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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation
(KOM(2008)0818 – C7–0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0818),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, litra a, på grundlag 
af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0480/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Retsudvalget (A7–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv har som erklæret formål at forbedre forholdet mellem risici og fordele for 
patienterne. Det bør derfor fremhæves i betragtningerne, at en mindskelse af visse af risiciene 
er mulig gennem implementering af dette direktiv. Et vigtigt lægeligt succeskriterium er, at 
organet ikke afstødes af patienten. Der bør derfor tages skridt til at reducere 
organafstødningen og dermed forbedre forholdet mellem risici og fordele for patienterne.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De aktiviteter, der er oplistet i artikel 2, stk. 1, omfatter også ”karakterisering”.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dette direktiv bør overholde de 
grundlæggende rettigheder og følge de 
principper, der anerkendes ved bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I tråd med 
charteret og for i det nødvendige omfang at 
tage hensyn til konventionen om 

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

menneskerettigheder og biomedicin bør 
programmer for organtransplantation 
bygge på principperne om frivillig og 
vederlagsfri donation, donors altruisme og 
solidaritet mellem donor og recipient og
samtidig være underlagt strenge 
fortrolighedskrav og 
sikkerhedsforanstaltninger med henblik 
på at beskytte donorernes og 
recipienternes personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Begreberne "sporbarhed" og "identificerbarhed" hænger snævert sammen: hvis det er muligt 
direkte eller indirekte at spore indehaverne af biologisk materiale, kan disse indehavere 
betragtes som identificerbare. Ud fra et databeskyttelsesperspektiv kan sporbarhed og 
oplysningers anonymitet derimod ikke forekomme samtidig, da de er hinandens 
modsætninger. Forslaget benytter imidlertid begge begreber, hvilket gør det selvmodsigende.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Den kompetente myndighed skal 
rådføre sig med den nationale 
databeskyttelsesmyndighed vedrørende 
udformning af regler for overførsel af 
organoplysninger til og fra tredjelande. 
De særlige regler for videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande, der er 
omhandlet i artikel 25 og 26 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger1, 
finder anvendelse.
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Or. en



PE430.898v01-00 8/38 PR\798376DA.doc

DA

Begrundelse

Der er fastlagt særlige regler for videregivelse af personoplysninger til tredjelande i artikel 
25 og 26 i direktiv 95/46/EF.  Artikel 21 eller betragtning 15 i forslaget kunne derfor 
indeholde en passus om, at den kompetente myndighed skal rådføre sig med den nationale 
databeskyttelsesmyndighed med henblik på at få udformet de nødvendige retningslinjer for en 
sikker, men også hurtig og effektiv overførsel af organoplysninger til og fra tredjelande. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør spille en central rolle i 
arbejdet med at sikre organers kvalitet og 
sikkerhed i hele kæden fra donation til 
transplantation. Som Europarådet 
understreger det i anbefalingen fra 
Ministerkomitéen til medlemsstaterne 
vedrørende baggrunden for en national 
transplantationsorganisation (NTO) samt 
dennes funktioner og ansvarsområder, er 
det at foretrække at operere med én enkelt, 
officielt anerkendt nonprofitinstans med 
overordnet ansvar for donation, allokering, 
sporbarhed og placering af ansvar. 
Afhængigt af især kompetencefordelingen i 
de enkelte medlemsstater vil lokale, 
regionale og/eller internationale instanser 
dog kunne samarbejde om at koordinere 
donation, allokering og/eller 
transplantation, forudsat at de eksisterende 
rammer sikrer en klar ansvarsfordeling, 
samarbejde og effektivitet.

(19) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør spille en central rolle i 
arbejdet med at sikre organers kvalitet og 
sikkerhed i hele kæden fra donation til 
transplantation samt under hele 
rekonvalescensen på grundlag af bedste 
medicinske praksis inden for behandling 
efter transplantation. Som Europarådet 
understreger det i anbefalingen fra 
Ministerkomitéen til medlemsstaterne 
vedrørende baggrunden for en national 
transplantationsorganisation (NTO) samt 
dennes funktioner og ansvarsområder, er 
det at foretrække at operere med én enkelt, 
officielt anerkendt nonprofitinstans med 
overordnet ansvar for donation, allokering, 
sporbarhed og placering af ansvar. 
Afhængigt af især kompetencefordelingen i 
de enkelte medlemsstater vil lokale, 
regionale og/eller internationale instanser 
dog kunne samarbejde om at koordinere 
donation, allokering og/eller 
transplantation, forudsat at de eksisterende 
rammer sikrer en klar ansvarsfordeling, 
samarbejde og effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Transplantationsprocessen slutter ikke, når patienten har fået indopereret organet. Også den 
efterfølgende rekonvalescensperiode og behandling til forebyggelse af afstødning er af 
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afgørende betydning for det transplanterede organs chancer for at overleve i patienten. Dette 
forhold bør ikke negligeres, da det spiller en afgørende rolle for, om operationen er vellykket, 
og om patienten i sidste ende får mulighed for at få et bedre helbred.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse
Lovgiveren bør sikre, at alle relevante interessenter, herunder Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, høres i alle de tilfælde, hvor de i artikel 25 omhandlede 
gennemførelsesforanstaltninger vedrører databeskyttelse og -sikkerhed.  

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til, hvor organer skal udveksles 
mellem medlemsstater, at fastsætte
procedurerne for formidling til 
transplantationscentrene af oplysningerne 
om organernes karakteristika, de 
procedurer, der er nødvendige for at sikre 

(22) Med henblik på at opfylde dette 
direktivs formål bør Kommissionen have 
beføjelse til, hvor organer skal udveksles 
mellem medlemsstater og i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at vedtage delegerede 
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organernes sporbarhed, herunder 
mærkningskrav, samt procedurerne for 
indberetning af alvorlige uønskede 
hændelser eller bivirkninger. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller supplere 
dette direktiv med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

retsakter vedrørende procedurerne for 
formidling til transplantationscentrene af 
oplysningerne om organernes 
karakteristika, de procedurer, der er 
nødvendige for at sikre organernes 
sporbarhed, herunder mærkningskrav, samt 
procedurerne for indberetning af alvorlige 
uønskede hændelser eller bivirkninger.

Or. en

Begrundelse

Lovgiveren bør sikre, at alle relevante interessenter, herunder Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, høres i alle de tilfælde, hvor de i artikel 25 omhandlede 
gennemførelsesforanstaltninger vedrører databeskyttelse og -sikkerhed.  

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) "autorisation": godkendelse, 
akkreditering, udpegelse eller udstedelse af 
licens, afhængigt af hvilke begreber der 
anvendes i den enkelte medlemsstat, eller 
registrering hos et offentligt organ med 
henblik på levering af sundhedsydelser, 
forudsat at det offentlige organs 
funktioner bl.a. omfatter sikring af, at det 
registrerede organ opfylder kravene i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt, at alle medlemsstater med allerede veletablerede sundhedspleje-
og transplantationssystemer er i stand til at opretholde deres organisatoriske og 
administrative strukturer. I nogle medlemsstater anvendes registrering i stedet for 
autorisation eller akkreditering.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) "kompetent 
myndighed/organisation/institution": en 
eller flere offentlige eller private 
myndigheder, organisationer og/eller 
institutioner, der arbejder på et 
nonprofitgrundlag og er ansvarlige for 
gennemførelsen af dette direktivs krav

Or. en

Begrundelse

 På linje med definitionen af "europæisk organudvekslingsorganisation" bør også det organ, 
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der har ansvar for organudtagningen og kontrollen med reglerne i direktivet som grundlag 
for alle transplantationssystemer, nærmere betegnet det kompetente organ, der udpeges i 
henhold til artikel 18, defineres af hensyn til klarheden. Dette ændringsforslag er derfor et 
supplement til ændringsforslagene (37, 38) vedrørende artikel 18. Det giver mulighed for en 
fleksibel tilrettelæggelse af organdonation og -udtagning i forbindelse med gennemførelsen 
uden at skære ned på kvaliteten og sikkerheden.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) "donor": enhver levende eller afdød 
person, der donerer et eller flere organer

Or. en

Begrundelse

Det menneskelige legeme tilhører altid en person, også efter døden, hvilket definitionen af 
donor bør afspejle.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(j) "udtagningssted": en 
sundhedsinstitution, et hospitalshold eller 
en hospitalsenhed eller en anden instans, 
der af den kompetente 
myndighed/organisation/institution er 
autoriseret til at beskæftige sig med 
udtagning af menneskelige organer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ændringsforslag 9. Udtagningsstedet kan både være et 
donorhospital (et hospital eller en hospitalsafdeling, hvor organer udtages til 
transplantation) og en ekstern (offentlig eller privat) organisation, som har ansvar for at 
koordinere og tilrettelægge hele donations- og udtagningsprocessen. Hvis udtagningsstedet 
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ikke er identisk med donorhospitalet, kan det også fungere som kompetent 
myndighed/organisation/institution. Se også ændringsforslag 17 til artikel 5.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale kvalitetsprogrammer Nationale kvalitets- og 
sikkerhedsprogrammer

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) standardprocedurer for identifikation 
og henvisning af potentielle donorer

Or. en

Begrundelse

Identifikation af potentielle donorer i intensivafdelingerne og efterfølgende henvisning af 
samme er en nødvendig forudsætning for alle organdonationsaktiviteter. Talrige 
undersøgelser viser, at der er et potentiale på mellem 40 og 50 donorer pr. million 
indbyggere i hver medlemsstat. Det betyder, at hver enkelt medlemsstat kan øge sin 
organdonationsrate ved at indføre en systematisk analyse af det eksisterende donorpotentiale 
på alle donorhospitaler efterfulgt af måling for at sikre, at donorpotentialet er fuldt udnyttet.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tilbagekaldelse af organer, jf. artikel 11, 
stk. 2

– forvaltning af alvorlige uønskede 
hændelser og bivirkninger, jf. artikel 11, 
stk. 2

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med en alvorlig uønsket hændelse eller 
bivirkning, omfatter ikke nødvendigvis tilbagekaldelse af organer som defineret i dette 
direktiv. Undertiden indtræffer hændelserne eller bivirkningerne først, når organet er 
allerede blevet transplanteret, og i så fald er tilbagekaldelse af organet i form af transplantat-
ektomi ikke nødvendigvis den mest hensigtsmæssige foranstaltning. Desuden vil håndteringen 
af et konkret sikkerhedsproblem også omfatte en revurdering af procedurer og resultater med 
henblik på at indføre afhjælpende eller præventive foranstaltninger.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udtagningssteders og 
transplantationscentres ansvar i forbindelse 
med rapportering

- udtagningssteders og 
transplantationscentres ansvar i forbindelse 
med rapportering og forvaltning

Or. en

Begrundelse

Når en alvorlig uønsket hændelse eller bivirkning indtræffer, skal der træffes en række 
modvirkende foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger omfatter ikke nødvendigvis 
tilbagekaldelse af organet som defineret i direktivet. Undertiden indtræffer de alvorlige 
uønskede hændelser eller bivirkninger først, når organet er allerede blevet transplanteret, og 
transplantat-ektomi (tilbagekaldelse af organet) er i disse tilfælde ikke nødvendigvis den mest 
hensigtsmæssige foranstaltning.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at udtagning 
foretages i eller af 
udtagningsorganisationer, der opfylder 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

De fleste donorhospitaler vil ikke være i stand til at sikre opfyldelsen af alle direktivets 
bestemmelser uden hjælp. Dette gælder især for organ- og donorkarakteriseringerne i 
henhold til artikel 7.  For ikke at risikere, at hospitalerne bliver mindre villige til at deltage i 
organdonationen, bør direktivet gøre det muligt, at donorhospitalet enten selv kan tage alle 
de nødvendige skridt eller lade sig bistå af en ekstern organudtagningsorganisation, der også 
kan sikre, at alle bestemmelser i direktivet er overholdt, med henblik på at sikre høje kvalitets-
og sikkerhedsstandarder for de potentielle recipienter.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ofte er det af hensyn til organets integritet under transporten bedre ikke at minimere tiden, 
men i stedet afvente det mest hensigtsmæssige tidspunkt.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

oplysninger om, at beholderen skal 
transporteres ved en hensigtsmæssig
temperatur og i en hensigtsmæssig position 

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
indføres et donoridentifikationssystem, 
som gør det muligt at identificere enhver 
donation og ethvert organ i tilknytning 
hertil. Medlemsstaterne påser, at der 
indføres et donor- og 
recipientidentifikationssystem, som er 
udformet og udvalgt i overensstemmelse 
med målsætningen om at indsamle, 
behandle eller anvende færrest mulige 
personoplysninger, navnlig gennem 
anvendelse af pseudonymiseringsmetoder, 
samt at der træffes de nødvendige 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at sikre disse 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse
Begreberne "sporbarhed" og "identificerbarhed" hænger snævert sammen: hvis det er muligt 
direkte eller indirekte at spore indehaverne af biologisk materiale, kan disse indehavere 
betragtes som identificerbare. Ud fra et databeskyttelsesperspektiv kan sporbarhed og 
oplysningers anonymitet derimod ikke forekomme samtidig, da de er hinandens 
modsætninger. Forslaget benytter imidlertid begge begreber, hvilket gør det selvmodsigende.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fastsætter i 
overensstemmelse med artikel 24 de 
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde 
af:
 (a) ikke-autoriseret adgang til 
oplysninger eller systemer, hvormed 
donorer eller recipienter kan identificeres
 (b) enhver anvendelse af systemer eller 
oplysninger, hvormed donorer eller 
recipienter kan identificeres, med henblik 
på at spore donorer eller recipienter til 
andre formål end nødvendige medicinske 
formål.

Or. en

Begrundelse

Sanktioner er nødvendige for at afskrække folk fra at prøve at anvende systemerne til ubeføjet 
søgning.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De aktiviteter, der er oplistet i artikel 2, stk. 1, omfatter også ”præservering”, og det vil 
forekommer potentielt gavnligt at tage forhold vedrørende præservering i betragtning som en 
årsag til alvorlige uønskede hændelser.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Organdonation er en gave, der bygger på solidaritet og medfølelse med et medmenneske. Ikke 
at kræve, at en organdonation skal være uegennyttig, er at nedgøre gaven og den afdøde eller 
levende donors værdighed. Europa-Parlamentet betonede dette specifikke krav allerede i sin 
beslutning af 22. april 2008 (beslutning om organdonation og -transplantation (A6-
0090/2008, punkt 22), og Kommissionen tog spørgsmålet op i punkt 23 i begrundelsen til sit 
forslag. 

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen undersøger i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet og relevante 
interessenter muligheden for at udvikle et 
system, hvorved borgeres udtrykkelige 
samtykke til at donere deres organer, når 
de er afgået ved døden, kan komme i 
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betragtning i så mange medlemsstater 
som muligt.

Or. en

Begrundelse

Da folk bor, rejser og arbejder i flere forskellige lande i Den Europæiske Union, dør de også 
i andre lande end dem, som de er statsborgere eller bosat i.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
oprettet systemer og registre, der er 
lettilgængelige med henblik på at 
registrere fremtidige donorers ønsker, og 
at de kompetente myndigheder prioriterer 
en donors ønsker højere end eventuelle 
modstridende ønsker fra en ægtefælle, en 
førstegradsslægtning eller anden person.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør opfordres indtrængende til at sikre, at der er oprettet systemer, ved 
hjælp af hvilke man kan meddele et ønske om at blive donor, og at dette udtrykte ønske bør 
respekteres med højeste prioritet.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne sikrer, at organer 
allokeres til recipienter ud fra 
gennemsigtige, ikkediskriminerende og 
videnskabelige kriterier.
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Or. en

Begrundelse

Dette princip for organallokeringen udspringer direkte af anvendelsen af principperne om 
lighed og retfærdighed i fordelingen af sundhedsplejeressourcer.  

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Medlemsstaterne sikrer, at organer 
ikke udtages af en afdød person, før 
denne er erklæret død i overensstemmelse 
med national ret. 

Or. en

Begrundelse

Kravet om en dødsattest som forudsætning for, at et organ kan udtages af en afdød donor, 
udspringer af princippet om menneskelivets ukrænkelighed og fysisk integritet, der er fastlagt 
i artikel 16 til tillægsprotokollen til konventionen om menneskerettigheder og biomedicin 
vedrørende transplantation af organer og væv af menneskelig oprindelse. 

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at donorerne 
modtager en omfattende, konkret og 
objektiv information om organdonation, 
herunder om transplantationsprocessen, 
det specifikke omfang, potentielle 
anvendelser og risici, herunder 
misbrugsrisici.

Or. en
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Begrundelse

Selv om det er yderst vigtigt at finde en løsning på den alvorlige organmangel i EU, skal 
retten til frit at beslutte, om et organ skal doneres eller ej, ligeledes respekteres og beskyttes. 
Uden en fyldestgørende, hensigtsmæssig og uvildig information vil beslutningen om at donere 
eller ej ikke kunne træffes på et "frivilligt" grundlag. Europa-Parlamentet fremhævede dette 
princip i punkt 7 og 37 i sin beslutning af 22. april 2008 (A6-0090/2008).

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Når det drejer sig om levende donorer, er der behov for særlige beskyttelsesforanstaltninger, 
eftersom disse befinder sig i en særlig udsat position med hensyn til misbrug. Artikel 9 og 10 i 
tillægsprotokollen til konventionen om menneskerettigheder og biomedicin vedrørende 
transplantation af organer og væv af menneskelig oprindelse understreger den subsidiære 
karakter af donationer fra levende, og det samme gør Europa-Parlamentet i punkt 15 af sin 
beslutning af 22. april 2008 (A6 - 0090/2008). Princippet om at begrænse donationer fra 
levende til personer, som er nært beslægtede med donor, anvendes i et stort flertal af 
medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at overholde det principielle 
forbud mod kommercialisering af 
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menneskekroppen sikrer 
medlemsstaterne, at et eventuelt vederlag 
til levende donorer er strengt begrænset til 
godtgørelse af udgifter, der er direkte 
forbundet med donationen, såsom 
rejseudgifter, børnepasningsudgifter eller 
tabt arbejdsfortjeneste, idet ethvert 
økonomisk incitament for en potentiel 
donor må undgås.

Or. en

Begrundelse

Økonomisk motiveret organdonation er uetisk. Det reducerer organgaven til en simpel 
handelsvare på markedet og udgør en krænkelse af menneskets værdighed Det er også i strid 
med princippet om forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dens dele, som 
udtrykkeligt fremgår af artikel 3, stk. 2, i EU's charter om grundlæggende rettigheder. 
Europa-Parlamentet bekræftede dette i punkt 22 i sin beslutning af 22. april 2008 (A6-
0090/2008). 

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. En person, som har lidt unødig skade 
som følge af et indgreb, har ret til en 
rimelig erstatning, som dog skal være 
strengt begrænset til en kompensation for 
udgifter og ulemper i forbindelse med 
donationen.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 15, stk. 2a.
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
kan foretages organudtagning på en 
person, som i henhold til national ret ikke 
kan give samtykke hertil.

Or. en

Begrundelse

Personer, som ikke kan give samtykke til en operation, har et særligt behov for beskyttelse.  
Der kan være tale om mindreårige, men også om voksne uden rets- og handleevne. 
Ændringsforslaget afspejler artikel 14, stk. 1, i tillægsprotokollen til konventionen om 
menneskerettigheder og biomedicin vedrørende transplantation af organer og væv af 
menneskelig oprindelse, men overlader det samtidig til medlemsstaterne at afgøre, hvornår en 
person har eller ikke har evne til at give samtykke til en operation.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer alle fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at donorer 
og recipienter, hvis data behandles inden 
for rammerne af dette direktiv, kun er 
identificerbare for personer, som kan 
godtgøre et behov for at kende deres 
identitet.

Or. en

Begrundelse

Begreberne "sporbarhed" og "identificerbarhed" hænger snævert sammen: hvis det er muligt 
direkte eller indirekte at spore indehaverne af biologisk materiale, kan disse indehavere 
betragtes som identificerbare, og dette gælder for både recipienter og donorer.
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 16 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
principperne om fortrolighed, integritet, 
ansvarlighed og tilgængelighed for så vidt 
angår donorers og recipienters 
personoplysninger. 

Or. en

Begrundelse

Det er af allerstørste betydning, at der implementeres en informationssikkerhedspolitik, der 
bygger på strenge og solide sikkerhedsforanstaltninger ved de relevante nationale tjenester, 
navnlig med henblik på at opfylde donorers og recipienters behov for fortrolighed, som 
fastlagt i forslaget, samt at overholde principperne om integritet, ansvarlighed og 
tilgængelighed for så vidt angår disse oplysninger. 

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17
Anonymisering af donorer og recipienter

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Artikel 17 som sådan kan sløjfes og dens indhold (for så vidt angår fortrolighedskravet) 
indarbejdes i et nyt stykke til artikel 16 om beskyttelse af personoplysninger, fortrolighed og 
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behandlingssikkerhed.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udpegelse af de kompetente myndigheder 
og disses ansvarsområder

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

Or. en

Begrundelse

De eksisterende organisatoriske strukturer for organdonation, allokering og transplantation i 
medlemsstaterne er snævert forbundne med den måde, hvorpå det nationale sundhedssystem i 
almindelighed er organiseret. Det fremgår af betragtning 19, at lokale, regionale og/eller 
internationale instanser - afhængigt af kompetencefordelingen i de enkelte medlemsstater -
kan samarbejde om at koordinere donation, allokering og/eller transplantation, forudsat at de 
eksisterende rammer sikrer ansvarsfordelingen, samarbejdet og effektiviteten. Se også 
ændringsforslag 38.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at bevare de velfungerende og godkendte organisatoriske strukturer i medlemsstaterne, 
bør artikel 18 give mulighed for at udpege et eller flere kompetente organer inden for de 
eksisterende rammer. Det er absolut nødvendigt, at formuleringen gør det klart, at der kan 
være tale om en hvilken som helst institution, organisation eller myndighed, så længe den 
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fungerer på nonprofitbasis, jf. den nye definition i artikel 3 (ændringsforslag 9). [I Tyskland 
er donation og allokering i henhold til transplantationsloven fra 1997 lagt ud til private 
nonprofitorganisationer, der refererer til sundhedsministeriet].

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) De indfører et rapporteringssystem og 
et system for tilbagekaldelse af organer, 
jf. artikel 11, stk. 1 og 2.

(d) De indfører et rapporterings- og 
forvaltningssystem og et system for 
alvorlige uønskede hændelser og/eller 
bivirkninger, jf. artikel 11, stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

De foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med en alvorlig uønsket hændelse eller 
bivirkning, omfatter ikke nødvendigvis tilbagekaldelse af organer som defineret i dette 
direktiv. Undertiden indtræffer hændelserne eller bivirkningerne først, når organet er 
allerede blevet transplanteret, og i så fald er tilbagekaldelse af organet i form af transplantat-
ektomi ikke nødvendigvis den mest hensigtsmæssige foranstaltning. Desuden vil håndteringen 
af et konkret sikkerhedsproblem også omfatte en revurdering af procedurer og resultater med 
henblik på at indføre afhjælpende eller præventive foranstaltninger.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) De udsteder fyldestgørende 
retningslinjer til sundhedsinstitutioner, 
fagfolk og andre aktører i alle led i kæden 
fra donation til transplantation eller anden 
disponering samt under den efterfølgende 
behandling og rekonvalescens efter 
transplantation.

Or. en
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Begrundelse

Transplantationsprocessen slutter ikke, når patienten har fået indopereret organet. Også 
rekonvalescensperioden efter transplantationen og behandlingen til forebyggelse af 
afstødning er af afgørende betydning for det transplanterede organs chancer for at overleve i 
patienten. Dette forhold bør ikke negligeres, da det spiller en afgørende rolle for, om 
operationen er vellykket, og om patienten i sidste ende får mulighed for at få et bedre helbred. 
Det nationale transplantationscenter skal derfor vejlede sundhedscentrene i postoperativ 
pleje af transplantationspatienter.

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) De indsamler relevante oplysninger 
om resultaterne i perioden efter 
transplantationen for at muliggøre en 
sammenlignende vurdering af kvaliteten 
og sikkerheden ved organtransplantation 
og gøre det muligt at opnå yderligere 
forbedringer af transplantationsprocessen 
på europæisk plan.

Or. en

Begrundelse

Selv om næsten alle europæiske lande allerede har udviklet et register, der indsamler 
oplysninger om alle aspekter af transplantationerne, vanskeliggøres en sammenligning af de 
europæiske registre af mangelen på en harmonisering af definitionerne af de begreber, der 
anvendes i organtransplantation, af procedurerne for indsamling af data om 
transplantationsvirksomhed og af teknikkerne til evaluering af resultaterne i 
posttransplantationsperioden. Dette ændringsforslag lægger op til mere samarbejde.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i hver 
medlemsstat kan delegere gennemførelsen 
af de foranstaltninger, der er omhandlet i 
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stk. 2, til anerkendte organisationer, der 
beskæftiger sig med at gennemføre 
sådanne foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Dette stykke kan være til hjælp for medlemsstater, der anvender denne type af organisationer.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
udveksling af organer fra eller til 
tredjelande sker efter autorisation fra den 
kompetente 
myndighed/organisation/institution. Den 
kompetente myndighed rådfører sig med 
den nationale databeskyttelsesmyndighed 
vedrørende udformning af regler for 
overførsel af oplysninger om 
organudveksling til og fra tredjelande. De 
særlige regler for videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande, der er 
fastlagt i artikel 25 og 26 i direktiv 
95/46/EF, finder anvendelse. 

Or. en

Begrundelse

Der er fastlagt særlige regler for videregivelse af personoplysninger til tredjelande i artikel 
25 og 26 i direktiv 95/46/EF.  Artikel 21 eller betragtning 15 i forslaget kunne derfor 
indeholde en passus om, at den kompetente myndighed skal rådføre sig med den nationale 
databeskyttelsesmyndighed med henblik på at få udformet de nødvendige retningslinjer for en 
sikker, men også hurtig og effektiv overførsel af organoplysninger til og fra tredjelande. 
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) opfylder kvalitets- og sikkerhedskrav 
svarende til dem, der er fastsat ved dette 
direktiv.

(b) opfylder kvalitets- og sikkerhedskrav 
samt krav vedrørende beskyttelse af donor 
og recipient svarende til dem, der er fastsat 
ved dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen af organdonorer og -recipienter i tredjelande hænger snævert sammen med den 
effektive beskyttelse af organdonorer og -recipienter i Den Europæiske Union. En tilladelse til 
organudveksling må derfor kun gives, hvis alle kravene i det nye direktiv også opfyldes af 
organdonationsprocessen i tredjelandet. Den nuværende ordlyd er tvetydig.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

**Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, 
der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse 
af de nationale bestemmelser, der vedtages 
i medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
sanktionernes gennemførelse. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [...] Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, 
der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse 
af de nationale bestemmelser, der vedtages 
i medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
sanktionernes gennemførelse. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [...*] Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.
*To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gennemførelsesbestemmelser til 
følgende foranstaltninger vedtages efter 
proceduren i artikel 26, stk. 3:

udgår

(a) regler for ajourføring og formidling af 
oplysninger om karakteriseringer af 
menneskelige organer, jf. bilaget
(b) procedurer, der har til formål at sikre 
fuld sporbarhed for organer, herunder 
mærkningskrav 
(c) procedurer, der har til formål at sikre 
indberetning af alvorlige uønskede 
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hændelser og bivirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gennemførelsesbestemmelser, der har 
til formål at sikre en ensartet 
gennemførelse af dette direktiv, og navnlig 
følgende foranstaltninger, vedtages efter 
proceduren i artikel 26, stk. 2:

2. Hensigtsmæssige bestemmelser med 
henblik på at sikre en ensartet 
gennemførelse af dette direktiv, og navnlig 
af følgende foranstaltninger, vedtages efter 
proceduren i artikel 26, stk. 2:

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Delegerede retsakter

Med henblik på at opfylde dette direktivs 
mål og i henhold til artikel 26a, 26b og 
26c vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter indeholdende: 
(a) regler for ajourføring og formidling af 
oplysninger om karakteriseringer af 
menneskelige organer, jf. bilaget
(b) procedurer, der har til formål at sikre 
fuld sporbarhed for organer, herunder 
mærkningskrav 
(c) procedurer, der har til formål at sikre 
indberetning af alvorlige uønskede 
hændelser og bivirkninger.
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Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 
8. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Udøvelse af delegationen

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 25a, indtil ...*. 
Kommissionen aflægger rapport 
vedrørende de delegerede beføjelser senest 
den ...*, eventuelt ledsaget af et 
lovgivningsmæssigt forslag om 
forlængelse af delegationen af beføjelser. 
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom. 
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med 
forbehold af betingelserne i artikel 26b og 
26c.
* EUT: Indsæt venligst datoen 3 år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

** EUT: Indsæt venligst datoen 30 måneder efter 
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dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26b
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 
25a, kan tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure for at afgøre, om 
delegationen af beføjelser skal 
tilbagekaldes, bestræber sig på at 
informere den anden lovgiver og 
Kommissionen herom med angivelse af, 
hvilke delegerede beføjelser der vil kunne 
tilbagekaldes.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse, der skal 
indeholde grundene til tilbagekaldelsen, 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den 
træder i kraft øjeblikkeligt eller på et 
senere tidspunkt, der præciseres i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
trådt i kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 26 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26c
Indsigelser mod delegerede retsakter
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1. Europa-Parlamentet og/eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod den delegerede 
retsakt inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen. Denne frist forlænges 
med en måned, hvis Europa-Parlamentet 
eller Rådet tager initiativ hertil.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist har gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den delegerede retsakt i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den deri angivne dato.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod den vedtagne 
delegerede retsakt, træder den ikke i kraft. 
Den institution, der gør indsigelse, 
angiver grundene til at gøre indsigelse 
mod den delegerede retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[...]. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
…*. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser.

*To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør fremsende alle nationale bestemmelser på det område, som direktivet 
dækker.
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BEGRUNDELSE

Organtransplantation er gået fra at være en usædvanlig praksis inden for immunbiologi til at 
være den mest praktiske måde til helbredelse af patienter med en bred vifte af sygdomme, 
som fører til dødelige nyre-, lever-, hjerte-, lunge- og bugspytkirtellidelser. Gennem de 
seneste fem årtier er organtransplantation blevet en etableret og effektiv praksis i hele verden, 
som forbedrer livskvaliteten i overvældende grad og forlænger den forventede levetid. 
Desuden er organdonation en gave og et udtryk for uegennytte og solidaritet i samfundet. 

Ikke desto mindre er behovet for organtransplantation i EU steget støt og i et hurtigere tempo 
end antallet af organer, der doneres. Et stort antal patienter dør som følge af den kroniske 
mangel på organer. Den alvorlige uligevægt mellem behovet for og udbuddet af organer kan 
føre til tilfælde af kommercialisering af og ulovlig handel med organer i strid med 
grundlæggende menneskerettigheder. I dag er knapheden på organer den vigtigste udfordring, 
men der er mange andre problemer med hensyn til de forskellige transplantationssystemer, der 
anvendes i medlemsstaterne. Idet fremme af samarbejdet og udvekslingen hen over grænserne 
mellem medlemsstaterne indebærer et betydeligt potentiale for at øge antallet af 
transplantationer, er det nødvendigt at vedtage fælles kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed i hele EU indføres 
der med det foreslåede direktiv fælles bindende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for organer 
af menneskelig oprindelse til transplantation. Efter vedtagelsen af direktivet om kvalitet og 
sikkerhed for humant blod og blodkomponenter (2003), som blev fulgt af direktivet om 
kvalitet og sikkerhed for humant væv og celler (2004), er hensigten med dette direktiv at 
inkludere humane organer for at fuldende lovgivningen, som bygger på EF-traktatens artikel 
152. Europa-Parlamentets beslutning om organdonation og transplantation, som blev vedtaget 
med stort flertal i april 2008, fastslår klart, at der er behov for fælles handling på europæisk 
niveau. 

Direktivforslaget fastsætter regler til sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for 
menneskelige organer til transplantation i menneskekroppen gennem processen med donation, 
udtagning, testning, karakterisering, præservering, transport og transplantation. Det indfører 
nationale kvalitetsprogrammer, som skal præcisere regler og praksis for 
transplantationsprocessen i medlemsstaterne. Det behandler endvidere processen med 
udtagning og de involverede spørgsmål, herunder et rapporteringssystem. Der fokuseres især 
på sporbarhed og beskyttelse af donor og recipient. Hvad angår gennemførelsen indeholder 
forslaget bestemmelser om udpegning af kompetente nationale myndigheder og disses 
opgaver, europæiske organisationer for udveksling af organer og udveksling af organer med 
tredjelande. 

Ordføreren hilser forslaget velkommen og tilslutter sig dets tre primære mål, nemlig at sikre 
kvalitet og sikkerhed for patienter på EU-niveau, sikre beskyttelsen af donorer og fremme 
samarbejdet mellem medlemsstaterne. Der er generelt i EU bred konsensus i samfundet om 
organdonation til transplantation. På grund af forskellige kulturer, traditioner og 
organisatoriske systemer har medlemsstaterne imidlertid forskellige tilgange til dette 
spørgsmål. Ordføreren understreger, at selv om der skal opretholdes eller arbejdes for en 
harmonisering af kvalitets- og sikkerhedsforanstaltningerne, må direktivet ikke skabe ekstra 



PE430.898v01-00 38/38 PR\798376DA.doc

DA

administrative byrder for medlemsstaterne, og det skal give tilstrækkelig plads til fleksibilitet 
uden at sætte eksisterende god praksis på spil. 

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at programmer til organtransplantation principielt 
skal bygge på frivillig og vederlagsfri donation, eftersom dette princip er fastsat allerede i den 
tidligere lovgivning om substanser af menneskelig oprindelse. Organdonation skal altid være 
en gratis gave og være beskyttet mod enhver forbindelse til en eventuel kommercialisering. 
Desuden bygger donations- og transplantationssystemer på uegennytte. For at fremme 
kvaliteten i transplantationsprocessen foreslår ordføreren nogle ændringer relateret til 
spørgsmålet om menneskelig værdighed. Med hensyn til spørgsmålet om samtykke skal det 
frie valg med hensyn til at donere et organ eller ej både respekteres og beskyttes, og 
udformningen af det hører derfor under medlemsstaternes kompetence.

En indførelse af kompensation til levende donorer må udelukkende opfattes som en 
godtgørelse for de direkte udgifter i forbindelse med donationen, såsom rejseudgifter, idet 
man skal undgå enhver form for økonomisk incitament for potentielle donorer. Desuden er 
den person, som har lidt unødig skade som følge af et indgreb, berettiget til en rimelig 
kompensation. 
Organernes sporbarhed fra donor til recipient og vice versa er et af de vigtigste 
sikkerhedsaspekter, og princippet om anonymitet må derfor erstattes af et fortrolighedsprincip 
for at undgå selvmodsigelser. Ordføreren har støttet indførelsen af forsvarlige foranstaltninger 
til databeskyttelse for donor og recipient i forslaget.
Udveksling af bedste praksis, modeller og ekspertise på tværs af EU har allerede vist sig at 
være nyttigt med hensyn til at øge organdonationsraten. Samarbejdet bør fremmes for at 
udpege succesrige elementer i forskellige transplantationssystemer og fremme dem på 
europæisk niveau og på den måde føre til forbedringer med hensyn til at skabe høj kvalitet og 
sikkerhed for organdonation og -transplantation.

Endelig foreslår ordføreren et passende antal ændringer, som afspejler overvejelser med 
hensyn til definition af donor, kompetente myndigheder, posttransplantationsperioden og 
mere præcise formuleringer i visse artikler med det formål at forbedre teksten. Ordføreren har 
også besluttet at medtage næsten alle forslag fra Retsudvalget. 

Udkastet til betænkning indeholder ikke ændringer til forslagets artikel 25 og 26 med henblik 
på at tilpasse dem til systemet med gennemførelsesakter som indført med Lissabontraktaten. 
Disse ændringsforslag vil blive fremsat på et senere tidspunkt.


