organelor umane în conformitate cu 
articolul 8.
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Or.en

Justificare

Această nouă structură, sprijinită ferm de statele membre, contribuie la o mai bună înțelegere 
a elementelor esențiale ale cadrului privind calitatea și siguranța. Specificații suplimentare 
privind diferitele elemente sunt oferite în articolele corespunzãtoare.

Amendamentul 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – literele ea – ec (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) procedurilor pentru a asigura 
trasabilitatea, garantând respectarea 
cerințelor juridice cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal și la 
confidențialitate, inclusiv 
responsabilitățile centrelor de prelevare și 
ale centrelor de transplant în ceea ce 
privește trasabilitatea;
(eb) procedurilor pentru raportarea 
exactă, rapidă și verificabilă a 
incidentelor adverse severe și a reacțiilor 
adverse grave, în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (1), inclusiv 
responsabilitățile centrelor de prelevare și 
ale centrelor de transplant în ceea ce 
privește raportarea;
(ec) procedurilor pentru gestionarea 
incidentelor adverse severe și a reacțiilor 
adverse grave, în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (2), inclusiv 
responsabilitățile centrelor de prelevare și 
ale centrelor de transplant în ceea ce 
privește gestionarea.

Or.en

Justificare

Această nouă structură, sprijinită ferm de statele membre, contribuie la o mai bună înțelegere 
a elementelor esențiale ale cadrului privind calitatea și siguranța. Specificații suplimentare 
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privind diferitele elemente sunt oferite în articolele corespunzătoare. 

Amendamentul 122
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele naționale în materie de 
calitate:

(3) În plus, cadrul privind calitatea și 
siguranța garantează că personalul 
medical implicat în toate etapele lanțului, 
de la donare până la transplant sau 
distrugere, dispune de calificările și 
competențele adecvate, și instituie 
programe de formare specifice adresate 
acestui personal.

Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 123
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele naționale în materie de 
calitate:

eliminat

(a) stabilesc norme pentru a asigura 
trasabilitatea organelor în toate etapele 
lanțului, de la donare până la transplant 



AM\807512RO.doc 43/86 PE439.155v03-00

RO

sau distrugere, în conformitate cu 
articolul 10, inclusiv:
– procedurile standard de operare care 
garantează trasabilitatea organelor la 
nivel național,
– datele necesare pentru a asigura 
trasabilitatea și modul în care sunt 
respectate cerințele juridice cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal și la 
confidențialitate,
– responsabilitățile centrelor de prelevare 
și ale centrelor de transplant în ceea ce 
privește trasabilitatea.

Or.en

Amendamentul 124
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilesc procedurile standard de 
operare pentru:

eliminat

– raportarea exactă, rapidă și verificabilă 
a incidentelor adverse severe și a 
reacțiilor adverse grave, în conformitate 
cu articolul 11 alineatul (1),
– retragerea organelor menționată la 
articolul 11 alineatul (2),
– responsabilitățile centrelor de prelevare 
și ale centrelor de transplant în cadrul 
procedurii de raportare.

Or.en

Amendamentul 125
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b – liniuța 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– responsabilitățile centrelor de prelevare și 
ale centrelor de transplant în cadrul 
procedurii de raportare.

– responsabilitățile centrelor de prelevare și 
ale centrelor de transplant în cadrul 
procedurii de raportare, în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (1).

Or.de

Justificare

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. 

Amendamentul 126
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) autorizează, în situații de urgență 
care pun viața în pericol, operații de 
transplant în care se utilizează un organ 
care nu este optim, după ce au loc 
consultări între personalul medical și 
pacient sau rudele apropiate ale acestuia 
în cazul în care pacientul nu este în 
măsură să își exprime alegerea.

Or.fr

Amendamentul 127
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) determină calificările de care trebuie 
să dispună personalul care participă la 
fiecare dintre etapele lanțului, de la 
donare până la transplant sau distrugere, 
și elaborează programe de formare 
specifice adresate personalului, în 
conformitate cu standardele 
internaționale recunoscute.

eliminat

Or.en

Amendamentul 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) determină calificările de care trebuie să 
dispună personalul care participă la fiecare 
dintre etapele lanțului, de la donare până la 
transplant sau distrugere, și elaborează 
programe de formare specifice adresate 
personalului, în conformitate cu 
standardele internaționale recunoscute.

(c) determină calificările sau competențele 
de care trebuie să dispună personalul 
medical care participă la fiecare dintre 
etapele lanțului, de la donare până la 
transplant sau distrugere, și elaborează 
programe de formare specifice adresate 
acestui personal.

Or.en

Justificare

Adăugarea termenului „competențe” reflectă mai bine realitățile naționale. 

Amendamentul 129
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) determină statutul coordonatorilor de 
transplant de la donarea de organe până 
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la etapa de monitorizare a primitorului.

Or.fr

Justificare

La punctul 12 din rezoluția sa din 22 aprilie 2008, Parlamentul European a subliniat rolul 
central jucat de coordonatorii de transplant în ceea ce privește identificarea în mod activ a 
potențialilor donatori. Prin urmare, este esențial ca programele naționale în materie de 
calitate menționate la articolul 4 alineatul (3) să prevadă instituirea unui statut de 
coordonator de transplant. 

Amendamentul 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prelevarea 
se realizează în centre de prelevare care 
respectă normele stabilite în prezenta 
directivă.

(1) Statele membre se asigură că prelevarea
și punerea la dispoziție a organelor se 
realizează în unul(una) sau mai multe 
organisme/organizații/instituții non-
profit, publice sau private, care respectă 
normele stabilite în prezenta directivă.

Or.de

Justificare

Această modificare este o consecință a definițiilor pentru „autoritate” și „punerea la 
dispoziție a organelor”. 

Amendamentul 131
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Structura organizațională și 
procedurile operaționale ale centrelor de 

eliminat
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prelevare includ: 
(a) o organigramă care definește în mod 
clar fișele posturilor, răspunderea și 
raporturile ierarhice;
(b) proceduri standard de operare 
specificate în programele naționale în 
materie de calitate.

Or.fr

Justificare

Aceste detalii extrem de precise nu ar trebui să fie incluse în textul directivei. 

Amendamentul 132
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
activitățile medicale din cadrul centrelor de 
prelevare, precum selectarea donatorului, 
sunt realizate pe baza consilierii din partea 
unui medic și sub supravegherea acestuia, 
astfel cum este definit în Directiva 
2005/36/CE.

(1) Statele membre se asigură că 
activitățile medicale din cadrul centrelor de 
prelevare, precum selectarea și evaluarea 
donatorului, calitatea, eficacitatea și 
integritatea procesului de donare, sunt 
realizate pe baza consilierii din partea unui 
medic și sub supravegherea acestuia, astfel 
cum este definit în Directiva 2005/36/CE.

Or.en

Amendamentul 133
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că prelevarea 
are loc în spații special amenajate care sunt
concepute, construite, menținute și 
gestionate într-un mod care să 

(2) Statele membre se asigură că prelevarea 
are loc în spații special amenajate care sunt
conforme cu standardele aplicabile în 



PE439.155v03-00 48/86 AM\807512RO.doc

RO

corespundă cu cerințele prevăzute în 
prezenta directivă și care permit 
minimizarea contaminării cu bacterii sau 
de alt tip a organelor umane prelevate în
conformitate cu cele mai bune practici 
medicale.

mod normal sălilor de operații.

Or.fr

Amendamentul 134
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că
prelevarea are loc în spații special 
amenajate care sunt concepute, construite, 
menținute și gestionate într-un mod care să 
corespundă cu cerințele prevăzute în 
prezenta directivă și care permit 
minimizarea contaminării cu bacterii sau 
de alt tip a organelor umane prelevate în 
conformitate cu cele mai bune practici 
medicale.

(2) Statele membre se asigură că donarea
are loc în spații adecvate care sunt 
concepute, construite, menținute și 
gestionate într-un mod care să corespundă 
cu cerințele prevăzute în prezenta directivă 
și care permit minimizarea contaminării cu 
bacterii sau de alt tip a organelor umane 
prelevate în conformitate cu cele mai bune 
practici medicale. Spațiile respective sunt 
conforme cu standardele aplicabile sălilor 
de operații.

Or.de

Justificare

Clarificare. 

Amendamentul 135
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiile respective sunt conforme cu 
standardele aplicabile în mod normal 

eliminat
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pentru sălile de operații, inclusiv:
(a) acces limitat;
(b) personalul poartă costume adecvate 
pentru operațiile sterile, și anume mănuși 
sterile, bonete și măști pentru față. 

Or.fr

Justificare

Asemenea detalii nu ar trebui incluse într-o directivă europeană. 

Amendamentul 136
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizațiile, centrele sau societățile
implicate în transportul de organe aplică 
proceduri standard de operare pentru a 
asigura integritatea organului pe 
perioada transportului, precum și 
minimizarea timpului de transport.

(a) organizațiile implicate în transportul de 
organe asigură că organul este transportat 
cu atenția cuvenită;

Or.de

Justificare

Acest amendament urmărește reducerea birocrației excesive. Este esențial ca organul să fie 
manipulat corect în timpul transportului. 

Amendamentul 137
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizațiile, centrele sau societățile 
implicate în transportul de organe aplică 

(a) organizațiile, centrele sau societățile 
implicate în transportul de organe aplică 
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proceduri standard de operare pentru a 
asigura integritatea organului pe perioada 
transportului, precum și minimizarea 
timpului de transport.

proceduri pentru a asigura integritatea 
organului pe perioada transportului, 
precum și optimizarea și, atunci când este 
posibil, minimizarea timpului de transport.

Or.en

Justificare

De acord cu conceptul, cu toate că formularea poate varia; o formulare diferită („și 
garantarea unui timp de transport adecvat”) a aceleași idei a fost sugerată de către Consiliu. 
A se nota că termenul „proceduri standard de operare” a fost înlocuit cu „procedură” în 
mod sistematic în tot textul, păstrându-se aceeași definiție (instrucțiunile scrise care descriu 
etapele dintr-un proces specific, inclusiv materialele și metodele care trebuie utilizate și 
produsul final preconizat). 

Amendamentul 138
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– identificarea centrului de prelevare, 
inclusiv adresa și numărul de telefon;

– identificarea centrului de prelevare și a 
spitalului donatorului, inclusiv adresa și 
numărul de telefon;

Or.de

Justificare

Amendamentul propus ține seama de cerințele de calitate și de siguranță, precum și de 
cerințele specifice privind transplantul de organe. 

Amendamentul 139
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– precizarea că ambalajul conține un organ – precizarea că ambalajul conține un organ 
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uman și mențiunea „FRAGIL”; uman și mențiunea „ORGAN UMAN”;

Or.fr

Justificare

Aceasta este practica curentă. Nu există motive pentru schimbarea acesteia, în special dacă 
se dorește ca transportul de organe să fie întotdeauna transparent, și nu clandestin. 

Amendamentul 140
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– condiții de transport recomandate, 
inclusiv instrucțiuni privind păstrarea 
recipientului la o anumită temperatură și 
într-o anumită poziție; 

eliminat

Or.fr

Justificare

Acest amendament elimină o propunere care este imposibil de pus în practică. Chiar și în 
statele membre în care sistemul este cel mai avansat, monitorizarea temperaturii este prea 
costisitoare și este necesar să se asigure într-un mod mai prozaic că organele sunt bine 
conservate în blocuri de gheață adecvate. 

Amendamentul 141
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– condiții de transport recomandate, 
inclusiv instrucțiuni privind păstrarea 
recipientului la o anumită temperatură și 
într-o anumită poziție;

eliminat
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Or.en

Justificare

De acord cu conceptul, cu toate că formularea poate varia; o formulare diferită („și 
garantarea unui timp de transport adecvat”) a aceleași idei a fost sugerată de către Consiliu. 
A se nota că termenul „proceduri standard de operare” a fost înlocuit cu „procedură” în 
mod sistematic în tot textul, păstrându-se aceeași definiție (instrucțiunile scrise care descriu 
etapele dintr-un proces specific, inclusiv materialele și metodele care trebuie utilizate și 
produsul final preconizat). 

Amendamentul 142
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă precizează în 
actul de acreditare, de desemnare, de 
autorizare sau în licență tipurile de
activități pe care centrul de transplant în 
cauză le poate desfășura.

(2) Autoritatea competentă precizează în 
actul de acreditare, de desemnare, de 
autorizare sau în licență tipurile de
programe pe care centrul de transplant în 
cauză le poate desfășura.

Or.fr

Justificare

Prezentul amendament este menit să reflecte varietatea centrelor de transplant, deoarece 
unele efectuează toate tipurile de transplant, în timp ce altele sunt autorizate să efectueze 
numai anumite programe de transplant, de exemplu transplanturi de rinichi, însă nu și 
transplanturi de inimă. 

Amendamentul 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă precizează în 
actul de acreditare, de desemnare, de 
autorizare sau în licență tipurile de 

(2) Autoritatea competentă precizează în 
actul de autorizare tipurile de activități pe 
care centrul de transplant în cauză le poate 
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activități pe care centrul de transplant în 
cauză le poate desfășura.

desfășura.

Or.de

Justificare

Acest amendament urmărește o mai bună legiferare și facilitarea aplicării legislației. 
Termenii utilizați de diferite state membre pentru a desemna autorizarea (acreditare, 
desemnare, autorizare sau acordare a unei licențe) sunt incluși în definiția de la articolul 3 
litera (a) a termenului „autorizare”, în scopul utilizării în directivă. Această definiție ar 
trebui aplicată pe tot cuprinsul textului pentru a evita confuziile în directivă. 

Amendamentul 144
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre furnizează, la 
solicitarea Comisiei sau a unui alt stat 
membru, informații privind cerințele 
naționale privind autorizarea centrelor de 
transplant.

(4) Statele membre furnizează, la 
solicitarea Comisiei sau a unui alt stat 
membru, informații privind cerințele 
naționale privind autorizarea centrelor de 
transplant. Statele membre trebuie să 
încerce să uniformizeze criteriile de 
autorizare în întreaga Uniune.

Or.fr

Justificare

Directiva trebuie să stabilească obiective ambițioase pentru statele membre, inclusiv în ceea 
ce privește uniformizarea criteriilor pentru centrele de transplant. 

Amendamentul 145
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură implementarea (2) Statele membre asigură implementarea 
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unui sistem de identificare a donatorului 
care poate identifica fiecare donare și 
fiecare dintre organele asociate acesteia. 
Statele membre se asigură că sistemul 
respectiv de identificare a donatorului este 
conceput și selectat în conformitate cu 
obiectivul care vizează colectarea, 
prelucrarea sau utilizarea fie a unor date 
fără caracter personal, fie a unui număr 
cât mai redus posibil de date cu caracter 
personal. Se va recurge cu precădere la 
posibilitățile de adoptare a unui 
pseudonim sau de păstrare a 
anonimatului.

unui sistem de identificare a donatorului 
care poate identifica fiecare donare și 
fiecare dintre organele asociate acesteia. 
Statele membre se asigură că este 
respectată confidențialitatea datelor 
pacienților, în conformitate cu normele 
naționale.

Or.en

Justificare

Prea multe detalii, referirea la directiva privind protecția datelor fiind deja stabilită. 

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

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură implementarea 
unui sistem de identificare a donatorului 
care poate identifica fiecare donare și 
fiecare dintre organele asociate acesteia. 
Statele membre se asigură că sistemul 
respectiv de identificare a donatorului este 
conceput și selectat în conformitate cu 
obiectivul care vizează colectarea, 
prelucrarea sau utilizarea fie a unor date 
fără caracter personal, fie a unui număr 
cât mai redus posibil de date cu caracter 
personal. Se va recurge cu precădere la 
posibilitățile de adoptare a unui 
pseudonim sau de păstrare a 
anonimatului.

(2) Statele membre asigură implementarea 
unui sistem de identificare a donatorului 
care poate identifica fiecare donare și 
fiecare dintre organele asociate acesteia. 
Statele membre se asigură că este 
respectată confidențialitatea datelor 
pacienților, în conformitate cu normele 
naționale.

Or.en
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Justificare

Referirea la directiva privind protecția datelor a fost deja stabilită. 

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

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură existența unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare și transmitere a informațiilor 
relevante și necesare privind incidentele 
adverse severe și reacțiile adverse grave 
care ar putea influența calitatea și siguranța 
organelor umane și care ar putea fi 
generate de prelevarea, testarea și 
transportul organelor, precum și privind 
orice reacții adverse grave observate în 
cursul transplantului sau după acesta, care 
ar putea avea legătură cu aceste activități.

(1) Statele membre asigură existența unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare și transmitere a informațiilor 
relevante și necesare privind incidentele 
adverse severe și reacțiile adverse grave 
care ar putea influența calitatea și siguranța 
organelor umane și care ar putea fi 
generate de testarea, caracterizarea, 
prelevarea, conservarea și transportul 
organelor, precum și privind orice reacții 
adverse grave observate în cursul 
transplantului sau după acesta, care ar 
putea avea legătură cu aceste activități.

Or.en

Justificare

Caracterizarea intră, de asemenea, în domeniul de aplicare [(cf. articolul 2 alineatul (1)]. 
Prelevarea ar trebui să figureze după testare, pentru a urma procesul clinic. 

Amendamentul 148
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură existența unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare și transmitere a informațiilor 
relevante și necesare privind incidentele 

(1) Statele membre asigură existența unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare și transmitere a informațiilor 
relevante și necesare privind incidentele 
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adverse severe și reacțiile adverse grave 
care ar putea influența calitatea și siguranța 
organelor umane și care ar putea fi 
generate de prelevarea, testarea și 
transportul organelor, precum și privind 
orice reacții adverse grave observate în 
cursul transplantului sau după acesta, care 
ar putea avea legătură cu aceste activități.

adverse severe și reacțiile adverse grave
care ar putea influența calitatea și siguranța 
organelor umane și care ar putea fi 
generate de testarea, caracterizarea, 
prelevarea, conservarea și transportul 
organelor, precum și privind orice reacții 
adverse grave observate în cursul 
transplantului sau după acesta, care ar 
putea avea legătură cu aceste activități.

Or.en

Justificare

Caracterizarea intră, de asemenea, în domeniul de aplicare [(cf. articolul 2 alineatul (1)]. 
Prelevarea ar trebui să figureze după testare, pentru a urma procesul clinic. 

Amendamentul 149
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură existența unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare și transmitere a informațiilor 
relevante și necesare privind incidentele 
adverse severe și reacțiile adverse grave 
care ar putea influența calitatea și siguranța 
organelor umane și care ar putea fi 
generate de prelevarea, testarea și 
transportul organelor, precum și privind 
orice reacții adverse grave observate în 
cursul transplantului sau după acesta, care 
ar putea avea legătură cu aceste activități.

(1) Statele membre asigură existența unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare și transmitere a informațiilor 
relevante și necesare privind incidentele 
adverse severe neașteptate și reacțiile 
adverse grave care ar putea influența 
calitatea și siguranța organelor umane și 
care ar putea fi generate de prelevarea, 
testarea și transportul organelor, precum și 
privind orice reacții adverse grave 
observate în cursul transplantului sau după 
acesta, care ar putea avea legătură cu 
aceste activități.

Or.de
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Amendamentul 150
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Articolul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Părți terțe
(1) Centrele de prelevare și centrele de 
transplant pot stabili acorduri scrise cu 
părți terțe pentru îndeplinirea funcțiilor 
lor.
(2) Dacă centrele de prelevare și centrele 
de transplant încheie acorduri scrise 
astfel cum este prevăzut la alineatul (1), 
acestea trebuie:
(a) să evalueze și să selecteze părțile terțe 
în funcție de capacitatea acestora de a 
respecta standardele prevăzute de 
prezenta directivă;
(b) să păstreze o listă completă a 
acordurilor menționate la alineatul (1) pe 
care le-au încheiat cu părți terțe;
(c) să precizeze responsabilitățile părților 
terțe și procedurile detaliate;
(d) să furnizeze copii ale acordurilor cu 
părțile terțe la cererea autorității 
competente.

Or.en

(Aceste dispoziții erau prevăzute de Directiva privind țesuturile și celulele umane, a se vedea 
articolul 24 din Directiva 2004/23/CE)

Justificare

Vor exista, probabil, activități pe care centrele de prelevare și centrele de transplant vor 
trebui să le îndeplinească, dar pe care ar dori să le încredințeze părților terțe, fie în prezent, 
fie ulterior, ca de exemplu gestionarea sistemelor informatice. Prezentul articol ar garanta 
respectarea, de către aceste părți terțe, a standardelor de calitate și siguranță stabilite de 
directivă. 
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Amendamentul 151
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Capitolul III – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

PROTECȚIA DONATORULUI ȘI A 
PRIMITORULUI

SELECTAREA ȘI EVALUAREA
DONATORILOR

Or.en

Justificare

Articolele din acest capitol vizează selectarea și evaluarea donatorilor. Reformularea titlului 
are ca scop punerea în evidență a faptului că aceste dispoziții figurează în directivă datorită 
asocierii lor cu calitatea și siguranța organelor [a se vedea propunerea de la considerentul 
(16)]. Aceeași formulare este utilizată și în Directiva 2004/23/CE privind țesuturile și 
celulele. 

Amendamentul 152
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că donarea 
de organe umane de la donatori decedați și 
de la donatori vii este voluntară și 
neremunerată.

(1) Statele membre se asigură că donarea 
de organe umane de la donatori decedați și 
de la donatori vii este voluntară și 
neremunerată. Acest lucru nu ar trebui să 
împiedice donatorii vii să primească o 
indemnizație care se limitează strict la 
acoperirea cheltuielilor și a 
inconvenientelor legate de donare. În 
acest caz, statele membre definesc 
condițiile în care se pot acorda aceste 
indemnizații.

Or.en
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Amendamentul 153
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că donarea 
de organe umane de la donatori decedați și 
de la donatori vii este voluntară și 
neremunerată.

(1) Statele membre se asigură că donarea 
de organe umane de la donatori decedați și 
de la donatori vii este voluntară și 
neremunerată. Principiul neremunerării 
nu trebuie să împiedice un donator viu să 
primească o compensație pentru 
cheltuielile suportate sau pentru pierderea 
de venituri, cu condiția ca acest lucru să 
nu constituie un avantaj financiar.

Or.fr

Justificare

Aceasta este poziția exprimată în mod constant de Parlamentul European cu privire la 
neremunerarea actului de donare începând din 2002, respectiv în directiva europeană privind 
sângele și produsele sanguine. Această poziție este reamintită, în legătură cu donarea de 
organe, la punctul 22 din rezoluția sa din 22 aprilie 2008: donare neremunerată, dar cu 
compensație morală și socială. 

Amendamentul 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre interzic acțiunile de 
mediatizare cu privire la nevoia sau la 
disponibilitatea de organe umane atunci 
când prin acțiunile respective se urmărește 
să se ofere sau să se obțină un câștig 
financiar sau un avantaj comparabil.

(2) Statele membre interzic oferirea sau 
punerea la dispoziție a organelor umane 
atunci când se urmărește să se ofere sau să 
se obțină un câștig financiar sau un avantaj 
comparabil.

Or.de
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Justificare

Propunerea urmărește să interzică orice formă de comerț cu organe și să garanteze că 
donarea de organe este un act altruist. 

Amendamentul 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că prelevarea 
de organe nu are scop lucrativ.

(3) Statele membre se asigură că prelevarea 
de organe nu are caracter comercial.

Or.de

Justificare

Propunerea urmărește să interzică orice formă de comerț cu organe și să garanteze că 
donarea de organe este un act altruist. 

Amendamentul 156
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prelevarea se realizează numai după 
îndeplinirea tuturor cerințelor obligatorii
privind consimțământul sau autorizarea
în vigoare în statul membru respectiv.

Prelevarea se realizează numai după 
îndeplinirea tuturor cerințelor privind
absența oricăror obiecții în legătură cu 
donarea de organe în vigoare în statul 
membru respectiv.

Or.fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (2) privind programele naționale în materie 
de calitate. 
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Amendamentul 157
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a respecta cerințele de calitate 
și siguranță stabilite de prezenta directivă, 
statele membre întreprind măsuri pentru a 
obține toate informațiile necesare de la 
donatorii vii și pentru a le oferi 
informațiile de care au nevoie pentru a 
înțelege consecințele donării. În cazul 
donărilor provenite de la persoane 
decedate, statele membre întreprind 
măsuri pentru a obține aceste informații 
de la familii sau de la alte persoane care 
autorizează donarea. Statele membre 
atrag, de asemenea, atenția tuturor 
părților cărora li se cer informații asupra 
importanței transmiterii rapide a acestor 
informații.

Or.en

Justificare

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 

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

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a respecta cerințele de calitate și 
siguranță stabilite de prezenta directivă, 
statele membre întreprind măsuri pentru a 
obține toate informațiile necesare de la 
donatorii vii și pentru a le oferi 
informațiile de care au nevoie pentru a 
înțelege consecințele donării. În cazul 
donărilor provenite de la persoane 
decedate, statele membre întreprind 
măsuri pentru a obține aceste informații 
de la familii sau de la alte persoane care 
autorizează donarea. Statele membre 
atrag, de asemenea, atenția tuturor 
părților cărora li se cer informații asupra 
importanței transmiterii rapide a acestor 
informații.

Or.en

Justificare

Este necesar să se ofere informații donatorilor sau familiilor acestora cu privire la procesul 
donării și transplantului. Este, de asemenea, esențial, ca echipa medicală să dispună de un 
istoric medical complet, obiectiv și fiabil. 

Amendamentul 159
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că potențialii 
donatori vii dispun de toate informațiile 
necesare privind scopul și natura donării, 
consecințele și riscurile, precum și privind 
terapiile alternative pentru potențialul 
primitor, în scopul de a le permite să ia o 
decizie avizată. Informațiile se furnizează 
înainte de realizarea donării.

eliminat
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Or.en

Justificare

Din păcate, protecția donatorilor vii nu face parte din competențele UE conferite de articolul 
168 din TFUE. Referirea la acest principiu important se regăsește la considerentul (18). 
Acțiunea prioritară numărul 3 din planul de acțiune „Schimb de cele mai bune practici 
privind programele de donări de organe de la persoane în viață” ar putea dezvolta ulterior 
acest aspect. 

Amendamentul 160
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Donările de la persoane în viață sunt 
considerate ca fiind complementare 
donărilor post-mortem și sunt folosite 
numai ca ultimă soluție în cazurile în care 
nu există alternative corespunzătoare, 
cum ar fi un organ de la un donator 
decedat. Donările de la persoane în viață 
se limitează, în general, la donări între 
rude apropiate, soți și parteneri de viață 
stabili, dat fiind pericolul implicit de 
exploatare.

Or.it

(A de vedea amendamentul 31 al raportorului)

Justificare

Și partenerii stabili de viață pot fi incluși, în principiu, printre persoanele în viață care au 
dreptul să facă donări. 

Amendamentul 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Donările de la persoane în viață sunt 
considerate ca fiind complementare 
donărilor post-mortem și sunt folosite 
numai ca ultimă soluție în cazurile în care 
nu există alternative corespunzătoare, 
cum ar fi un organ de la un donator 
decedat. Donările de la persoane în viață 
se limitează, în principiu, la donări între 
rude apropiate și soți, dat fiind pericolul 
implicit de exploatare.

Or.en

Amendamentul 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că donatorii 
vii sunt selectați în funcție de sănătatea lor 
și de istoricul medical, inclusiv în funcție 
de o evaluare psihologică, dacă este 
necesar, efectuată de profesioniști calificați 
și formați în domeniu. Evaluările în cauză 
ar putea duce la excluderea persoanelor a 
căror donare de organe ar putea prezenta 
un risc la adresa sănătății celorlalți, cum ar 
fi posibilitatea transmiterii de boli, sau un 
risc grav pentru donatorii înșiși.

(2) Statele membre se asigură că donatorii 
vii sunt selectați în funcție de sănătatea lor 
și de istoricul medical, inclusiv în funcție 
de o evaluare psihologică, dacă este 
necesar, efectuată de profesioniști calificați 
și formați în domeniu. Evaluările în cauză 
ar putea duce la excluderea persoanelor a 
căror donare de organe ar putea prezenta 
un risc la adresa sănătății celorlalți, cum ar 
fi posibilitatea transmiterii de boli, sau un 
risc grav pentru donatorii înșiși. De 
asemenea, statele membre garantează că 
donatorii vii dispun de o asigurare în 
conformitate cu normele juridice în 
domeniul asigurării.

Or.de

Justificare

Asigurarea în conformitate cu normele juridice în domeniul asigurării este importantă pentru 
protecția donatorului viu. Prin actul de donare altruist, donatorul viu se expune unui risc 
semnificativ la adresa sănătății sale, care trebuie limitat prin intermediul unei astfel de 
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măsuri. 

Amendamentul 163
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a respecta principiul 
necomercializării corpului uman, statele 
membre garantează că orice compensare 
a donatorilor în viață este limitată strict la 
rambursarea cheltuielilor direct legate de 
donare (cum ar fi costuri de călătorie, de 
îngrijire a copiilor, pierderea de venituri 
din cauza convalescenței, pierderea 
locului de muncă sau incapacitatea de a 
lucra), evitând orice stimulente financiare 
pentru un donator potențial. 

Or.it

(A de vedea amendamentul 32 al raportorului)

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că pierderea veniturilor din cauza donării poate să fie 
legată și de pierderea locului de muncă sau de incapacitatea de a lucra.

Amendamentul 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a respecta principiul 
necomercializării corpului uman, statele 
membre garantează că o eventuală 
compensare a donatorilor vii este limitată 
strict la oferirea unei asigurări de 
sănătate pentru probleme medicale pe 
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termen lung legate de donare și la 
rambursarea cheltuielilor direct legate de 
donare, cum ar fi costuri de călătorie, de 
îngrijire a copiilor, pierderea de venituri, 
costuri de recuperare, fiind interzise orice 
stimulente financiare pentru un donator 
potențial.

Or.en

Justificare

Stimulentele financiare pentru donarea de organe sunt excluse. Cu toate acestea, trebuie să 
se garanteze că donatorul viu nu suferă pierderi financiare pentru donarea sa. Este necesar, 
de asemenea, să se clarifice faptul că, deși trebuie să existe o legătură de cauzalitate între 
transplantul de organe și costurile aferente, aceasta nu are o limită în timp și acoperă 
costurile recuperării, inclusiv îngrijirile în caz de suferințe prelungite sau permanente care 
decurg din transplant. 

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

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Donatorii pot primi o indemnizație 
care se limitează strict la acoperirea 
cheltuielilor și a inconvenientelor legate 
de donare. În acest caz, statele membre 
definesc condițiile în care se pot acorda 
aceste indemnizații.

Or.en

Justificare

Formularea a fost preluată din Directiva privind țesuturile și celulele umane pentru a asigura 
coerența între cele două documente ale UE. 
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Amendamentul 166
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acest lucru nu ar trebui să împiedice 
donatorii vii să primească o indemnizație 
care se limitează strict la acoperirea 
cheltuielilor și a inconvenientelor legate 
de donare. În acest caz, statele membre 
definesc condițiile în care se pot acorda 
aceste indemnizații.

Or.en

Justificare

Această referire ar trebui inclusă la articolul 13 („Principiile care reglementează donarea de 
organe”) pentru a clarifica faptul că conceptul de donare neremunerată are excepții. Această 
dispoziție este în conformitate cu Convenția privind drepturile omului și biomedicina, cu 
principiile directoare ale OMS privind transplantul de celule, țesuturi și organe umane și cu 
Declarația de la Istanbul privind traficul de organe și turismul pentru transplanturi. 
Formularea a fost preluată din Directiva privind țesuturile și celulele umane pentru a asigura 
coerența între cele două documente ale UE. 

Amendamentul 167
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) De asemenea, are dreptul la 
compensație echitabilă persoana care a 
suferit vătămări nejustificate în urma 
unei intervenții.

Or.it

(A de vedea amendamentul 33 al raportorului)
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Justificare

Caracterul echitabil al indemnizației care trebuie plătită unei persoane care a suferit 
vătămări nejustificate în urma unei intervenții poate fi stabilit de la caz la caz de către 
autoritatea judiciară competentă. Prin urmare, nu este posibil să se definească, în prealabil, 
limitele indemnizației în cadrul directivei. 

Amendamentul 168
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, după 
donare, autoritatea competentă păstrează 
un registru cu donatorii vii, în conformitate 
cu dispozițiile privind protecția datelor cu 
caracter personal și confidențialitatea 
statistică, colectează informații cu privire 
la urmărirea stării acestora și, cu 
precădere, cu privire la complicațiile 
legate de donarea lor de organe care ar 
putea să apară pe termen scurt, mediu și 
lung.

(3) Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă păstrează un 
registru cu donatorii vii, în conformitate cu 
dispozițiile privind protecția datelor cu 
caracter personal și confidențialitatea 
statistică.

Or.en

Justificare

Pentru a garanta calitatea și siguranța organelor, ar fi ideal ca toate țările să poată crea și 
păstra un registru privind urmărirea stării donatorilor vii, însă acest lucru nu este fezabil și 
pare să fie o măsură foarte strictă pentru o directivă. Un registru cu donatorii vii (nu privind 
urmărirea stării acestora) este fezabil și esențial pentru a asigura trasabilitatea. 

Amendamentul 169
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că se 
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urmărește starea donatorilor vii în 
conformitate cu dispozițiile naționale, 
pentru a identifica, raporta și gestiona 
orice eveniment care ar putea fi legat de 
calitatea și siguranța organului donat și, 
prin urmare, a primitorului, precum și 
orice reacție adversă gravă care ar putea 
rezulta în urma donării.

Or.en

Justificare

A se vedea amendamentul 33a. 

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

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că drepturile 
fundamentale în materie de protecție a 
datelor cu caracter personal sunt protejate 
în mod integral și eficient în cadrul tuturor 
activităților de transplant de organe, în 
conformitate cu dispozițiile comunitare 
privind protecția datelor cu caracter 
personal, și anume Directiva 95/46/CE, în 
special articolele 8 alineatul (3), 16, 17 și 
28 alineatul (2) din directiva respectivă.

Statele membre se asigură că drepturile 
fundamentale în materie de protecție a 
datelor cu caracter personal sunt protejate 
în mod integral și eficient în cadrul tuturor 
activităților de donare și transplant de 
organe, în conformitate cu dispozițiile 
comunitare privind protecția datelor cu 
caracter personal, și anume Directiva 
95/46/CE, în special articolele 8 alineatul 
(3), 16, 17 și 28 alineatul (2) din directiva 
respectivă.

Or.en

Justificare

Protecția datelor cu caracter personal privește, de asemenea, și donatorii. 
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Amendamentul 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asigurarea anonimatului donatorilor și 
primitorilor

Protecția datelor

Or.de

Amendamentul 172
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Asigurarea anonimatului donatorilor și 
primitorilor

 Protecția datelor și confidențialitatea
donatorilor și primitorilor

Or.de

Amendamentul 173
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că toate datele cu 
caracter personal ale donatorilor și 
primitorilor, prelucrate în cadrul prezentei 
directive, sunt păstrate anonime astfel încât
nici donatorii, nici primitorii nu pot fi 
identificați.

Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că toate datele cu 
caracter personal ale donatorilor și 
primitorilor, colectate și prelucrate în 
cadrul prezentei directive, la care au acces 
părți terțe, sunt păstrate anonime sau 
pseudoanonime astfel încât donatorii și
primitorii să fie protejați.

Or.de
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Justificare

Termenii „trasabilitate” și „asigurarea anonimatului” utilizați în cadrul propunerii se află în 
contradicție unul cu celălalt. Formularea ar trebui să fie, prin urmare, modificată în 
conformitate cu directivele relevante în domeniul protecției datelor. 

Amendamentul 174
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că toate datele cu 
caracter personal ale donatorilor și 
primitorilor, prelucrate în cadrul prezentei 
directive, sunt păstrate anonime astfel încât
nici donatorii, nici primitorii nu pot fi 
identificați.

Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că toate datele cu 
caracter personal ale donatorilor și 
primitorilor, colectate și prelucrate în 
cadrul prezentei directive, la care au acces 
părți terțe, sunt păstrate anonime sau 
pseudoanonime astfel încât donatorii și
primitorii să fie protejați.

Or.de

Justificare

Termenii „trasabilitate” și „asigurarea anonimatului” utilizați în cadrul propunerii se află în 
contradicție unul cu celălalt. Formularea ar trebui să fie, prin urmare, modificată în 
conformitate cu directivele relevante în domeniul protecției datelor. 

Amendamentul 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că toate datele cu 
caracter personal ale donatorilor și 
primitorilor, prelucrate în cadrul prezentei 
directive, sunt păstrate anonime astfel 
încât nici donatorii, nici primitorii nu pot

Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că toate datele cu 
caracter personal ale donatorilor și 
primitorilor, colectate și prelucrate în
contextul aplicării prezentei directive în 
cadrul procesului de donare a organelor, 
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fi identificați. sunt păstrate anonime sau pseudoanonime 
pentru a proteja donatorii și primitorii de a
fi identificați de părți terțe neautorizate.

Or.de

Justificare

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. 

Amendamentul 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Desemnarea autorităților competente și 
atribuțiile lor

Desemnarea
organismelor/organizațiilor/instituțiilor
competente și atribuțiile lor

Or.de

Justificare

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. 
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Amendamentul 177
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează autoritatea 
sau autoritățile competente (denumită în 
continuare „autoritate competentă”)
responsabilă(e) de implementarea 
cerințelor prezentei directive. 

Statele membre desemnează 
autoritatea/organizația/instituția
competentă sau 
autoritățile/organizațiile/instituțiile 
competente (denumite în continuare 
„autoritate/organizație/instituție sau 
autorități/organizații/instituții 
competente”) responsabilă(e) de 
implementarea cerințelor prezentei 
directive. Responsabilul autorității 
competente din fiecare stat membru nu 
poate avea un interes legitim sau o relație 
profesională cu organele responsabile de 
punerea în aplicare a procedurilor 
stabilite prin prezenta directivă. La 
procedura decizională a autorităților 
publice pot participa și reprezentanți ai 
partenerilor sociali care reprezintă 
potențialii primitori de organe, cu scopul 
de a garanta o mai mare transparență a 
procedurilor.

Or.el

Justificare

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

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează autoritatea 
sau autoritățile competente (denumită în 
continuare „autoritate competentă”) 
responsabilă(e) de implementarea 
cerințelor prezentei directive.

Statele membre desemnează
organismul/organizația/instituția sau 
organismele/organizațiile/instituțiile non-
profit, publice sau private, implicate în 
special în aplicarea dispozițiilor prezentei 
directive.

Or.de

Justificare

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. 

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

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează autoritatea 
sau autoritățile competente (denumită în 
continuare „autoritate competentă”) 
responsabilă(e) de implementarea 
cerințelor prezentei directive.

Statele membre desemnează autoritatea 
competentă responsabilă de implementarea 
cerințelor prezentei directive.

Or.en
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Justificare

Pentru a alinia textul la definiția „autorității competente”. 

Amendamentul 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente iau, cu precădere, 
următoarele măsuri:

Autoritatea competentă sau instituția(ile)
ia/iau, cu precădere, următoarele măsuri:

Or.de

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

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituie și mențin actualizat un 
program național în materie de calitate, în 
conformitate cu articolul 4;

(a) instituie și mențin actualizat un cadru
privind calitatea și siguranța, în 
conformitate cu articolul 4;

Or.en

Justificare

Pentru a alinia textul la modificarea de la articolul 4. 

Amendamentul 182
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru poate delega sau 



PE439.155v03-00 76/86 AM\807512RO.doc

RO

poate permite autorității competente să 
delege o parte din sau toate sarcinile care 
i-au fost încredințate în conformitate cu 
prezenta directivă unui alt organ 
considerat corespunzător conform 
dispozițiilor naționale. Un astfel de organ 
poate, de asemenea, sprijini autoritatea 
competentă în îndeplinirea funcțiilor sale.

Or.en

Justificare

De acord cu necesitatea introducerii conceptului privind posibilitatea de a delega. Această 
formulare este mai flexibilă. Acest paragraf ar trebui să figureze înaintea măsurilor care 
trebuie luate [articolul 18 al doilea paragraf]. 

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

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru poate delega sau 
poate permite autorității competente să 
delege o parte din sau toate sarcinile care 
i-au fost încredințate în conformitate cu 
prezenta directivă unui alt organ 
considerat corespunzător conform 
dispozițiilor naționale. Un astfel de organ 
poate, de asemenea, sprijini autoritatea 
competentă în îndeplinirea funcțiilor sale.

Or.en

Justificare

Este necesar să se introducă conceptul privind posibilitatea de a delega. 



AM\807512RO.doc 77/86 PE439.155v03-00

RO

Amendamentul 184
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se asigură că centrele de prelevare și 
centrele de transplant sunt controlate și 
auditate periodic pentru a garanta 
respectarea cerințelor din prezenta 
directivă; 

(b) se asigură că centrele de prelevare și 
centrele de transplant sunt supuse unui 
control public și auditate periodic pentru a 
garanta respectarea cerințelor din prezenta 
directivă; 

Or.el

Justificare

Datorită caracterului sensibil și neremunerat al procedurii de transplant de organe și poziției 
slabe a pacienților în așteptarea unui transplant, trebuie prevăzute proceduri stricte de 
control public pentru fiecare etapă a procedurii.

Amendamentul 185
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 2 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) formulează orientări adecvate pentru 
unitățile medicale, profesioniști și alte părți 
implicate în toate etapele, de la donare la 
transplant sau distrugere; 

(e) formulează orientări adecvate pentru 
unitățile medicale, profesioniști și alte părți 
implicate în toate etapele, de la donare la 
transplant sau distrugere, precum și în 
tratamentul și recuperarea din perioada 
ulterioară transplantului; garantează 
crearea de protocoale speciale care 
reglementează procedurile pentru etapele 
operatorii și postoperatorii, sub 
responsabilitatea echipelor respective de 
chirurgi, de medici patologi și alți medici 
specialiști din domenii pertinente;

Or.el
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Justificare

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 . 

Amendamentul 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că
autoritatea competentă:

(1) Statele membre se asigură că
organismul/organizația/instituția sau 
organismele/organizațiile/instituțiile
competentă(e):

Or.de

Justificare

Această modificare are ca scop clarificarea, ținând seama de diversele modele naționale de 
organizare a sistemelor de sănătate. 

Amendamentul 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instituie și menține un registru al
centrelor de prelevare și al centrelor de 
transplant.

(c) instituie și menține un registru al
unităților de îngrijire a sănătății, 
echipelor sau departamentelor unui spital 
sau unei alte unități autorizate să se 
ocupe de prelevarea de organe umane și 
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al centrelor de transplant.

Or.de

Justificare

Această modificare are ca scop clarificarea, ținând seama de diversele modele naționale de 
organizare a sistemelor de sănătate. 

Amendamentul 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează, la 
solicitarea Comisiei sau a unui alt stat 
membru, informații privind registrul
centrelor de prelevare și al centrelor de 
transplant.

(2) Statele membre furnizează, la 
solicitarea Comisiei sau a unui alt stat 
membru, informații privind registrul
unităților de îngrijire a sănătății, 
echipelor sau departamentelor unui spital 
sau unei alte unități autorizate să se 
ocupe de prelevarea de organe umane și 
al centrelor de transplant.

Or.de

Justificare

Această modificare are ca scop clarificarea, ținând seama de diversele modele naționale de 
organizare a sistemelor de sănătate. 

Amendamentul 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie o rețea a autorităților
competente pentru schimbul de informații 
referitoare la experiența dobândită cu 

(1) Comisia instituie o rețea a
organismelor/organizațiilor/instituțiilor
competente pentru schimbul de informații 
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privire la punerea în aplicare a prezentei 
directive.

referitoare la experiența dobândită cu 
privire la punerea în aplicare a prezentei 
directive.

Or.de

Justificare

Acest amendament este o consecință a amendamentului la articolul 19 alineatul (1). 

Amendamentul 190
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate
schimburile de organe din sau către țările 
terțe sunt autorizate de autoritatea 
competentă.

(1) Statele membre se asigură că 
schimburile de organe din sau către țările 
terțe sunt autorizate de autoritatea 
competentă.

Or.de

Amendamentul 191
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate
schimburile de organe din sau către țările 
terțe sunt autorizate de autoritatea 
competentă.

(1) Statele membre se asigură că 
schimburile de organe din sau către țările 
terțe sunt autorizate de autoritatea 
competentă.

Or.de
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Amendamentul 192
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Responsabilitatea de a autoriza 
schimbul de organe cu țări terțe poate fi 
transferată de către statele membre 
asupra unor organizații europene de 
schimb de organe.

Or.de

Justificare

Sistemul actual, consacrat, de organizare a transplantului de organe, care prevede și 
schimbul de organe cu țări terțe, ar trebui menținut. În acest sens, autorizația nu ar trebui să 
fie necesară pentru fiecare schimb de organe cu țări terțe, ci doar în general, pentru 
schimburile de organe cu o anumită țară terță. În cazuri individuale, responsabilitatea de a 
acorda o astfel de autorizație poate fi transferată asupra unei organizații europene de schimb 
de organe. 

Amendamentul 193
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Responsabilitatea de a autoriza 
schimbul de organe cu țări terțe poate fi 
transferată de către statele membre 
asupra unor organizații europene de 
schimb de organe.

Or.de

Justificare

Sistemul actual, consacrat, de organizare a transplantului de organe, care prevede și 
schimbul de organe cu țări terțe, ar trebui menținut. În acest sens, autorizația nu ar trebui să 
fie necesară pentru fiecare schimb de organe cu țări terțe, ci doar în general, pentru 
schimburile de organe cu o anumită țară terță. În cazuri individuale, responsabilitatea de a 
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acorda o astfel de autorizație poate fi transferată asupra unei organizații europene de schimb 
de organe. 

Amendamentul 194
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre raportează Comisiei 
înainte de … și, ulterior, la fiecare trei ani, 
cu privire la activitățile întreprinse în 
legătură cu dispozițiile prezentei directive 
și cu privire la experiența dobândită în 
punerea sa în aplicare.

(1) Statele membre raportează Comisiei 
înainte de …* și, ulterior, la fiecare trei 
ani, cu privire la activitățile întreprinse în 
legătură cu dispozițiile prezentei directive 
și cu privire la experiența dobândită în 
punerea sa în aplicare.

* Șase ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or.en

Justificare

Aceste noi termene au fost sugerate de către Comisie, în urma experienței cu Directiva 
privind țesuturile și celulele umane. 

Amendamentul 195
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de … și, ulterior, la fiecare trei 
ani, Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social și Comitetului 
Regiunilor un raport privind punerea în 
aplicare a cerințelor prezentei directive.

(2) Înainte de …** și, ulterior, la fiecare 
trei ani, Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social și Comitetului 
Regiunilor un raport privind punerea în 
aplicare a cerințelor prezentei directive.

** Cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.
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Or.en

Justificare

Aceste noi termene au fost sugerate de către Comisie, în urma experienței cu Directiva 
privind țesuturile și celulele umane. 

Amendamentul 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) norme privind actualizarea și 
transmiterea informațiilor referitoare la fișa 
organelor umane, astfel cum este 
prezentată în anexă;

(a) norme privind actualizarea și 
transmiterea informațiilor referitoare la fișa 
organelor umane și a donatorilor, astfel 
cum este prezentată în anexă;

Or.de

Justificare

Completarea ține seama de legătura dintre fișa organelor umane și a donatorilor (1a) și 
definiția de la articolul 3 literele (m) și (n) din propunerea de directivă (1c, 2a și b). 

Amendamentul 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proceduri pentru asigurarea raportării 
incidentelor adverse severe și reacțiilor 
adverse grave.

(c) proceduri pentru asigurarea raportării 
incidentelor adverse severe neașteptate și 
reacțiilor adverse grave.

Or.de

Justificare

Completarea ține seama de legătura dintre fișa organelor umane și a donatorilor (1a) și 
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definiția de la articolul 3 literele (m) și (n) din propunerea de directivă (1c, 2a și b). 

Amendamentul 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) interconectarea dintre sistemele de 
raportare a incidentelor adverse și a 
reacțiilor adverse, menționate la articolul 
11 alineatul (3);

(a) interconectarea dintre sistemele de 
raportare a incidentelor adverse
neașteptate și a reacțiilor adverse, 
menționate la articolul 11 alineatul (3)

Or.de

Justificare

Completarea ține seama de legătura dintre fișa organelor umane și a donatorilor (1a) și 
definiția de la articolul 3 literele (m) și (n) din propunerea de directivă (1c, 2a și b). 

Amendamentul 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituirea și funcționarea rețelei de 
autorități competente, menționată la 
articolul 20.

(b) instituirea și capacitatea de 
funcționare a rețelei de autorități 
competente, menționată la articolul 20.

Or.de

Justificare

Completarea ține seama de legătura dintre fișa organelor umane și a donatorilor (1a) și 
definiția de la articolul 3 literele (m) și (n) din propunerea de directivă (1c, 2a și b). 
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Amendamentul 200
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă nu împiedică 
statele membre să mențină sau să 
introducă măsuri de protecție mai stricte, 
în măsura în care acestea sunt în 
conformitate cu dispozițiile tratatului.

Or.en

Justificare

Statele membre pot aplica măsuri mai stricte dacă doresc acest lucru. Modificarea este în 
conformitate cu Directiva privind țesuturile și celulele umane. 

Amendamentul 201
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă nu împiedică 
statele membre să mențină sau să 
introducă măsuri de protecție mai stricte, 
în măsura în care acestea sunt în 
conformitate cu dispozițiile tratatului.

Or.en

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

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către (2) Comisiei îi sunt comunicate de către 
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statele membre textele principalelor 
dispoziții de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

statele membre textele dispozițiilor de 
drept intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă.

Or.en

Justificare

Statele membre ar trebui să comunice toate dispozițiile de drept intern din domeniul 
reglementat de prezenta directivă. 

Amendamentul 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propunere de directivă
Anexă – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În sensul articolului 7, centrul de prelevare 
sau echipa de prelevare adună următoarele 
informații referitoare la profilul organului 
și al donatorului, în urma testării, dacă 
este cazul, și le prelucrează în conformitate 
cu cerințele juridice privind protecția 
datelor cu caracter personal și 
confidențialitatea:

 În sensul articolului 7, centrul de prelevare 
sau echipa de prelevare adună următoarele 
informații referitoare la profilul organului 
și al donatorului, ținând seama de 
circumstanțele individuale, și le 
prelucrează în conformitate cu cerințele 
juridice privind protecția datelor cu 
caracter personal și confidențialitatea. În 
absența datelor, decizia privind 
transplantul este luată după evaluarea 
riscului individual la care sunt expuși 
donatorul și primitorul:

Or.de

Justificare

Completarea ține seama de faptul că nu întotdeauna sunt disponibile sau pot fi obținute toate 
informațiile și datele prevăzute în anexă pentru fișa organelor și a donatorilor. Acest lucru nu 
ar trebui să împiedice efectuarea unui transplant în cazuri individuale. Dacă nu s-ar ține 
seama de această completare, numărul organelor donate ar scădea și mai mult.


