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Ändringsförslag 57
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Under de senaste 50 åren har 
organtransplantation blivit vanligt överallt i 
världen, vilket inneburit enorma fördelar 
för hundratusentals patienter. 
Användningen av mänskliga organ för 
transplantation har ökat stadigt under de 
senaste två årtiondena. 
Organtransplantation är nu den mest 
kostnadseffektiva behandlingsformen för 
njursvikt, och den enda tillgängliga 
behandlingsformen för organsvikt i sådana 
organ som lever, lungor och hjärta.

(1) Under de senaste 50 åren har 
organtransplantation blivit vanligt överallt i 
världen, vilket inneburit enorma fördelar 
för hundratusentals patienter. 
Användningen av mänskliga organ för 
transplantation har ökat stadigt under de 
senaste två årtiondena. 
Organtransplantation är nu den 
behandlingsform för njursvikt och svikt i 
bukspottkörteln som uppvisar det bästa 
nytta/riskförhållandet, och den enda 
tillgängliga behandlingsformen för 
organsvikt i sådana organ som lever, 
lungor, tarmar och hjärta.

Or. fr

Motivering

Om man nu gör en förteckning över organtransplantationer som är möjliga med dagens 
medicinska kunskaper bör man göra den så uttömmande som möjligt.

Ändringsförslag 58
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Organtransplantation medför dock 
risker. Omfattande terapeutisk användning 
av mänskliga organ för transplantation 
förutsätter att organens kvalitet och 
säkerhet är sådan att den minimerar 

(2) Organtransplantation medför dock 
risker. Omfattande terapeutisk användning 
av mänskliga organ för transplantation 
förutsätter att organens kvalitet och 
säkerhet är sådan att den förbättrar 
nytta/riskförhållandet och samtidigt 
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riskerna för överföring av sjukdomar. minimerar de logistiska riskerna med 
tillvaratagandet av organen.

Or. fr

Motivering

Risken för överföring av sjukdomar är viktig men inte den enda risken i hela kedjan från det 
ögonblick då organet avlägsnas fram till faserna under och efter transplantationen.

Ändringsförslag 59
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Organtransplantation medför dock 
risker. Omfattande terapeutisk användning 
av mänskliga organ för transplantation 
förutsätter att organens kvalitet och 
säkerhet är sådan att den minimerar 
riskerna för överföring av sjukdomar.

(2) Organtransplantation medför dock 
risker. Omfattande terapeutisk användning 
av mänskliga organ för transplantation 
förutsätter att organens kvalitet och 
säkerhet är sådan att den minimerar 
riskerna för överföring av sjukdomar. 
Välorganiserade nationella system för 
transplantation och användning av bästa 
tillgängliga expertis, teknik och innovativ 
medicinsk behandling kan avsevärt 
minska de risker som transplanterade 
organ medför för patienter.

Or. en

Motivering

Immunologiska problem efter transplantation är inte det bästa exemplet på direktivets 
potentiella fördelar.

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

Förslag till direktiv
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Organtransplantation medför dock 
risker. Omfattande terapeutisk användning 
av mänskliga organ för transplantation 
förutsätter att organens kvalitet och 
säkerhet är sådan att den minimerar 
riskerna för överföring av sjukdomar.

(2) Organtransplantation medför dock 
risker. Omfattande terapeutisk användning 
av mänskliga organ för transplantation 
förutsätter att organens kvalitet och 
säkerhet är sådan att den minimerar 
riskerna för överföring av sjukdomar. 
Välorganiserade nationella system för 
transplantation och användning av bästa 
tillgängliga expertis, teknik och innovativ 
medicinsk behandling kan avsevärt 
minska de risker som transplanterade 
organ medför för patienter.

Or. en

Motivering

Immunologiska problem efter transplantation är inte det bästa exemplet på direktivets
potentiella fördelar.

Ändringsförslag 61
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Organtransplantation medför dock 
risker. Omfattande terapeutisk användning 
av mänskliga organ för transplantation 
förutsätter att organens kvalitet och 
säkerhet är sådan att den minimerar 
riskerna för överföring av sjukdomar.

(2) Organtransplantation medför dock 
risker. Terapeutisk användning av 
mänskliga organ för transplantation 
förutsätter att organens kvalitet och 
säkerhet är sådan att den minimerar 
riskerna för överföring av sjukdomar .

Or. de

Motivering

I förslaget till direktiv bestäms de väsentliga kraven på kvalitet och säkerhet vid 
organtransplantationer. Adjektivet ”omfattande” är inte på plats i detta sammanhang och det 
framgår inte klart vilka risker som är förenade med transplantationer.
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Ändringsförslag 62
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Tillgången till mänskliga organ för 
terapeutiska ändamål är dessutom beroende 
av EU-medborgarnas vilja att donera 
organ. För att skydda folkhälsan och 
förhindra att sjukdomar överförs via dessa 
organ måste försiktighetsåtgärder vidtas 
vid tillvaratagande, transport och 
användning av organ.

(3) Tillgången till mänskliga organ för 
terapeutiska ändamål är dessutom beroende 
av EU-medborgarnas vilja att donera 
organ. Medlemsstaterna har ett ansvar att 
öka organdonation på nationell nivå 
eftersom eventuella brister i deras system 
för organtransplantation inte kan 
åtgärdas genom att transportera eller 
flytta patienter från ett land till ett annat.
För att skydda folkhälsan och förhindra att 
sjukdomar överförs via dessa organ måste 
försiktighetsåtgärder vidtas vid 
tillvaratagande, transport och användning 
av organ.

Or. en

Ändringsförslag 63
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den största utmaningen för EU och 
medlemsstaterna när det gäller 
organtransplantation är att minska 
bristen på organ och givare. Det är därför 
av avgörande betydelse att utvidga poolen 
av tillgängliga organ genom att på 
EU-nivå försöka optimera antalet 
transplantationer från hjärndöda och 
hjärtdöda givare, förbättra antalet levande 
givare och utvidga donationskriterierna 
till ”marginella” givare.

Or. fr
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Ändringsförslag 64
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Varje år sker utbyten av organ mellan 
medlemsstaterna. Organutbyte är ett viktigt 
sätt att utvidga poolen av tillgängliga 
organ, vilket gör det enklare att hitta organ 
som bättre passar ihop mellan givare och 
mottagare, vilket i sin tur höjer kvaliteten 
på transplantatet. Detta är särskilt viktigt 
för bästa möjliga behandling av patienter 
med särskilda behov, såsom patienter som 
snabbt behöver vård, hypersensibiliserade 
patienter eller barnpatienter. Tillgängliga 
organ bör kunna föras över gränserna utan 
onödiga problem och dröjsmål.

(4) Varje år sker utbyten av organ mellan 
medlemsstaterna. Organutbyte är ett viktigt 
sätt att göra det enklare att hitta organ som 
bättre passar ihop mellan givare och 
mottagare, vilket i sin tur höjer kvaliteten 
på transplantatet. Detta är särskilt viktigt 
för bästa möjliga behandling av patienter 
med särskilda behov, såsom patienter som 
snabbt behöver vård, hypersensibiliserade 
patienter eller barnpatienter. Tillgängliga 
organ bör kunna föras över gränserna utan 
onödiga problem och dröjsmål.

Or. fr

Motivering

Strävan att passa samman givare och mottagare är den främsta anledningen till att det 
bildats europeiska organisationer för organutbyte, exempelvis Scandinavtransplant och 
Eurotransplant. Denna alleuropeiska utbytesmodell må vara effektiv, men den har inte till 
syfte att utvidga poolen av tillgängliga organ. En sådan sak kräver nya strategier såväl 
nationellt som på EU-nivå.

Ändringsförslag 65
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Varje år sker utbyten av organ mellan 
medlemsstaterna. Organutbyte är ett viktigt 
sätt att utvidga poolen av tillgängliga 
organ, vilket gör det enklare att hitta organ 
som bättre passar ihop mellan givare och 

(4) Varje år sker utbyten av organ mellan 
medlemsstaterna. Organutbyte är ett viktigt 
sätt att enklare hitta organ som bättre 
passar ihop mellan givare och mottagare, 
vilket i sin tur höjer kvaliteten på 
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mottagare, vilket i sin tur höjer kvaliteten 
på transplantatet. Detta är särskilt viktigt 
för bästa möjliga behandling av patienter 
med särskilda behov, såsom patienter som 
snabbt behöver vård, hypersensibiliserade 
patienter eller barnpatienter. Tillgängliga 
organ bör kunna föras över gränserna utan 
onödiga problem och dröjsmål.

transplantatet. Detta är särskilt viktigt för 
bästa möjliga behandling av patienter med 
särskilda behov, såsom patienter som 
snabbt behöver vård, hypersensibiliserade 
patienter eller barnpatienter. Tillgängliga 
organ bör kunna föras över gränserna utan 
onödiga problem och dröjsmål.

Or. de

Motivering

Bättre organutbyte, av det slag som avses i direktivet, ger visserligen bättre kvalitet på de 
transplanterade organen men ökar däremot inte utbudet av tillgängliga organ. Utbudet beror 
på andra faktorer, såsom befolkningens vilja att ställa upp som givare.

Ändringsförslag 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Därför behövs gemensamma kvalitets-
och säkerhetsnormer på gemenskapsnivå 
för tillvaratagande, transport och 
användning av mänskliga organ. Dessa 
normer skulle underlätta organutbyte till 
förmån för tusentals europeiska patienter i 
behov av denna typ av behandling varje år. 
Gemenskapslagstiftningen bör säkerställa 
att mänskliga organ uppfyller godtagbara
kvalitets- och säkerhetsnormer. Därför 
kommer sådana normer att bidra till att ge 
allmänheten förtroende för att organ som 
härrör från en donation i en annan 
medlemsstat uppfyller samma 
grundläggande krav på kvalitet och 
säkerhet som organ från det egna landet.

(6) Därför behövs gemensamma kvalitets-
och säkerhetsnormer på gemenskapsnivå 
för tillvaratagande, transport och 
användning av mänskliga organ, varvid det 
samtidigt bör slås vakt om 
subsidiaritetsprincipen i enlighet med 
artikel 168.7 i EUF-fördraget (tidigare 
artikel 152.5 i EG-fördraget). Dessa 
normer skulle underlätta organutbyte till 
förmån för tusentals europeiska patienter i 
behov av denna typ av behandling varje år. 
Gemenskapslagstiftningen bör säkerställa 
att mänskliga organ uppfyller vedertagna 
kvalitets- och säkerhetsnormer. Därför 
kommer sådana normer att bidra till att ge 
allmänheten förtroende för att organ som 
härrör från en donation i en annan 
medlemsstat uppfyller samma 
grundläggande krav på kvalitet och 
säkerhet som organ från det egna landet.
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Or. de

Motivering

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. 

Ändringsförslag 67
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I enlighet med artikel 168.7 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt påverkar inte de åtgärder 
som antagits enligt punkt 4 a i den 
artikeln nationella bestämmelser om 
medicinsk användning av organ. Det 
kirurgiska transplantationsingreppet i sig 
omfattas därför inte av detta direktiv. För 
att minska de risker som transplanterade 
organ medför måste man dock i detta 
direktivs tillämpningsområde införa vissa 
bestämmelser om 
transplantationsprocessen, särskilt 
bestämmelser för att komma till rätta med 
icke avsedda och oväntade situationer 
som uppstår under transplantationen och 
som kan påverka organens kvalitet och 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 68
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Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att minska riskerna och maximera 
fördelarna med transplantation bör 
medlemsstaterna ha effektiva nationella 
kvalitetsprogram. Programmet bör 
tillämpas och upprätthållas genom hela 
kedjan från donation till transplantation 
eller bortskaffande, och bör omfatta 
personal och organisation, lokaler, 
utrustning, material, dokumentation och 
registrering. Nationella kvalitetsprogram 
ska vid behov inbegripa revision. 
Medlemsstaterna bör, genom skriftliga 
avtal, kunna delegera ansvaret för delar av 
detta program till organisationer för 
organutbyte på EU-nivå.

(7) För att minska riskerna och maximera 
fördelarna med transplantation bör 
medlemsstaterna ha effektiva nationella 
kvalitetsprogram. Programmet bör 
tillämpas och upprätthållas genom hela 
kedjan från donation till transplantation 
eller bortskaffande, och bör omfatta 
personal och organisation, lokaler, 
utrustning, material, dokumentation och 
registrering. Nationella kvalitetsprogram 
ska vid behov inbegripa granskning. 
Medlemsstaterna bör, genom skriftliga 
avtal, kunna delegera ansvaret för delar av 
detta program till organisationer för 
organutbyte på EU-nivå.

Or. de

Motivering

Det verkar föreligga ett översättningsfel i den svenska versionen.

Ändringsförslag 69
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att minska riskerna och maximera 
fördelarna med transplantation bör 
medlemsstaterna ha effektiva nationella 
kvalitetsprogram. Programmet bör 
tillämpas och upprätthållas genom hela 
kedjan från donation till transplantation 
eller bortskaffande, och bör omfatta 
personal och organisation, lokaler, 
utrustning, material, dokumentation och 
registrering. Nationella kvalitetsprogram 

(7) För att minska riskerna och maximera 
fördelarna med transplantation bör 
medlemsstaterna ha effektiva nationella 
kvalitetsprogram. Programmet bör 
tillämpas och upprätthållas genom hela 
kedjan från donation till transplantation 
eller bortskaffande, och bör omfatta 
personal och organisation, lokaler, 
utrustning, material, dokumentation och 
registrering. Nationella kvalitetsprogram 
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ska vid behov inbegripa revision. 
Medlemsstaterna bör, genom skriftliga 
avtal, kunna delegera ansvaret för delar av 
detta program till organisationer för 
organutbyte på EU-nivå.

ska vid behov inbegripa revision. 
Medlemsstaterna bör, genom skriftliga 
avtal, kunna delegera ansvaret för delar av 
detta program till organisationer för 
organutbyte på EU-nivå. Det bör vara 
frivilligt för medlemsstaterna att delta i 
organutbyte och att ingå avtal med 
organisationer för gränsöverskridande 
organutbyte. Medlemsstaterna bör inte 
tvingas att upprätta gemensamma 
väntelistor.

Or. en

Ändringsförslag 70
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att minska riskerna och maximera 
fördelarna med transplantation bör 
medlemsstaterna ha effektiva nationella 
kvalitetsprogram. Programmet bör 
tillämpas och upprätthållas genom hela 
kedjan från donation till transplantation 
eller bortskaffande, och bör omfatta 
personal och organisation, lokaler, 
utrustning, material, dokumentation och 
registrering. Nationella kvalitetsprogram 
ska vid behov inbegripa revision. 
Medlemsstaterna bör, genom skriftliga 
avtal, kunna delegera ansvaret för delar av 
detta program till organisationer för 
organutbyte på EU-nivå.

(7) För att minska riskerna och maximera 
fördelarna med transplantation bör 
medlemsstaterna ha effektiva nationella 
kvalitetsprogram och samtidigt se till att 
det finns en exakt beskrivning av givaren 
och organen. Programmet bör tillämpas 
och upprätthållas genom hela kedjan från 
donation till transplantation eller 
bortskaffande, och bör omfatta personal 
och organisation, lokaler, utrustning, 
material, dokumentation och registrering. 
Nationella kvalitetsprogram ska vid behov 
inbegripa revision. Medlemsstaterna bör, 
genom skriftliga avtal, kunna delegera 
ansvaret för delar av detta program till 
organisationer för organutbyte på EU-nivå.

Or. fr

Motivering

Ingen motivering behövs.
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Ändringsförslag 71
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Villkoren för tillvaratagande bör 
övervakas av de behöriga myndigheterna 
genom godkännande av angivna 
organisationer för tillvaratagande. 
Godkännandet bör förutsätta att det finns 
en lämplig organisation, kvalificerad 
personal och lämpliga lokaler och material.

(8) De behöriga myndigheterna bör 
övervaka tillvaratagandet genom att 
beakta nationella särdrag vid urvalet av 
transplantationsorganisationer. 
Godkännandet bör förutsätta att det finns 
en lämplig organisation, kvalificerad 
personal och lämpliga lokaler och material.

Or. fr

Motivering

Kommissionens text bör inte framhäva en minoritetsmodell för organisationen av de 
nationella transplantationssystemen. 

Ändringsförslag 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En utvärdering av potentiella 
donatorer före transplantationen är en 
väsentlig del av organtransplantation. 
Denna utvärdering måste ge tillräckligt 
med information så att 
transplantationscentrumet kan göra en 
grundlig risk/nytta-analys. Riskerna med 
ett organ och dess egenskaper måste 
kartläggas och dokumenteras så att det är 
möjligt att ge organet till en lämplig 
mottagare. Information bör samlas in för 
fullständig karakterisering av organet och 
givaren.

(10) En utvärdering av potentiella 
donatorer före transplantationen är en 
väsentlig del av organtransplantation. 
Denna utvärdering måste ge tillräckligt 
med information så att 
transplantationscentrumet kan göra en 
grundlig risk/nytta-analys. Riskerna med 
ett organ och dess egenskaper måste 
kartläggas och dokumenteras så att det är 
möjligt att ge organet till en lämplig 
mottagare. Information från den kliniska 
bakgrunden, fysiska undersökningar och 
kompletterande tester bör samlas in för 
fullständig karakterisering av organet och 
givaren. För att få en precis, tillförlitlig 
och objektiv bakgrund bör det medicinska 
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teamet intervjua den levande givaren eller 
anhöriga till den avlidna givaren. Detta är 
mycket viktigt eftersom de snäva 
tidsgränser som gäller vid donation från 
avlidna givare gör det svårare att utesluta 
potentiellt allvarliga överförbara 
sjukdomar. Under intervjuerna bör teamet 
informera de intervjuade om riskerna och 
konsekvenserna av donation och 
transplantation så att de förstår vikten av 
att ge det medicinska teamet all relevant 
information.

Or. en

Motivering

Man måste betona hur viktigt det är att få en riktig klinisk bakgrund för att kunna garantera 
kvalitet och säkerhet för organ avsedda för transplantation. Därför bör tilläggas att 
givare/anhöriga måste få tillräcklig information för att förstå de potentiella riskerna för 
mottagaren.

Ändringsförslag 73
Jo Leinen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En organgivare är ofta också en 
vävnadsgivare. Krav på kvalitet och 
säkerhet för organ bör komplettera och 
sammankopplas med befintliga 
gemenskapssystem för vävnader och celler 
enligt bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 
om fastställande av kvalitets- och 
säkerhetsnormer för donation, 
tillvaratagande, kontroll, bearbetning, 
konservering, förvaring och distribution av 
mänskliga vävnader och celler1. Oväntade 
biverkningar hos en organgivare eller 
organmottagare bör spåras av den behöriga 
myndigheten och rapporteras till systemet 

(13) En organgivare är ofta också en 
vävnadsgivare. Krav på kvalitet och 
säkerhet för organ bör komplettera och 
sammankopplas med befintliga 
gemenskapssystem för vävnader och celler 
enligt bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 
om fastställande av kvalitets- och 
säkerhetsnormer för donation, 
tillvaratagande, kontroll, bearbetning, 
konservering, förvaring och distribution av 
mänskliga vävnader och celler1. Oväntade 
biverkningar hos en organgivare eller 
organmottagare bör spåras av den behöriga 
myndigheten eller behörigt organ och 
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för övervakning av vävnader i enlighet 
med bestämmelserna i det direktivet.

rapporteras till systemet för övervakning av 
vävnader i enlighet med bestämmelserna i 
det direktivet.
(Detta ändringsförslag avser hela texten.)

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater är det inte statliga myndigheter som ansvarar för organdonation utan 
andra behöriga organ (i Tyskland är det t.ex. Deutsche Stiftung für Organtransplantation).

Ändringsförslag 74
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Personal som direkt arbetar med 
donation, tillvaratagande, kontroll, 
konservering, transport och transplantation 
av mänskliga organ bör ha lämpliga 
kvalifikationer och lämplig utbildning.

(14) Personal som direkt arbetar med 
donation, kontroll, karakterisering,
tillvaratagande, konservering, transport 
och transplantation av mänskliga organ bör 
ha lämpliga kvalifikationer och lämplig 
kompetens.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att dessa krav endast gäller sjukvårdspersonal som deltar i processen. 
Att ställa så hårda krav på annan personal kan leda till en oundviklig förlust av organ. Man 
föreslår att de olika stegen ska räknas upp i enlighet med klinisk praxis och i 
överensstämmelse med artikel 2 i direktivet. Den nya formuleringen återger på ett bättre sätt 
den verklighet som EU:s medlemsstater möter och gör klart att tanken inte är att den
administrativa bördan ska öka.

Ändringsförslag 75
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Utbyte av organ från och till 
tredjeländer bör i princip övervakas av den 
behöriga myndigheten. Godkännande bör 
beviljas endast om normer likvärdiga med 
dem som fastställs i detta direktiv uppfylls. 
Man bör dock ta hänsyn till den viktiga roll 
som de existerande europeiska 
organisationerna för organutbyte spelar för 
organutbyte mellan de medlemsstater och 
tredjeländer som deltar i sådana 
organisationer.

(15) Utbyte av organ från och till 
tredjeländer bör i princip övervakas av den 
behöriga myndigheten. Godkännande bör 
beviljas endast om normer likvärdiga med 
dem som fastställs i detta direktiv uppfylls. 
Man bör dock ta hänsyn till den viktiga roll 
som de existerande europeiska 
organisationerna för organutbyte spelar för 
organutbyte mellan de medlemsstater och 
tredjeländer som deltar i sådana 
organisationer. Ett tredjeland eller en 
organisation för organutbyte i ett 
tredjeland bör kunna få sitt godkännande 
även i form av ett generellt godkännande.

Or. de

Motivering

Här görs det klart att man inte behöver ett godkännande för varje enskilt fall av organutbyte 
med tredjeländer, utan att det också räcker med ett generellt godkännande, som innebär att 
organutbyte med ett tredjeland eller en viss organisation i ett tredjeland överlag är tillåtet, 
såvida landet eller organisationen uppfyller normer likvärdiga med dem som fastställs i detta 
direktiv. I annat fall kan förfarandena komma att försenas så pass att organen inte längre går 
att använda.

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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Detta direktiv bör respektera de 
grundläggande rättigheterna och iaktta de 
principer som erkänns i 
Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter1. I linje med den 
stadgan och med hänsyn till konventionen 
om de mänskliga rättigheterna och 
biomedicinen2 bör program för 
organtransplantation bygga på 

(16) För att garantera kvalitet och 
säkerhet för organ för transplantation bör 
program för organtransplantation bygga 
på principerna om frivillig donation utan 
ersättning. Detta är en viktig aspekt 
eftersom en kränkning av dessa principer 
kan innebära oacceptabla risker och 
dåliga resultat för mottagare och levande 
givare. Om donationen inte är frivillig 
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principerna om frivillig donation utan
ersättning, givarens oegennytta samt 
solidaritet mellan givare och mottagare, 
samtidigt som man garanterar anonymitet 
för den avlidne givaren och mottagarna.

och/eller innebär en ekonomisk vinning 
kan donationsprocessens kvalitet inte 
garanteras fullt ut eftersom det 
huvudsakliga och/eller enda syftet inte är 
att förbättra en människas livskvalitet 
eller rädda en människas liv. När givaren 
är ute efter ekonomisk vinning eller 
utsätts för någon form av tvång kanske 
den kliniska bakgrund som den 
potentiella levande givaren eller anhöriga 
till den potentiella avlidna givaren 
tillhandahåller inte är tillräckligt precis 
när det gäller dessa krav och/eller 
sjukdomar som är potentiellt överförbara 
från givare till mottagare, även om 
processen har utarbetats i enlighet med 
lämpliga kvalitetsnormer. Detta skulle 
kunna innebära ett säkerhetsproblem för 
potentiella mottagare eftersom teamet 
skulle ha en begränsad möjlighet att göra 
en lämplig riskanalys.
Detta direktiv bör respektera de 
grundläggande rättigheterna och iaktta de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om grundläggande 
rättigheter1. I linje med den stadgan bör 
den också ta hänsyn till konventionen om 
de mänskliga rättigheterna och 
biomedicinen2 och till 
Världshälsoorganisationens reviderade 
riktlinjer för transplantation av mänskliga 
celler, vävnader och organ.

Or. en

Motivering

Skäl 16 bör fokusera mer på att stärka banden mellan kapitel III (principer som styr 
organdonation) och kvalitet och säkerhet för organ avsedda för transplantation.

Ändringsförslag 77
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Detta direktiv bör respektera de 
grundläggande rättigheterna och iaktta de 
principer som erkänns i 
Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter1. I linje med den 
stadgan och med hänsyn till konventionen 
om de mänskliga rättigheterna och 
biomedicinen2 bör program för 
organtransplantation bygga på 
principerna om frivillig donation utan 
ersättning, givarens oegennytta samt 
solidaritet mellan givare och mottagare, 
samtidigt som man garanterar anonymitet 
för den avlidne givaren och mottagarna.

(16) Detta direktiv bör respektera de 
grundläggande rättigheterna och iaktta de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om grundläggande 
rättigheter1. I linje med den stadgan bör 
den också ta hänsyn till konventionen om 
de mänskliga rättigheterna och 
biomedicinen2 och till 
Världshälsoorganisationens reviderade 
riktlinjer för transplantation av mänskliga 
celler, vävnader och organ.

Or. en

Ändringsförslag 78
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Detta direktiv bör respektera de 
grundläggande rättigheterna och iaktta de 
principer som erkänns i 
Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter3. I linje med den 
stadgan och med hänsyn till konventionen 
om de mänskliga rättigheterna och 
biomedicinen1 bör program för 
organtransplantation bygga på principerna 
om frivillig donation utan ersättning, 
givarens oegennytta samt solidaritet mellan 
givare och mottagare, samtidigt som man 
garanterar anonymitet för den avlidne 
givaren och mottagarna.

(16) Detta direktiv bör respektera de 
grundläggande rättigheterna och iaktta de 
principer som erkänns i 
Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter3. I linje med den 
stadgan och med hänsyn till konventionen 
om de mänskliga rättigheterna och 
biomedicinen1 bör program för 
organtransplantation bygga på principerna 
om frivillig donation utan ersättning, den 
levande givarens oegennytta samt 
solidaritet mellan givare och mottagare, 
samtidigt som man garanterar anonymitet 
för den avlidne givaren och mottagarna.

Or. fr
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Motivering

Det är riktigare att endast tala om den levande givarens oegennytta.

Ändringsförslag 79
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Den behöriga myndigheten får 
rådgöra med den nationella 
dataskyddsmyndigheten när det gäller att 
utarbeta ett ramverk för överföring av 
uppgifter om organ till och från 
tredjeländer.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Den allmänna principen bör vara 
att mottagarens identitet inte får avslöjas 
för givaren eller hans/hennes familj eller 
vice versa. Principen får dock inte 
påverka den lagstiftning som gäller i 
medlemsstaterna och som under särskilda 
omständigheter tillåter att sådan 
information görs tillgänglig för givaren 
eller givarens familjer samt 
organmottagare om båda parter 
samtycker.

Or. en
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Motivering

Garantin om anonymitet mellan givare och mottagare anges från början i skäl 16 i det 
ursprungliga förslaget. Det är bättre om detta beskrivs i ett nytt separat skäl. Det blir då 
tydligare att denna princip om anonymitet inte avser ett förfarande för att garantera 
uppgiftsskydd, eftersom det senare skulle vara i strid med spårbarheten. 

Ändringsförslag 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I artikel 8 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter1 förbjuds i princip 
behandlingen av uppgifter som rör hälsa. 
Begränsade undantag från denna 
förbudsprincip fastställs. I 
direktiv 95/46/EG föreskrivs även att den 
registeransvarige ska genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse samt mot ändringar, 
otillåten spridning av eller otillåten tillgång 
till uppgifterna och mot varje annat slag av 
otillåten behandling.

(17) I artikel 8 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 
1995 om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
förbjuds1 i princip behandlingen av 
uppgifter som rör hälsa. Begränsade 
undantag från detta förbud fastställs. I 
direktiv 95/46/EG föreskrivs även att den 
registeransvarige ska genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse samt mot ändringar, 
otillåten spridning av eller otillåten tillgång 
till uppgifterna och mot varje annat slag av 
otillåten behandling. I linje med det 
direktivet bör det finnas stränga 
sekretessregler och 
säkerhetsbestämmelser för att skydda 
givarens och mottagarens 
personuppgifter. Dessutom bör den 
behöriga myndigheten rådgöra med den 
nationella dataskyddsmyndigheten när det 
gäller att utarbeta ett ramverk för 
överföring av uppgifter om organ till och 
från tredjeländer.

Or. en
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Motivering

Vi vill föreslå att eventuella referenser till uppgiftsskydd införs i detta skäl, som tydligt 
föreskriver att kraven i direktiv 95/46/EG måste uppfyllas.

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

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I artikel 8 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter1 förbjuds i princip 
behandlingen av uppgifter som rör hälsa. 
Begränsade undantag från denna 
förbudsprincip fastställs. I 
direktiv 95/46/EG föreskrivs även att den 
registeransvarige ska genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse samt mot ändringar, 
otillåten spridning av eller otillåten tillgång 
till uppgifterna och mot varje annat slag av 
otillåten behandling.

(17) I artikel 8 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter1 förbjuds i princip 
behandlingen av uppgifter som rör hälsa. 
Begränsade undantag från denna 
förbudsprincip fastställs. I direktiv 
95/46/EG föreskrivs även att den
registeransvarige ska genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse samt mot ändringar, 
otillåten spridning av eller otillåten tillgång 
till uppgifterna och mot varje annat slag av 
otillåten behandling. I linje med det 
direktivet bör det finnas stränga 
sekretessregler och 
säkerhetsbestämmelser för att skydda 
givarens och mottagarens 
personuppgifter. Dessutom bör den 
behöriga myndigheten rådgöra med den 
nationella dataskyddsmyndigheten när det 
gäller att utarbeta ett ramverk för 
överföring av uppgifter om organ till och 
från tredjeländer.

Or. en
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Motivering

Stränga sekretessregler och säkerhetsbestämmelser bör införas för att skydda givarens och 
mottagarens personuppgifter. Vi inför en hänvisning i detta skäl, som tydligt föreskriver att 
kraven i direktiv 95/46/EG måste uppfyllas.

Ändringsförslag 83
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

(21) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1. När det 
gäller artikel 25 i detta direktiv bör alla 
berörda aktörer rådfrågas i de fall då 
genomförandeåtgärder övervägs som 
påverkar uppgiftsskydd och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 84
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) När organ byts ut mellan 
medlemsstater bör kommissionen ha 
befogenheter att fastställa förfarandena för 
överföring till transplantationscentrum, 
t.ex. om relevanta uppgifter för organens 
karakterisering, de förfaranden som behövs 
för att garantera organets spårbarhet, bl.a. 
märkningskrav, och förfaranden för 
rapportering om allvarliga komplikationer 

(22) När organ byts ut mellan 
medlemsstater bör kommissionen ha 
befogenheter att fastställa förfarandena för 
överföring till transplantationscentrum, 
t.ex. om relevanta uppgifter för givarens 
och organens karakterisering, de 
förfaranden som behövs för att garantera 
organets spårbarhet, bl.a. märkningskrav, 
och förfaranden för rapportering om 
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och biverkningar. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och är avsedda att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, eller att komplettera det med nya 
icke väsentliga delar, måste de antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a 
i beslut 1999/468/EG.

allvarliga komplikationer och biverkningar. 
Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och är avsedda att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, eller att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
att garantera höga kvalitets- och
säkerhetsnormer för organ av mänskligt 
ursprung avsedda för transplantation till en 
människa för att garantera en hög 
hälsoskyddsnivå för människor.

I detta direktiv fastställs ramen för 
kvaliteten och säkerheten hos organ av 
mänskligt ursprung avsedda för 
transplantation till en människa för att 
garantera en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.

Or. fr

Motivering

Det här direktivet bör uppfylla två huvudmål: garantera tillräcklig rättsäkerhet för berörda 
parter och vara tillräckligt flexibelt att tillämpa för att ta hänsyn till den akuta karaktären hos 
organtransplantationer.

Ändringsförslag 86
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
att garantera höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer för organ av mänskligt 

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
att garantera kvalitets- och 
säkerhetsnormer för organ av mänskligt 
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ursprung avsedda för transplantation till en 
människa för att garantera en hög 
hälsoskyddsnivå för människor.

ursprung avsedda för transplantation till en 
människa för att garantera en hög 
hälsoskyddsnivå för människor.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det ska också tillämpas på delar av 
organ, när de är avsedda att användas i 
människokroppen på samma sätt som 
organet i dess helhet, samt på 
sammanhängande vävnader.

Or. de

Motivering

Den nya lydelsen utvidgar tillämpningsområdet för punkt 2 med hänsyn till artikel 2.2 c i 
direktivet om mänskliga vävnader och där tas också hänsyn till sammanhängande vävnader 
(till exempel transplantation av ett ansikte eller av lemmar såsom händer eller armar).

Ändringsförslag 88
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) godkännande: godkännande, 
ackreditering, utseende eller tillstånd, 
beroende på vilket begrepp som används i 
respektive medlemsstat,

(a) godkännande: godkännande, 
ackreditering, utseende, tillstånd eller 
registrering, beroende på vilket begrepp 
som används i respektive medlemsstat,

Or. en
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Motivering

Skälet till att införa ”registrering” är att öka flexibiliteten i definitionen av godkännande så 
att den fungerar i alla olika hälso- och sjukvårdssystem i EU. Det behövs dock inte någon 
detaljerad förklaring som bara komplicerar definitionen. En bedömning behöver göras för att 
avgöra om detta ska införas som ett skäl. 

Ändringsförslag 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) godkännande: godkännande,
ackreditering, utseende eller tillstånd, 
beroende på vilket begrepp som används i 
respektive medlemsstat,

(a) godkännande: ackreditering, tillstånd, 
auktorisering eller certifiering, beroende 
på hur lagstiftningen är utformad i 
respektive medlemsstat,

Or. de

Motivering

Den nya lydelsen följer begreppsapparaten i direktivet om mänskliga vävnader och tar 
hänsyn till olika länders nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 90
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) behörig myndighet: en/ett (eller flera) 
icke vinstdrivande 
myndighet/organ/organisation och/eller 
institution, som ska ansvara för att kraven 
i detta direktiv uppfylls,

Or. en
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Ändringsförslag 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) behörig myndighet: en/ett (eller flera) 
icke vinstdrivande 
myndighet/organ/organisation och/eller 
institution, som ska ansvara för att kraven 
i detta direktiv uppfylls,

Or. en

Motivering

Behörig myndighet måste definieras.

Ändringsförslag 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) givare: varje mänsklig källa till organ, 
antingen levande eller död,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 93
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) givare: varje mänsklig källa till organ, 
antingen levande eller död,

(c) givare: varje person som donerar ett 
eller flera organ, antingen om donationen 
sker under personens livstid eller efter 
personens död,

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att klargöra att det viktiga är tidpunkten för donationen och inte 
om givaren vid tiden för tillfrisknande har avlidit eller ej. En levande givare kan ha dött efter 
organdonationen, men det gör inte personen till en avliden givare.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) givare: varje mänsklig källa till organ, 
antingen levande eller död,

(c) givare: varje person som donerar ett 
eller flera organ, antingen om donationen 
sker under personens livstid eller efter 
personens död,

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att klargöra att det viktiga är tidpunkten för donationen och inte 
om givaren vid tiden för tillfrisknande har avlidit eller ej. En levande givare kan ha dött efter 
organdonationen, men det gör inte personen till en avliden givare. 

Ändringsförslag 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) donation: givande av mänskliga organ 
för transplantation,

(d) donation: givande av mänskliga organ 
för användning på människor,
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Or. de

Motivering

(Motiveringen handlar om utbyte av ett ord i den tyska versionen och berör således inte den 
svenska versionen.)

Ändringsförslag 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) givarkarakterisering: insamling av 
relevanta uppgifter om kännetecken hos 
givaren vilka behövs för en grundlig 
riskbedömning för att minimera riskerna 
för mottagaren och optimera
organallokering,

(e) givarkarakterisering: insamling av 
relevanta uppgifter om kännetecken hos 
givaren vilka behövs för att göra en
utvärdering av hans/hennes lämplighet, 
en grundlig riskbedömning samt för att 
minimera riskerna för mottagaren och 
garantera en ändamålsenlig 
organallokering,

Or. en

Motivering

Den nya formuleringen återger bättre syftet med givarkarakteriseringen.

Ändringsförslag 97
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) europeisk organisation för organutbyte: 
en icke vinstdrivande, antingen offentlig
eller privat organisation, som särskilt ägnar 
sig åt utbyte över gränserna; Majoriteten 
av de länder som är medlemmar i en sådan 
organisation är medlemsstater i EU,

(f) europeisk organisation för organutbyte: 
en icke vinstdrivande, antingen offentlig 
eller privat organisation, som ägnar sig åt 
nationellt och/eller gränsöverskridande
organutbyte; Majoriteten av de länder som 
är medlemmar i en sådan organisation är 
medlemsstater i EU,
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Or. en

Motivering

Samtliga europeiska organisationer för organutbyte ansvarar för organutbyte på deras 
medlemsstats territorium och mellan länder.

Ändringsförslag 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) organ: en differentierad och vital del av 
människokroppen bestående av olika 
sorters vävnad, vilken upprätthåller sin 
struktur, kärlbildning och förmåga att 
utveckla fysiologiska funktioner med en 
betydande grad av autonomi,

(g) organ: såväl en differentierad och vital 
del av människokroppen bestående av olika 
sorters vävnad, vilken upprätthåller sin 
struktur, kärlbildning och förmåga att 
utveckla fysiologiska funktioner med en 
betydande grad av autonomi som delar av 
organ, när de är avsedda att användas i 
människokroppen på samma sätt som 
organet i dess helhet, samt 
sammanhängande vävnader,

Or. de

Motivering

Med förslaget till ett direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt 
ursprung avsedda för transplantation strävar Europaparlamentet och rådet efter att fullborda 
arbetet med att harmonisera bestämmelserna inom området ”blod, blodprodukter, celler, 
vävnader och organ av mänskligt ursprung”. Mot bakgrund av detta är det av väsentlig 
betydelse hur tillämpningsområdet för detta förslag till direktiv förhåller sig till redan 
befintlig lagstiftning.

Ändringsförslag 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(g) organ: en differentierad och vital del av 
människokroppen bestående av olika 
sorters vävnad, vilken upprätthåller sin 
struktur, kärlbildning och förmåga att 
utveckla fysiologiska funktioner med en 
betydande grad av autonomi,

(g) organ: en både differentierad och vital 
del av människokroppen bestående av olika 
sorters vävnad, vilken upprätthåller sin 
struktur, kärlbildning och förmåga att 
utveckla fysiologiska funktioner med en 
betydande grad av autonomi och delar av 
organ, om de är avsedda att användas för 
samma syfte som hela organet i 
människokroppen och tillgodoser kraven 
för struktur och kärlbildning,

Or. en

Motivering

Eftersom delar av organ, enligt artikel 2.2 c i vävnadsdirektivet 2004/23/EG, utesluts från 
dess tillämpningsområde, bör motsvarande förordningar inom detta område integreras i 
förslaget till direktiv, så att inga kryphål uppstår. Detta rör framför allt gemensam praxis för 
transplantation av delar av levern som kan ta över hela organets funktioner.

Ändringsförslag 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) organ: en differentierad och vital del av 
människokroppen bestående av olika 
sorters vävnad, vilken upprätthåller sin 
struktur, kärlbildning och förmåga att 
utveckla fysiologiska funktioner med en 
betydande grad av autonomi,

(g) organ: en differentierad del av 
människokroppen bestående av olika 
sorters vävnad, vilken upprätthåller sin 
struktur, kärlbildning och förmåga att 
utveckla fysiologiska funktioner med en 
betydande grad av autonomi; en del av ett 
organ anses också omfattas av denna 
definition, om delen är avsedd att 
användas för samma syfte som hela 
organet i människokroppen och 
tillgodoser kraven för struktur och 
kärlbildning,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) karakterisering av organ: insamling av 
relevanta uppgifter om kännetecken hos ett 
organ vilka behövs för en grundlig 
riskbedömning för att minimera riskerna 
för mottagaren och optimera allokering av 
organ,

(h) karakterisering av organ: insamling av 
relevanta uppgifter om kännetecken hos ett 
organ vilka behövs för att göra en 
utvärdering av dess lämplighet, en 
grundlig riskbedömning samt för att 
minimera riskerna för mottagaren och 
garantera en ändamålsenlig allokering av 
organ,

Or. en

Motivering

Den nya formuleringen återger bättre syftet med karakteriseringen av organ.

Ändringsförslag 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) tillvaratagande: förfarande genom vilket 
donerade organ görs tillgängliga,

(i) tillvaratagande: samordnat förfarande 
genom vilket donerade organ görs 
tillgängliga,

Or. de



AM\807512SV.doc 31/84 PE439.155v03-00

SV

Motivering

Tillvaratagandet måste ske med hjälp av ett samordnat förfarande.

Ändringsförslag 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) tillgängliggörande: beredning, 
hantering, konservering, förpackning och 
transport av organ av mänskligt 
ursprung,

Or. de

Motivering

Vid en jämförelse med direktivet om mänskliga vävnader, 2004/23/EG, är det påfallande att 
begreppen ”tillvaratagande, bearbetning, konservering” definierats i det sistnämnda 
direktivet, medan endast begreppen ”tillvaratagande, konservering” definierats i det 
föreliggande förslaget till direktiv. Detta får som följd att viktiga mellanliggande faser, såsom 
beredningen, hanteringen, förpackningen och transporten av organ av mänskligt ursprung 
inte definierats och att det således inte heller kommer att finnas några bestämmelser för dem.

Ändringsförslag 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) organisation för tillvaratagande: en 
vårdinrättning, grupp eller avdelning på 
ett sjukhus eller annat organ som fått 
tillstånd av den behöriga myndigheten att 
tillvarata mänskliga organ,

(j) organisation för tillvaratagande: en eller 
flera offentliga eller privata och 
allmännyttiga 
instanser/organisationer/inrättningar som
framför allt samordnat arbetar med att 
tillvarata och tillgängliggöra mänskliga 
organ,

Or. de
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Motivering

Då det lagstiftande innehållet i direktivet avgränsas måste det ofrånkomligen tas hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen i enlighet med artikel 168.7 i EUF-fördraget (tidigare artikel 152.5 i 
EG-fördraget). Detta tas det delvis hänsyn till redan i skäl 19. Definitionerna i artikel 3 i 
förslaget till direktiv måste anpassas i enlighet därmed. Det måste också tas hänsyn till vilka 
ändringar som nödvändiggörs av detta, till exempel i artikel 18.

Ändringsförslag 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) behörig myndighet: en eller flera 
offentliga eller privata och allmännyttiga 
instanser/organisationer/inrättningar som 
framför allt arbetar med genomförandet 
av detta direktiv,

Or. de

Motivering

Då det lagstiftande innehållet i direktivet avgränsas måste det ofrånkomligen tas hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen i enlighet med artikel 168.7 i EUF-fördraget (tidigare artikel 152.5 i 
EG-fördraget). Detta tas det delvis hänsyn till redan i skäl 19. Definitionerna i artikel 3 i 
förslaget till direktiv måste anpassas i enlighet därmed. Det måste också tas hänsyn till vilka 
ändringar som nödvändiggörs av detta, till exempel i artikel 18.

Ändringsförslag 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) konservering: användning av kemiska 
agenser, ändring av miljöförhållanden eller 
andra metoder under bearbetningen för att 
förhindra eller fördröja biologisk eller 
fysisk försämring hos mänskliga organ från 

(k) konservering: användning av kemiska 
agenser, ändring av miljöförhållanden eller 
andra metoder under tillgängliggörandet
för att förhindra eller fördröja biologisk 
eller fysisk försämring hos mänskliga 
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tillvaratagandet till transplantationen, organ från tillvaratagandet till 
transplantationen,

Or. de

Motivering

Kompletteringen är en följd av den kompletterade definitionen på ”tillgängliggörande” 
(jfr ändringsförslaget till artikel 3 i).

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) allvarlig komplikation: varje oväntad 
incident under varje steg i kedjan från 
donation till transplantation som kan leda 
till överföring av en smittsam sjukdom, 
som är dödlig, livshotande, invalidiserande 
eller medför betydande 
funktionsnedsättning för patienten eller 
som leder till eller förlänger sjukdom eller 
behov av sjukhusvård,

(m) allvarlig komplikation: varje oönskad 
och oväntad incident under 
tillvaratagandet, konserveringen och 
tillgängliggörandet av organ som kan leda 
till överföring av en smittsam sjukdom, 
som är dödlig, livshotande eller potentiellt
invalidiserande för givaren eller 
mottagaren eller som kan nödvändiggöra 
sjukhusvistelse eller leda till annan 
sjukdom, såvida det inte rör sig om 
biverkningar av immunsuppressionen,

Or. de

Motivering

Definitionen av allvarlig oväntad komplikation har gjorts så vittomfattande att den 
ofrånkomligen skulle leda till en mängd anmälningar utan relevans ur kvalitets- eller 
säkerhetssynvinkel. Därför bör denna begreppsdefinition insnävas.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led m
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) allvarlig biverkning: en icke avsedd 
reaktion, däribland en smittsam sjukdom, 
hos givaren eller mottagaren under varje 
steg i kedjan från donation till 
transplantation, vilken är dödlig, 
livshotande, invalidiserande eller medför 
betydande funktionsnedsättning eller leder 
till eller förlänger behov av sjukhusvård 
eller sjukdom,

(n) allvarlig biverkning: en icke avsedd 
eller oväntad allvarlig reaktion, däribland 
en smittsam sjukdom, hos givaren eller 
mottagaren i samband med donation, 
tillvaratagande, konservering eller 
tillgängliggörande av ett organ, fram till 
transplantation, vilken är dödlig, 
livshotande, invalidiserande eller medför 
betydande funktionsnedsättning eller leder 
till behov av sjukhusvård eller till oväntad
sjukdom, med undantag av biverkningar 
av immunsuppressionen,

Or. de

Motivering

Definitionen av allvarlig biverkning har gjorts så vittomfattande att den ofrånkomligen skulle 
leda till en mängd anmälningar utan relevans ur kvalitets- eller säkerhetssynvinkel. Därför 
bör denna begreppsdefinition insnävas.

Ändringsförslag 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) allvarlig biverkning: en icke avsedd 
reaktion, däribland en smittsam sjukdom, 
hos givaren eller mottagaren under varje
steg i kedjan från donation till 
transplantation, vilken är dödlig, 
livshotande, invalidiserande eller medför 
betydande funktionsnedsättning eller leder 
till eller förlänger behov av sjukhusvård 
eller sjukdom,

(n) allvarlig biverkning: en icke avsedd 
reaktion, däribland en smittsam sjukdom, 
hos den levande givaren eller mottagaren 
som kan ha samband med något steg i 
kedjan från donation till transplantation, 
vilken är dödlig, livshotande, 
invalidiserande eller medför betydande 
funktionsnedsättning eller leder till eller 
förlänger behov av sjukhusvård eller 
sjukdom,

Or. en
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Motivering

Endast levande givare kan få hälsoproblem på grund av donationen. Dessutom finns det 
reaktioner som man inte helt och hållet vet vad de beror på och som bör undersökas. Denna 
formulering återger verkligheten.

Ändringsförslag 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) transplantation: den process genom 
vilken en viss funktion i människokroppen 
återställs genom överföring av likvärdiga
organ till en mottagare,

(p) transplantation: den process genom 
vilken en viss funktion i människokroppen 
återställs genom överföring av organ av 
mänskligt ursprung till en mottagare,

Or. de

Motivering

En klarläggning av begreppet transplantation.

Ändringsförslag 111
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) spårbarhet: den behöriga myndighetens 
möjligheter att lokalisera och identifiera 
organ under varje steg av kedjan från 
donation till transplantation eller 
bortskaffande, vilket under särskilda 
omständigheter i detta direktiv är tillåtet 
för att

(r) spårbarhet: den behöriga myndighetens 
möjligheter att lokalisera och identifiera 
organ under varje steg av kedjan från 
donation till transplantation eller 
bortskaffande.

– identifiera givaren och organisationen 
för tillvaratagande,
– identifiera mottagaren/mottagarna på 
transplantationscentrum,
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– lokalisera och identifiera alla relevanta 
uppgifter som inte är personuppgifter om 
de produkter och material som kommer i 
kontakt med detta organ.

Or. de

Motivering

Den nya lydelsen innehåller ett klart förslag till hur begreppet ”spårbarhet” ska definieras 
och överlåter konkretiseringen till lagstiftningen i direktivet (artikel 10).

Ändringsförslag 112
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organs kvalitet och säkerhet Ramverk för kvalitet och säkerhet

Or. en

Motivering

Det är bättre med ”ramverk” än med program, eftersom det har en vidare betydelse. För att 
bättre spegla verkligheten i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem är det bäst att inte 
ange huruvida det rör sig om ett överstatligt, nationellt eller regionalt ramverk.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella kvalitetsprogram Ramverk för kvalitet och säkerhet

Or. en

Motivering

Det är bättre med ”ramverk” än med program, eftersom det har en vidare betydelse. För att 
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bättre spegla verkligheten i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem är det bäst att inte 
ange huruvida det rör sig om ett överstatligt, nationellt eller regionalt ramverk.

Ändringsförslag 114
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
kvalitetsprogram inrättas för att täcka alla 
steg i kedjan från donation till 
transplantation eller bortskaffande, för att 
se till att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs.

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
kvalitetsprogram inrättas för att täcka alla 
steg i kedjan från donation till 
transplantation eller bortskaffande, för att 
se till att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, och detta ska de göra genom att 
inrätta lämpliga offentliga 
kontrollmekanismer.

Or. el

Motivering

Med tanke på att organtransplantationer är känsliga och görs utan vinstsyfte och att patienter 
som väntar på ett organ befinner sig i en utsatt position, är det tvunget att införa strikta 
offentliga kontroller i varje skede av denna process.

Ändringsförslag 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella kvalitetsprogrammen ska 
säkerställa antagande och tillämpning av

2. Ramverket för kvalitet och säkerhet ska 
säkerställa antagande och tillämpning av

Or. en

Motivering

Denna nya struktur, som medlemsstaterna helhjärtat stödjer, bidrar till bättre förståelse för 
de viktigaste delarna i ramverket för kvalitet och säkerhet. Ytterligare detaljer om de olika 
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delarna finns i de relevanta artiklarna.

Ändringsförslag 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) standardrutiner för verifiering av 
givarens identitet,

a) rutiner för verifiering av givarens 
identitet,

Or. en

Ändringsförslag 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) standardrutiner för verifiering av 
uppgifter om givarens eller dennes familjs 
samtycke eller tillstånd i enlighet med 
nationella bestämmelser,

b) rutiner för verifiering av uppgifter om 
givarens eller dennes familjs samtycke 
eller tillstånd i enlighet med nationella 
bestämmelser som gäller vid donation och 
tillvaratagande,

Or. en

Motivering

Denna nya struktur, som medlemsstaterna helhjärtat stödjer, bidrar till bättre förståelse för 
de viktigaste delarna i ramverket för kvalitet och säkerhet. Ytterligare detaljer om de olika 
delarna finns i de relevanta artiklarna.

Ändringsförslag 118
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) standardrutiner för verifiering av 
uppgifter om givarens eller dennes familjs 
samtycke eller tillstånd i enlighet med 
nationella bestämmelser,

b) standardrutiner för verifiering av 
uppgifter om att givaren eller dennes 
familj inte motsätter sig organdonation, i 
enlighet med nationella bestämmelser,

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag bekräftar det medgivande enligt ”opting out-principen” som gäller i 
flertalet medlemsstater.

Ändringsförslag 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) standardrutiner för verifiering av 
fullständig karakterisering av organet och 
givaren i enlighet med artikel 7 och 
förlagorna i bilagan,

c) rutiner för verifiering av fullständig 
karakterisering av organet och givaren i 
enlighet med artikel 7 och förlagorna i 
bilagan,

Or. en

Motivering

Denna nya struktur, som medlemsstaterna helhjärtat stödjer, bidrar till bättre förståelse för 
de viktigaste delarna i ramverket för kvalitet och säkerhet. Ytterligare detaljer om de olika 
delarna finns i de relevanta artiklarna.

Ändringsförslag 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) bestämmelser för transport av mänskliga e) rutiner för transport av mänskliga organ, 
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organ, i enlighet med artikel 8. i enlighet med artikel 8.

Or. en

Motivering

Denna nya struktur, som medlemsstaterna helhjärtat stödjer, bidrar till bättre förståelse för 
de viktigaste delarna i ramverket för kvalitet och säkerhet. Ytterligare detaljer om de olika 
delarna finns i de relevanta artiklarna.

Ändringsförslag 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led ea–ec (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) rutiner för att garantera spårbarhet 
och för att rättsliga krav om skydd av 
personuppgifter och sekretess efterlevs; 
rutinerna ska inbegripa de tillvaratagande 
organisationernas och 
transplantationscentrumens ansvar för 
spårbarhet,
eb) rutiner för precis, snabb och 
kontrollerbar rapportering av allvarliga 
komplikationer och biverkningar i 
enlighet med artikel 11.1, inbegripet de 
tillvaratagande organisationernas och 
transplantationscentrumens ansvar för 
denna rapportering,
ec) rutiner för hantering av allvarliga 
komplikationer och biverkningar i 
enlighet med artikel 11.2, inbegripet de 
tillvaratagande organisationernas och 
transplantationscentrumens ansvar för 
denna hantering.

Or. en

Motivering

Denna nya struktur, som medlemsstaterna helhjärtat stödjer, bidrar till bättre förståelse för 
de viktigaste delarna i ramverket för kvalitet och säkerhet. Ytterligare detaljer om de olika 
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delarna finns i de relevanta artiklarna.

Ändringsförslag 122
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De nationella kvalitetsprogrammen ska 
fastställa

3. För övrigt ska ramverket för kvalitet 
och säkerhet se till att den 
sjukvårdspersonal som arbetar i alla steg i 
kedjan från donation till transplantation 
eller bortskaffande har lämpliga 
kvalifikationer och lämplig kompetens, 
samt utarbeta särskilda 
utbildningsprogram för den personalen.

Or. en

Motivering

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. 

Ändringsförslag 123
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella kvalitetsprogrammen ska 
fastställa

utgår

a) bestämmelser som garanterar 
spårbarhet för organen i alla steg i kedjan 
från donation till transplantation eller 



PE439.155v03-00 42/84 AM\807512SV.doc

SV

bortskaffande, i enlighet med artikel 10, 
däribland
– de standardrutiner som garanterar att 
ett organ kan spåras nationellt,
– de uppgifter som behövs för att 
garantera spårbarhet och hur rättsliga 
krav om skydd av personuppgifter och 
sekretess efterlevs,
– de tillvaratagande organisationernas 
och transplantationscentrumens ansvar 
för spårbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 124
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) standardrutiner för utgår
– precis, snabb och kontrollerbar 
rapportering av allvarliga komplikationer 
och biverkningar i enlighet med 
artikel 11.1,
– återkallande av organ som avses i 
artikel 11.2,
– de tillvaratagande organisationernas 
och transplantationscentrumens ansvar i 
rapporteringsförfarandet,

Or. en

Ändringsförslag 125
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led b – strecksats 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de tillvaratagande organisationernas och 
transplantationscentrumens ansvar i 
rapporteringsförfarandet,

de tillvaratagande organisationernas och 
transplantationscentrumens ansvar i 
rapporteringsförfarandet i enlighet med 
artikel 11.1,

Or. de

Motivering

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. 

Ändringsförslag 126
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) att det i akuta nödsituationer får göras 
transplantationer med organ som inte är 
optimala, efter samråd mellan 
vårdpersonalen och patienten eller dennes 
nära anhöriga, om patienten är 
oförmögen att själv uttrycka sin vilja.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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c) vilka kvalifikationer som krävs för den 
personal som arbetar i alla steg i kedjan 
från donation till transplantation eller 
bortskaffande, och utarbeta särskilda 
utbildningsprogram för personalen i 
enlighet med erkända internationella 
normer.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vilka kvalifikationer som krävs för den 
personal som arbetar i alla steg i kedjan 
från donation till transplantation eller 
bortskaffande, och utarbeta särskilda 
utbildningsprogram för personalen i 
enlighet med erkända internationella 
normer.

c) vilka kvalifikationer eller kompetenser 
som krävs för den sjukvårdspersonal som 
arbetar i alla steg i kedjan från donation till 
transplantation eller bortskaffande, och 
utarbeta särskilda utbildningsprogram för 
den personalen.

Or. en

Motivering

Om man lägger till ”kompetenser” speglas verkligheten på nationell nivå bättre.

Ändringsförslag 129
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) transplantationssamordnarnas
ställning från själva organgivningen till 
uppföljningen av 
transplantationspatienten.
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Or. fr

Motivering

I en resolution av den 22 april 2008 framhöll Europaparlamentet i punkt 12 
transplantationssamordnarnas centrala roll i arbetet med att aktivt identifiera potentiella 
donatorer. Det är därför nödvändigt att de nationella kvalitetsprogrammen enligt artikel 4.3 
innehåller uppgifter om transplantationssamordnarnas ställning.

Ändringsförslag 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvaratagandet sker i organisationer för 
tillvaratagande som uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvaratagandet och tillgängliggörandet 
sköts av en eller flera offentliga eller 
privata och allmännyttiga 
instanser/organisationer/inrättningar som 
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

Or. de

Motivering

Denna ändring blir en konsekvens med tanke på begreppet myndighet och tillgängliggörandet 
av organ.

Ändringsförslag 131
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Organisationen för tillvaratagande ska 
ha en organisationsstruktur och rutiner 
som omfattar följande:

utgår

a) Det ska finnas en tjänsteförteckning 
där befattningsbeskrivningar samt 
ansvars- och rapporteringsförhållanden 
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klart anges.
b) Standardrutiner i enlighet med 
nationella kvalitetsprogram.

Or. fr

Motivering

Dessa alltför precisa detaljer hör inte hemma i själva direktivtexten.

Ändringsförslag 132
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att medicinsk 
verksamhet i organisationer för 
tillvaratagande, såsom urval av givare, sker 
på inrådan och under överinseende av en 
läkare i enlighet med direktiv 2005/36/EG.

1. Medlemsstaterna ska se till att medicinsk 
verksamhet i organisationer för 
tillvaratagande, såsom urval av givare, 
donationsprocessens kvalitet, effektivitet 
och integritet, sker på inrådan och under 
överinseende av en läkare i enlighet med 
direktiv 2005/36/EG.

Or. en

Ändringsförslag 133
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvaratagandet sker i för detta ändamål 
särskilt avsedda utrymmen som är 
utformade och konstruerade samt 
underhålls och drivs så att de uppfyller 
kraven i detta direktiv, och möjliggör 
minimering av bakteriell eller annan 
kontaminering av tillvaratagna mänskliga 

2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvaratagandet sker i för detta ändamål 
särskilt avsedda utrymmen som uppfyller 
allmänt tillämpliga normer för 
operationssalar.
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organ i enlighet med god medicinsk 
praxis.

Or. fr

Ändringsförslag 134
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillvaratagandet sker i för detta ändamål 
särskilt avsedda utrymmen som är 
utformade och konstruerade samt 
underhålls och drivs så att de uppfyller 
kraven i detta direktiv, och möjliggör 
minimering av bakteriell eller annan 
kontaminering av tillvaratagna mänskliga 
organ i enlighet med god medicinsk praxis.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
donationen sker i lämpliga utrymmen som 
är utformade och konstruerade samt 
underhålls och drivs så att de uppfyller 
kraven i detta direktiv, och möjliggör 
minimering av bakteriell eller annan 
kontaminering av tillvaratagna mänskliga 
organ i enlighet med god medicinsk praxis. 
Dessa utrymmen ska följa normerna för 
operationssalar.

Or. de

Motivering

Ett förtydligande.

Ändringsförslag 135
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lokalerna ska uppfylla normala normer 
för operationssalar, bland annat avseende 
följande punkter:

utgår

a) Begränsat tillträde.
b) Personal som bär lämplig steril 
operationsklädsel och använder sterila 
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handskar, mössor och ansiktsmasker.

Or. fr

Motivering

Den här typen av detaljer hör inte hemma i ett EU-direktiv.

Ändringsförslag 136
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De organisationer, organ eller företag
som sysslar med transport av organ ska ha 
lämpliga standardrutiner som garanterar
att organet inte skadas under transporten 
och att transporttiden är så kort som 
möjligt.

a) Den organisation som sysslar med 
transport av organ ska se till att organet 
transporteras med nödvändig aktsamhet.

Or. de

Motivering

Avveckling av onödig byråkrati. Det viktiga är att organet hanteras som sig bör under 
transporten.

Ändringsförslag 137
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De organisationer, organ eller företag 
som sysslar med transport av organ ska ha 
lämpliga standardrutiner som garanterar 
att organet inte skadas under transporten 
och att transporttiden är så kort som 
möjligt.

a) De organisationer, organ eller företag 
som sysslar med transport av organ ska ha 
lämpliga rutiner som garanterar att organet 
inte skadas under transporten och att 
transporttiden optimeras och görs så kort 
som möjligt.
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Or. en

Motivering

Håller med, även om formuleringen kan ändras, eftersom rådet har föreslagit en annan 
formulering (och att en lämplig transporttid garanteras) för samma sak. Tänk på att 
”standardrutiner” har ersatts av rutiner genom hela texten, men att samma definition 
(skrivna instruktioner som beskriver de olika stegen i en specifik process, inbegripet material 
och metoder som ska användas samt den förväntade slutprodukten) har behållits.

Ändringsförslag 138
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Identifiering av den tillvaratagande 
organisationen, adress och telefonnummer.

Identifiering av den tillvaratagande 
organisationen och det sjukhus där 
donationen ägt rum, tillsammans med 
deras adress och telefonnummer.

Or. de

Motivering

Den föreslagna ändringen innebär ett hänsynstagande till kraven på kvalitet och säkerhet och 
här beaktas också de speciella kraven i samband med organtransplantationer.

Ändringsförslag 139
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Uppgift om att förpackningen innehåller 
mänskliga organ och anvisningen 
”HANTERAS VARSAMT”.

– Uppgift om att förpackningen innehåller 
mänskliga organ och anvisningen 
”MÄNSKLIGT ORGAN”.

Or. fr
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Motivering

Detta är gällande praxis. Det finns ingen anledning att ändra på detta, framför allt inte om 
man vill att organtransporterna alltid ska ske öppet och inte i det fördolda.

Ändringsförslag 140
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Rekommenderade 
transportförhållanden, bland annat 
anvisningar om att hålla behållaren 
under en viss temperatur och i en viss 
ställning.

utgår

Or. fr

Motivering

Den här ändringen handlar om att stryka ett förslag som helt enkelt är omöjligt att genomföra 
i praktiken. Till och med i medlemsstater med de mest avancerade system är 
temperaturövervakning alltför kostsamt. I stället får man mer sakligt se till att organen 
förvaras väl i lämpliga isblock.

Ändringsförslag 141
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Rekommenderade 
transportförhållanden, bland annat 
anvisningar om att hålla behållaren 
under en viss temperatur och i en viss 
ställning.

– De organisationer, organ eller företag 
som sysslar med transport av organ ska 
ha lämpliga rutiner som garanterar att 
organet inte skadas under transporten och 
att transporttiden optimeras och görs så 
kort som möjligt.

Or. en
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Motivering

Håller med, även om formuleringen kan ändras, eftersom rådet har föreslagit en annan 
formulering (och att en lämplig transporttid garanteras) för samma sak. Tänk på att 
”standardrutiner” har ersatts av rutiner genom hela texten, men att samma definition 
(skrivna instruktioner som beskriver de olika stegen i en specifik process, inbegripet material 
och metoder som ska användas samt den förväntade slutprodukten) har behållits.

Ändringsförslag 142
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På ackrediteringen, tillståndet, 
godkännandet eller licensen ska den 
behöriga myndigheten ange vilka 
verksamheter transplantationscentrumet 
får utföra.

2. På ackrediteringen, tillståndet, 
godkännandet eller licensen ska den 
behöriga myndigheten ange vilka program
transplantationscentrumet får utföra.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget handlar om att lyfta fram mångfalden av transplantationscentrum. Vissa 
utför all typ av transplantationsverksamhet, medan andra har tillstånd endast för vissa 
transplantationsprogram, exempelvis njurar, men inte hjärtan.

Ändringsförslag 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På ackrediteringen, tillståndet,
godkännandet eller licensen ska den 
behöriga myndigheten ange vilka 
verksamheter transplantationscentrumet får 
utföra.

2. På godkännandet ska den behöriga 
myndigheten ange vilka verksamheter 
transplantationscentrumet får utföra.

Or. de
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Motivering

Ändringen förbättrar lagstiftningen och underlättar rättstillämpningen. De olika begrepp som 
i olika medlemsstater används för ett godkännande, alltså ackreditering, tillstånd, 
godkännande eller licens, har med tanke på användningen i detta direktiv sammanfattats i 
den definition av begreppet ”godkännande” som ingår i artikel 3 a. Till undvikande av 
missförstånd bör denna definition användas genomgående i direktivet.

Ändringsförslag 144
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, på begäran av 
kommissionen eller en annan medlemsstat, 
tillhandahålla information om nationella 
krav för godkännande av 
transplantationscentrum.

4. Medlemsstaterna ska, på begäran av 
kommissionen eller en annan medlemsstat, 
tillhandahålla information om nationella 
krav för godkännande av 
transplantationscentrum. Medlemsstaterna 
ska verka för att skapa enhetligare 
kriterier för godkännande inom EU.

Or. fr

Motivering

Direktivet bör innehålla ambitiösa mål för medlemsstaterna även i fråga om att få till stånd 
enhetligare kriterier för transplantationscentrumen.

Ändringsförslag 145
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att man för 
identifiering av givare tillämpar ett system, 
varigenom varje donation och var och en 
av de tillhörande organen kan identifieras. 
Medlemsstaterna ska se till att detta system 
för identifiering av givare utformas och 

2. Medlemsstaterna ska se till att man för 
identifiering av givare tillämpar ett system, 
varigenom varje donation och vart och ett 
av de tillhörande organen kan identifieras. 
Medlemsstaterna ska se till att sekretessen 
för patientuppgifter respekteras i enlighet 
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väljs ut så att inga personuppgifter (eller 
så få som möjligt) behöver samlas in, 
hanteras eller användas. Särskilt bör man 
utnyttja möjligheten till pseudonymisering 
eller avidentifiering.

med nationella bestämmelser.

Or. en

Motivering

För detaljerat, eftersom det redan har hänvisats till direktivet om skydd av personuppgifter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att man för 
identifiering av givare tillämpar ett system, 
varigenom varje donation och var och en 
av de tillhörande organen kan identifieras. 
Medlemsstaterna ska se till att detta system 
för identifiering av givare utformas och 
väljs ut så att inga personuppgifter (eller 
så få som möjligt) behöver samlas in, 
hanteras eller användas. Särskilt bör man 
utnyttja möjligheten till pseudonymisering 
eller avidentifiering.

2. Medlemsstaterna ska se till att man för 
identifiering av givare tillämpar ett system, 
varigenom varje donation och vart och ett 
av de tillhörande organen kan identifieras. 
Medlemsstaterna ska se till att sekretessen 
för patientuppgifter respekteras i enlighet 
med nationella bestämmelser.

Or. en

Motivering

Det hänvisas redan till direktivet om skydd av personuppgifter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett system för att rapportera, utreda, 
registrera och förmedla relevanta och 
nödvändiga uppgifter om allvarliga 
komplikationer och biverkningar som kan 
påverka mänskliga organs kvalitet och 
säkerhet, och som kan tillskrivas 
tillvaratagande, kontroll och transport av 
organet, samt om alla de allvarliga 
biverkningar som har konstaterats under 
eller efter en transplantation och som kan 
ha samband med denna verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett system för att rapportera, utreda, 
registrera och förmedla relevanta och 
nödvändiga uppgifter om allvarliga 
komplikationer och biverkningar som kan 
påverka mänskliga organs kvalitet och 
säkerhet, och som kan tillskrivas kontroll, 
karakterisering, tillvaratagande,
konservering och transport av organet, 
samt om alla de allvarliga biverkningar 
som har konstaterats under eller efter en 
transplantation och som kan ha samband 
med denna verksamhet.

Or. en

Motivering

Karakterisering omfattas också av direktivet – artikel 2.1. Tillvaratagande bör komma efter 
kontroll för att stämma överens med klinisk praxis.

Ändringsförslag 148
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett system för att rapportera, utreda, 
registrera och förmedla relevanta och 
nödvändiga uppgifter om allvarliga 
komplikationer och biverkningar som kan 
påverka mänskliga organs kvalitet och
säkerhet, och som kan tillskrivas 
tillvaratagande, kontroll och transport av 
organet, samt om alla de allvarliga 
biverkningar som har konstaterats under 
eller efter en transplantation och som kan 
ha samband med denna verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett system för att rapportera, utreda, 
registrera och förmedla relevanta och 
nödvändiga uppgifter om allvarliga 
komplikationer och biverkningar som kan 
påverka mänskliga organs kvalitet och 
säkerhet, och som kan tillskrivas kontroll, 
karakterisering, tillvaratagande,
konservering och transport av organet, 
samt om alla de allvarliga biverkningar 
som har konstaterats under eller efter en 
transplantation och som kan ha samband 
med denna verksamhet.
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Or. en

Motivering

Karakterisering omfattas också av direktivet –  artikel 2.1. Tillvaratagande bör komma efter 
kontroll för att stämma överens med klinisk praxis.

Ändringsförslag 149
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett system för att rapportera, utreda, 
registrera och förmedla relevanta och 
nödvändiga uppgifter om allvarliga 
komplikationer och biverkningar som kan 
påverka mänskliga organs kvalitet och 
säkerhet, och som kan tillskrivas 
tillvaratagande, kontroll och transport av 
organet, samt om alla de allvarliga 
biverkningar som har konstaterats under 
eller efter en transplantation och som kan 
ha samband med denna verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett system för att rapportera, utreda, 
registrera och förmedla relevanta och 
nödvändiga uppgifter om oväntade
allvarliga komplikationer och biverkningar 
som kan påverka mänskliga organs kvalitet 
och säkerhet, och som kan tillskrivas 
tillvaratagande, kontroll och transport av 
organet, samt om alla de allvarliga 
biverkningar som har konstaterats under 
eller efter en transplantation och som kan 
ha samband med denna verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 150
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Tredje man

1. Tillvaratagande organisationer och 
transplantationscentrum får sluta 
skriftliga avtal med tredje man för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter.
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2. Om tillvaratagande organisationer och 
transplantationscentrum ingår skriftliga 
avtal enligt punkt 1 ska de
a) utvärdera och utse tredje man på 
grundval av dennes förmåga att uppfylla 
de normer som fastställs i detta direktiv,
b) upprätthålla en fullständig förteckning 
över de avtal enligt punkt 1 som de har 
ingått med tredje man,
c) fastställa tredje mans ansvarsområden 
och de detaljerade rutinerna,
d) på begäran av den behöriga 
myndigheten tillhandahålla kopior av 
avtal med tredje man.

Or. en

(Detta arrangemang fastställdes redan i direktivet om mänskliga vävnader och celler, se 
artikel 24 i direktiv 2004/23/EG.)

Motivering

Det kommer förmodligen att finnas verksamhet som tillvaratagande organisationer eller 
transplantationscentrum måste bedriva, men som de skulle vilja överlåta på tredje man, 
antingen nu eller i framtiden, exempelvis driften av IT-system. Denna artikel skulle se till att 
tredje man uppfyller de kvalitets- och säkerhetsnormer som fastställs i detta direktiv.

Ändringsförslag 151
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SKYDD AV GIVARE OCH 
MOTTAGARE

URVAL OCH UTVÄRDERING AV 
GIVARE

Or. en

Motivering

Artiklarna i detta kapitel ägnas åt urval och utvärdering av givare. Syftet med en 
omformulering av rubriken är att förtydliga att sådana bestämmelser ingår i direktivet på 
grund av deras koppling till kvalitet och säkerhet för organ (se förslaget till skäl 16). Denna 



AM\807512SV.doc 57/84 PE439.155v03-00

SV

formulering används också i direktiv 2004/23/EG (direktivet om mänskliga vävnader och 
celler).

Ändringsförslag 152
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att donation 
av mänskliga organ från avlidna och 
levande givare sker frivilligt utan 
ersättning.

1. Medlemsstaterna ska se till att donation 
av mänskliga organ från avlidna och 
levande givare sker frivilligt utan 
ersättning. Detta får inte hindra levande 
givare från att erhålla kompensation, som 
ska vara strikt begränsad till ersättning av 
de utgifter och olägenheter som hänför 
sig till donationen. I detta fall fastställer 
medlemsstaterna de omständigheter under 
vilka kompensation får beviljas.

Or. en

Ändringsförslag 153
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att donation 
av mänskliga organ från avlidna och 
levande givare sker frivilligt utan 
ersättning.

1. Medlemsstaterna ska se till att donation 
av mänskliga organ från avlidna och 
levande givare sker frivilligt utan 
ersättning. Principen att ingen betalning 
får förekomma förhindrar dock inte att en 
levande givare kan ta emot ersättning för 
utgifter eller förlorad inkomst utan att 
detta räknas som en ekonomisk förmån.

Or. fr
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Motivering

Denna ståndpunkt i fråga om donationer utan ersättning har Europaparlamentet konsekvent 
gett uttryck för sedan 2002 och återfinns även i EU-direktivet om blod och blodprodukter. I 
punkt 22 i parlamentets resolution av den 22 april 2008 framhålls i fråga om 
organdonationer att dessa ska ske utan betalning men med moralisk och social ersättning.

Ändringsförslag 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska förbjuda 
annonsering om behovet av eller 
tillgången på mänskliga organ i syfte att 
erbjuda eller erhålla ekonomisk vinning 
eller annan fördel.

2. Medlemsstaterna ska förbjuda 
erbjudande eller tillgängliggörande av 
mänskliga organ i syfte att erbjuda eller 
erhålla ekonomisk vinning eller annan 
fördel.

Or. de

Motivering

Avsikten med förslaget är att stoppa all handel med organ och skapa garantier för att 
organdonationer sker på altruistiska grunder.

Ändringsförslag 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillvaratagandet av organ utförs på ideell 
grund.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 156
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillvaratagandet får genomföras först efter 
att alla obligatoriska krav i den berörda 
medlemsstaten rörande samtycke eller 
tillstånd är uppfyllda.

Tillvaratagandet får genomföras först efter 
att alla obligatoriska krav i den berörda 
medlemsstaten om beslut att inte motsätta 
sig organdonation är uppfyllda.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 4.2 avseende nationella kvalitetsprogram.

Ändringsförslag 157
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att tillgodose de kvalitets- och 
säkerhetskrav som fastställs i detta 
direktiv ska medlemsstaterna försöka få 
all nödvändig information från levande 
givare och ge dem den information som 
de behöver för att förstå konsekvenserna 
av en donation. När det gäller donation 
från avlidna givare ska medlemsstaterna 
försöka få sådan information från 
anhöriga eller andra personer som ger 
tillstånd för donation. Medlemsstaterna 
ska också göra alla parter som uppmanas 
bidra med information medvetna om 
vikten av att snabbt lämna sådan 
information.

Or. en
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Motivering

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 

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att tillgodose de kvalitets- och 
säkerhetskrav som fastställs i detta 
direktiv ska medlemsstaterna försöka få 
all nödvändig information från levande 
givare och ge dem den information som 
de behöver för att förstå konsekvenserna 
av en donation. När det gäller donation 
från avlidna givare ska medlemsstaterna 
försöka få sådan informationen från 
anhöriga eller andra personer som ger 
tillstånd för donation. Medlemsstaterna 
ska också göra alla parter som uppmanas 
bidra med information medvetna om 
vikten av att snabbt lämna sådan 
information.

Or. en

Motivering

Givare eller deras anhöriga måste få information om donations- och 
transplantationsprocessen. Det är också viktigt att få en korrekt, tillförlitlig och objektiv 
klinisk bakgrund från det medicinska teamet.

Ändringsförslag 159
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Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
potentiella levande givare får ta del av den 
information som behövs om donationens 
syfte och art, konsekvenser och risker, 
samt om alternativa behandlingsmetoder 
för den potentiella mottagaren, så att de 
ska kunna fatta välgrundade beslut . 
Denna information ska tillhandahållas 
före donationen.

utgår

Or. en

Motivering

Tyvärr omfattas inte skyddet av levande givare av EU:s befogenheter i enlighet med 
artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Hänvisningen till denna viktiga 
princip görs i skäl 18. Den prioriterade åtgärden 3 i handlingsplanen om program för utbyte 
av bästa praxis för levande donationer av organ skulle kunna vidareutveckla denna punkt.

Ändringsförslag 160
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Donation från levande givare ska ses 
som ett komplement till donation från 
avlidna och endast tillgripas i sista hand 
när inget lämpligt alternativ finns att 
tillgå, såsom ett organ från en avliden 
givare. Donation från levande givare ska, 
på grund av den implicita risken för 
exploatering, i allmänhet begränsas till 
donationer mellan nära släktingar samt 
mellan makar och sambor.
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Or. it

(Se föredragandens ändringsförslag 31.)

Motivering

De fall där donationer från levande är tillåtna bör i princip även kunna omfatta sambor.

Ändringsförslag 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Levande donationer ska ses som 
komplement till donationer från avlidna 
och endast tillgripas i sista hand när inget 
lämpligt alternativ finns att tillgå, såsom 
ett organ från en avliden givare. Levande 
donationer ska i princip begränsas till 
donationer mellan nära släktingar och 
mellan makar på grund av den implicita 
risken för exploatering.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att levande 
givare väljs ut på grundval av uppgifter om 
sin hälsa och sjukdomshistoria, däribland 
en psykologisk bedömning om detta anses 
nödvändigt, som utförs av personal med 
lämpliga kvalifikationer och lämplig 
utbildning. Sådana bedömningar kan leda 
till att man utesluter personer vars donation 
kan utgöra en hälsorisk för andra, såsom 

2. Medlemsstaterna ska se till att levande 
givare väljs ut på grundval av uppgifter om 
sin hälsa och sjukdomshistoria, däribland 
en psykologisk bedömning om detta anses 
nödvändigt, som utförs av personal med 
lämpliga kvalifikationer och lämplig 
utbildning. Sådana bedömningar kan leda 
till att man utesluter personer vars donation 
kan utgöra en hälsorisk för andra, såsom 
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risk för överföring av sjukdomar, eller en 
allvarlig risk för givaren själv.

risk för överföring av sjukdomar, eller en 
allvarlig risk för givaren själv. 
Medlemsstaterna ska också garantera att 
levande givare får försäkringsskydd.

Or. de

Motivering

Skyddet för levande givare är framför allt en försäkringsrättslig fråga. En levande givare 
utsätter sig genom sin altruistiska donation för en avsevärd hälsorisk och denna risk måste 
begränsas också genom en åtgärd av ovannämnda slag.

Ändringsförslag 163
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att följa principen om 
icke-kommersialisering av 
människokroppen ska medlemsstaterna se 
till att eventuell betalning till levande 
givare strikt begränsas till att ersätta 
utgifter med direkt samband till 
donationen (såsom resekostnader, 
kostnader för barnpassning samt 
inkomstbortfall på grund av konvalescens, 
förlorat arbete eller arbetsoförmåga) och 
därmed undvika ekonomiska incitament 
för en potentiell givare.

Or. it

(Se föredragandens ändringsförslag 32.)

Motivering

Det bör förtydligas att inkomstbortfall efter donation även kan bero på att givaren förlorar 
arbetet eller blir arbetsoförmögen.

Ändringsförslag 164
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Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska, för att följa 
principen om icke-kommersialisering av 
människokroppen, se till att eventuell 
kompensation till levande givare strikt 
begränsas till att garantera 
sjukvårdsförsäkring för 
donationsrelaterade långvariga 
sjukdomstillstånd och ersätta kostnader i 
samband med donationen, såsom 
resekostnader, barnomsorgskostnader, 
inkomstbortfall eller 
rehabiliteringskostnader, samt förbjuda 
ekonomiska incitament för en potentiell 
givare.

Or. en

Motivering

Ekonomiska incitament för organdonationer är uteslutet. Man måste dock se till att levande 
donatorer inte förlorar ekonomiskt på sin donation. Det är dessutom viktigt att få fram att det 
måste finnas ett orsakssamband mellan organtransplantationen och de kostnader som 
uppkommit. Detta samband behöver dock inte vara tidsbegränsat och 
rehabiliteringskostnader täcks, inklusive vård för temporärt eller permanent lidande som
orsakats av transplantationen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Givare får erhålla kompensation som 
ska vara strikt begränsad till ersättning av 
de utgifter och olägenheter som hänför 
sig till donationen. I detta fall fastställer 
medlemsstaterna de omständigheter under 
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vilka kompensation får beviljas.

Or. en

Motivering

Formuleringen har hämtats från direktivet om mänskliga vävnader och celler för att 
garantera konsekvens mellan de två EU-dokumenten.

Ändringsförslag 166
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta får inte hindra levande givare 
från att erhålla kompensation, som ska 
vara strikt begränsad till ersättning av de 
utgifter och olägenheter som hänför sig 
till donationen. I detta fall fastställer 
medlemsstaterna de omständigheter under 
vilka kompensation får beviljas.

Or. en

Motivering

Denna hänvisning ska ingå i artikel 13 (principer för donation av organ) för att klargöra att 
det finns undantag från begreppet ”donation utan ersättning”. Denna bestämmelse är i linje 
med konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin, Världshälsoorganisationens 
riktlinjer för transplantation av mänskliga organ samt Istanbuldeklarationen om organhandel 
och transplantationsturism. Formuleringen har hämtats från direktivet om mänskliga 
vävnader och celler för att garantera konsekvens mellan de två EU-dokumenten.

Ändringsförslag 167
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2b. En person som har lidit obefogad 
skada till följd av ett ingrepp ska ha rätt 
till skälig ersättning.

Or. it

(Se föredragandens ändringsförslag 33.)

Motivering

Skälig ersättning till den som lidit obefogad skada till följd av ett ingrepp bestäms från fall till 
fall av behörig domstol. Därför kan gränserna inte fastställas på förhand i direktivet.

Ändringsförslag 168
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga myndigheten för ett register över 
de levande givarna efter donationen med 
hänsyn till bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter och insynsskydd för 
statistiska uppgifter, samlar in uppgifter 
om uppföljningen av dem och, framför 
allt, om komplikationer som kan 
förekomma till följd av donationen på 
kort, medellång och lång sikt.

3. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga myndigheten för ett register över 
de levande givarna med hänsyn till 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter och insynsskydd för 
statistiska uppgifter.

Or. en

Motivering

För att garantera kvalitet och säkerhet för organ vore det naturligtvis önskvärt om alla 
länder kunde skapa och upprätthålla ett register över uppföljningen av levande givare. Tyvärr 
är detta inte möjligt och det verkar var en mycket sträng åtgärd för ett direktiv. Ett register 
över levande givare (inte över uppföljningen av dem) är däremot möjligt och viktigt för 
spårbarheten.

Ändringsförslag 169
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Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att levande 
givare följs upp i enlighet med nationella 
bestämmelser för att identifiera, 
rapportera om och hantera incidenter som 
kan röra det donerade organets kvalitet 
och säkerhet och således mottagaren samt 
allvarliga biverkningar hos den levande 
givaren som kan bero på donationen.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 33a.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att den 
grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter skyddas fullt ut och 
effektivt inom all verksamhet för 
organtransplantation, enligt 
gemenskapslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter, såsom i direktiv 95/46/EG 
och i synnerhet enligt artiklarna 8.3, 17 och 
28.2 i det direktivet.

Medlemsstaterna ska se till att den 
grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter skyddas fullt ut och 
effektivt inom all verksamhet för donation 
och transplantation av organ, enligt 
gemenskapslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter, såsom i direktiv 95/46/EG 
och i synnerhet enligt artiklarna 8.3, 17 och 
28.2 i det direktivet.

Or. en

Motivering

Skydd av personuppgifter omfattar även givare.
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Ändringsförslag 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avidentifiering av givare och mottagare Uppgiftsskydd

Or. de

Ändringsförslag 172
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avidentifiering av givare och mottagare Uppgiftsskydd och konfidentialitet för 
givare och mottagare

Or. de

Ändringsförslag 173
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att givarnas och 
mottagarnas alla personuppgifter som 
sammanställs enligt bestämmelserna detta 
direktiv har gjorts anonyma så att givaren 
och mottagaren inte längre kan 
identifieras.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att givarnas och 
mottagarnas alla personuppgifter som 
insamlas och sammanställs och som 
utomstående har tillgång till har gjorts 
anonyma eller pseudonyma så att skyddet 
för givaren och mottagaren garanteras.

Or. de
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Motivering

I förslaget används begreppen ”spårbarhet” och ”anonymisering” och de står i motsats till 
varandra. Därför är det skäl att ändra lydelsen så att den kommer att stämma överens med 
direktivet om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 174
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att givarnas och 
mottagarnas alla personuppgifter som 
sammanställs enligt bestämmelserna detta 
direktiv har gjorts anonyma så att givaren 
och mottagaren inte längre kan 
identifieras.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att givarnas och 
mottagarnas alla personuppgifter som 
insamlas och sammanställs och som 
utomstående har tillgång till har gjorts 
anonyma eller pseudonyma så att skyddet 
för givaren och mottagaren garanteras.

Or. de

Motivering

I förslaget används begreppen ”spårbarhet” och ”anonymisering” och de står i motsats till 
varandra. Därför är det skäl att ändra lydelsen så att den kommer att stämma överens med 
direktivet om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att givarnas och 
mottagarnas alla personuppgifter som 
sammanställs enligt bestämmelserna detta 
direktiv har gjorts anonyma så att givaren 
och mottagaren inte längre kan 
identifieras.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att givarnas och 
mottagarnas alla personuppgifter som 
insamlas och sammanställs vid 
genomförandet av detta direktiv i 
samband med organdonationer och som 
utomstående har tillgång till har gjorts 
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pseudonyma så att givaren och mottagaren 
skyddas mot att identifieras av obehöriga 
utomstående.

Or. de

Motivering

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. 

Ändringsförslag 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utseende av behöriga myndigheter och 
deras uppgifter

Utseende av behöriga instanser, 
organisationer, inrättningar och deras 
uppgifter

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 177
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Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter (nedan kallad 
behörig myndighet) som ska ansvara för att 
kraven i detta direktiv uppfylls.

Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
behöriga 
myndigheter/organisationer/institutioner
(nedan kallad behörig 
myndighet/organisation/institution) som 
ska ansvara för att kraven i detta direktiv 
uppfylls. Chefen för den behöriga 
myndigheten i varje medlemsstat får inte 
ha legitima intressen eller 
arbetsförbindelser med de ansvariga för 
genomförandet av förfarandena i detta 
direktiv. Även företrädare för 
arbetsmarknadsparter som företräder 
potentiella organmottagare får delta i de 
offentliga myndigheternas 
beslutsfattande, i syfte att ytterligare 
förbättra insynen i förfarandena.

Or. el

Motivering

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.

Ändringsförslag 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter (nedan kallad 
behörig myndighet) som ska ansvara för 
att kraven i detta direktiv uppfylls.

Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
behöriga offentliga eller privata och 
allmännyttiga 
instanser/organisationer/inrättningar som 
ska ansvara för att kraven i detta direktiv 
uppfylls och arbeta framför allt med 
genomförandet av dem.

Or. de

Motivering

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. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en eller flera
behöriga myndigheter (nedan kallad 
behörig myndighet) som ska ansvara för 
att kraven i detta direktiv uppfylls.

Medlemsstaterna ska utse den behöriga 
myndighet som ska ansvara för att kraven i 
detta direktiv uppfylls.

Or. en

Motivering

I linje med definitionen för behörig myndighet.

Ändringsförslag 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
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Artikel 18 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska, i 
synnerhet, vidta följande åtgärder:

Den eller de behöriga myndigheterna eller 
inrättningarna ska, i synnerhet, vidta 
följande åtgärder:

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Inrätta och upprätthålla ett nationellt 
kvalitetsprogram i enlighet med artikel 4.

a) Inrätta och upprätthålla ett ramverk för 
kvalitet och säkerhet i enlighet med 
artikel 4.

Or. en

Motivering

I linje med ändringen i artikel 4.

Ändringsförslag 182
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Varje medlemsstat får delegera, eller 
låta en behörig myndighet delegera, vissa 
eller alla uppgifter som den tilldelats 
enligt detta direktiv till ett annat organ 
som bedöms lämpligt enligt nationella 
bestämmelser. Ett sådant organ får också 
hjälpa en behörig myndighet att utföra 
sina uppgifter.
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Or. en

Motivering

Håller med om att möjligheten att delegera måste införas. Denna formulering är flexiblare. 
Denna punkt bör komma före punkten om vilka åtgärder som ska vidtas (artikel 18.2)

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Varje medlemsstat får delegera, eller 
låta en behörig myndighet delegera, vissa 
eller alla uppgifter som den tilldelats 
enligt detta direktiv till ett annat organ 
som bedöms lämpligt enligt nationella 
bestämmelser. Ett sådant organ får också 
hjälpa en behörig myndighet att utföra 
sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Möjligheten att delegera måste införas som begrepp.

Ändringsförslag 184
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Se till att organisationer för 
tillvaratagande och 
transplantationscentrum regelbundet 
kontrolleras och granskas så att man 
förvissar sig om att de uppfyller kraven i 
detta direktiv.

b) Se till att organisationer för 
tillvaratagande och 
transplantationscentrum regelbundet 
kontrolleras offentligt och granskas så att 
man förvissar sig om att de uppfyller 
kraven i detta direktiv.
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Or. el

Motivering

Med tanke på att organtransplantationer är känsliga och görs utan vinstsyfte och att patienter 
som väntar på ett organ befinner sig i en utsatt position, är det tvunget att införa strikta 
offentliga kontroller i varje skede av denna process.

Ändringsförslag 185
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utfärda lämpliga riktlinjer för 
vårdinrättningar, sjukvårdspersonal och 
andra berörda parter i kedjan från donation 
till transplantation eller bortskaffande.

e) Utfärda lämpliga riktlinjer för 
vårdinrättningar, sjukvårdspersonal och 
andra berörda parter i kedjan från donation 
till transplantation eller bortskaffande,
samt för eftervård och tillfrisknande efter 
transplantation. Se till att det upprättas 
särskilda protokoll över förfarandena 
under och efter operation, under ansvar 
av operationslag, patologer och andra 
nödvändiga specialister.

Or. el

Motivering

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.

Ändringsförslag 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
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Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga myndigheten

1. Medlemsstaterna ska se till att den eller 
de behöriga instanserna/organisationerna/
inrättningarna

Or. de

Motivering

Förtydliganden med hänsyn tagen till att det finns olika nationella organisationsmodeller för 
hälso- och sjukvårdsväsendet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) upprätta och upprätthålla ett register 
över tillvaratagande organisationer och 
transplantationscentrum.

c) upprätta och upprätthålla ett register 
över vårdinrättningar, grupper eller 
avdelningar på ett sjukhus eller annan 
inrättning som godkänts för 
tillvaratagande av mänskliga organ och 
transplantationscentrum.

Or. de

Motivering

Förtydliganden med hänsyn tagen till att det finns olika nationella organisationsmodeller för 
hälso- och sjukvårdsväsendet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, på begäran av 
kommissionen eller en annan medlemsstat, 
tillhandahålla information om registret 
över tillvaratagande organisationer och 
transplantationscentrum.

2. Medlemsstaterna ska, på begäran av 
kommissionen eller en annan medlemsstat, 
tillhandahålla information om registret 
över vårdinrättningar, grupper eller 
avdelningar på ett sjukhus eller annan 
inrättning som godkänts för 
tillvaratagande av mänskliga organ och 
transplantationscentrum.

Or. de

Motivering

Förtydliganden med hänsyn tagen till att det finns olika nationella organisationsmodeller för 
hälso- och sjukvårdsväsendet.

Ändringsförslag 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta ett nätverk för 
de behöriga myndigheterna för utbyte av 
information om erfarenheter av 
tillämpningen av detta direktiv.

1. Kommissionen ska inrätta ett nätverk för 
den eller de behöriga instanserna, 
organisationerna, inrättningarna för 
utbyte av information om erfarenheter av 
tillämpningen av detta direktiv.

Or. de

Motivering

En ändring som följer av ändringen av artikel 19.1.

Ändringsförslag 190
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
organutbyte från eller till ett 
tredjeland/tredjeländer har godkänts av den 
behöriga myndigheten.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
organutbytet från eller till ett 
tredjeland/tredjeländer har godkänts av den 
behöriga myndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 191
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
organutbyte från eller till ett 
tredjeland/tredjeländer har godkänts av den 
behöriga myndigheten.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
organutbytet från eller till ett 
tredjeland/tredjeländer har godkänts av den 
behöriga myndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 192
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Beviljandet av tillstånd för 
organutbyte med tredjeländer kan av 
medlemsstaterna delegeras till europeiska 
organisationer för organutbyte.

Or. de

Motivering

Det nuvarande beprövade organisationssystemet för organtransplantationer, vilket också 
innefattar organutbyte med tredjeländer, bör få finnas kvar. I det sammanhanget bör inte 
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varje organutbyte med tredjeländer vara tillståndsbelagt, utan organutbytet med ett visst 
tredjeland överlag. Tillstånden kan i enskilda fall också beviljas en europeisk organisation 
för organutbyte.

Ändringsförslag 193
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Beviljandet av tillstånd för 
organutbyte med tredjeländer kan av 
medlemsstaterna delegeras till europeiska 
organisationer för organutbyte.

Or. de

Motivering

Det nuvarande beprövade organisationssystemet för organtransplantationer, vilket också 
innefattar organutbyte med tredjeländer, bör få finnas kvar. I det sammanhanget bör inte 
varje organutbyte med tredjeländer vara tillståndsbelagt, utan organutbytet med ett visst 
tredjeland överlag. Tillstånden kan i enskilda fall också beviljas en europeisk organisation 
för organutbyte.

Ändringsförslag 194
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska före den …………. 
och därefter vart tredje år sända en rapport 
till kommissionen om sådan verksamhet 
som har bedrivits i relation till 
bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet 
en redogörelse för erfarenheterna av 
genomförandet av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska före den …* och 
därefter vart tredje år sända en rapport till 
kommissionen om sådan verksamhet som 
har bedrivits i relation till bestämmelserna i 
detta direktiv, inbegripet en redogörelse för 
erfarenheterna av genomförandet av detta 
direktiv.

__________
* Sex år efter det att detta direktiv har 



PE439.155v03-00 80/84 AM\807512SV.doc

SV

trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Dessa nya tidsperioder har föreslagits av kommissionen på grund av erfarenheten från 
direktivet om mänskliga vävnader och celler.

Ändringsförslag 195
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Före den ……. och därefter vart tredje år 
ska kommissionen överlämna en rapport 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om tillämpningen av 
detta direktiv.

2. Före den …** och därefter vart tredje år 
ska kommissionen överlämna en rapport 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om tillämpningen av 
detta direktiv.

__________
**Fem år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Dessa nya tidsperioder har föreslagits av kommissionen på grund av erfarenheten från 
direktivet om mänskliga vävnader och celler.

Ändringsförslag 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bestämmelser för uppdatering och 
överföring av uppgifter om karakterisering 

a) Bestämmelser för uppdatering och 
överföring av uppgifter om karakterisering 
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av mänskliga organ anges i bilagan. av mänskliga organ och givare såsom 
anges i bilagan.

Or. de

Motivering

I kompletteringarna tas det hänsyn till sammanhanget mellan karakteriseringen av mänskliga 
organ och givare (punkt 1 a) samt till definitionen i enlighet med artikel 3 m och n i förslaget 
till direktiv (punkterna 1 c samt 2 a och b).

Ändringsförslag 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förfaranden för att säkerställa 
rapportering om allvarliga komplikationer 
och biverkningar.

c) Förfaranden för att säkerställa 
rapportering om oväntade allvarliga 
komplikationer och biverkningar.

Or. de

Motivering

I kompletteringarna tas det hänsyn till sammanhanget mellan karakteriseringen av mänskliga 
organ och givare (punkt 1 a) samt till definitionen i enlighet med artikel 3 m och n i förslaget 
till direktiv (punkterna 1 c samt 2 a och b).

Ändringsförslag 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sammankoppling mellan de 
rapporteringssystem för komplikationer 
och biverkningar som avses i artikel 11.3.

a) Sammankoppling mellan de 
rapporteringssystem för oväntade
komplikationer och biverkningar som 
avses i artikel 11.3.
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Or. de

Motivering

I kompletteringarna tas det hänsyn till sammanhanget mellan karakteriseringen av mänskliga 
organ och givare (punkt 1 a) samt till definitionen i enlighet med artikel 3 m och n i förslaget 
till direktiv (punkterna 1 c samt 2 a och b).

Ändringsförslag 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inrättande och upprätthållande av det 
nätverk för behöriga myndigheter som 
avses i artikel 20.

b) Inrättande och upprätthållande i 
funktionsdugligt skick av det nätverk för 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20.

Or. de

Motivering

I kompletteringarna tas det hänsyn till sammanhanget mellan karakteriseringen av mänskliga 
organ och givare (punkt 1 a) samt till definitionen i enlighet med artikel 3 m och n i förslaget 
till direktiv (punkterna 1 c samt 2 a och b).

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

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv ska inte hindra en 
medlemsstat från att upprätthålla eller 
införa strängare skyddsåtgärder, under 
förutsättning att de är förenliga med 
fördraget.

Or. en
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Motivering

Om medlemsstaternas vill får de tillämpa strängare skyddsåtgärder. Detta är i linje med 
direktivet om mänskliga vävnader och celler.

Ändringsförslag 201
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte hindra en 
medlemsstat från att upprätthålla eller 
införa strängare skyddsåtgärder, under 
förutsättning att de är förenliga med 
fördraget.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de bestämmelser i 
nationell lagstiftning som de antar inom det 
område som omfattas av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör informera om alla nationella bestämmelser på det område som omfattas 
av direktivet.

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

Förslag till direktiv
Bilaga – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det syfte som avses i artikel 7 ska 
organisationerna eller grupper för 
tillvaratagande av organ samla in följande 
uppgifter för karakterisering av organ och 
givare, vid behov efter kontroll och 
behandling i enlighet med rättsliga krav på 
skydd av personuppgifter och sekretess.

För det syfte som avses i artikel 7 ska 
organisationerna eller grupper för 
tillvaratagande av organ samla in följande 
uppgifter för karakterisering av organ och 
givare, med hänsyn tagen till 
omständigheterna i det enskilda fallet och 
behandling i enlighet med rättsliga krav på 
skydd av personuppgifter och sekretess. 
Om uppgifter saknas ska beslut om 
transplantation fattas efter individuell 
riskprövning av givare och mottagare.

Or. de

Motivering

I den kompletterande lydelsen tas det hänsyn till att sådan information och sådana uppgifter 
som enligt bilagan krävs för karakterisering av organ och givare ibland inte föreligger eller 
går att få tag på. Detta får inte leda till att en transplantation till följd av detta omöjliggörs i 
det enskilda fallet. Om det inte tas hänsyn till kompletteringen skulle detta ytterligare 
minimera antalet organ från givare.


