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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl transplantacijai skirtų 
žmogaus organų kokybės ir saugos standartų nustatymo
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM2008),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 152 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0480/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 168 
straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2009),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tačiau organų naudojimas 
transplantacijai susijęs su tam tikra rizika. 
Žmogaus organai transplantacijai 
naudojami gydyti dažnai, todėl jų kokybė ir 
sauga turėtų būti tokia, kad ligų perdavimo 

(2) Tačiau organų naudojimas 
transplantacijai susijęs su tam tikra rizika. 
Žmogaus organai transplantacijai 
naudojami gydyti dažnai, todėl jų kokybė ir 
sauga turėtų būti tokia, kad ligų perdavimo 
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rizika būtų kuo mažesnė. rizika būtų kuo mažesnė. Tinkamai 
organizuotos nacionalinės 
transplantacijos sistemos ir geriausių 
turimų medicinos žinių, technologijų ir 
naujoviškų gydymo būdų panaudojimas 
gali gerokai sumažinti riziką, susijusią su 
pacientams transplantuojamais organais, 
pvz., organų atmetimą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje nustatytas tikslas – pagerinti galimos rizikos ir laukiamos naudos santykio 
vertinimą. Todėl konstatuojamosiose dalyse reikėtų pabrėžti, kad įgyvendinant direktyvą 
įmanoma sumažinti tam tikrą riziką. Esminis medicininių rezultatų aspektas – tai, kad 
pacientas priima organą. Todėl reikėtų imtis priemonių, kurios padėtų sumažinti organų 
atmetimą, siekiant pagerinti galimos rizikos ir laukiamos naudos santykį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Tiesiogiai su žmogaus organų 
donorystės, įsigijimo, ištyrimo, 
konservavimo, transportavimo ir 
transplantacijos procesu susiję darbuotojai 
turi būti tinkamos kvalifikacijos ir 
išsilavinimo.

(14) Tiesiogiai su žmogaus organų 
donorystės, įsigijimo, ištyrimo, 
apibūdinimo, konservavimo, 
transportavimo ir transplantacijos procesu 
susiję darbuotojai turi būti tinkamos 
kvalifikacijos ir išsilavinimo.

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnio 1 dalyje tarp išvardytų procedūrų taip pat minimas „apibūdinimas“.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šioje direktyvoje turėtų būti paisoma (16) Šioje direktyvoje turėtų būti paisoma 
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pagrindinių teisių ir visų pirma laikomasi 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų principų. Laikantis 
šios chartijos ir atsižvelgiant į Žmogaus 
teisių ir biomedicinos konvenciją, organų 
transplantacijos programos turėtų būti 
grindžiamos savanoriškumo ir nemokamos 
donorystės, donoro altruizmo ir donoro bei 
recipiento solidarumo principais; jomis taip 
pat turėtų užtikrinamas mirusio donoro 
bei recipiento (-ų) anonimiškumas.

pagrindinių teisių ir visų pirma laikomasi 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų principų. Laikantis 
šios chartijos ir siekiant tinkamai 
atsižvelgti į Žmogaus teisių ir 
biomedicinos konvenciją, organų 
transplantacijos programos turėtų būti 
grindžiamos savanoriškumo ir nemokamos 
donorystės, donoro altruizmo ir donoro bei 
recipiento solidarumo principais; jomis taip 
pat turėtų būti užtikrinama, kad būtų 
nustatytos griežtos konfidencialumo 
taisyklės ir saugumo priemonės, skirtos 
apsaugoti donorų ir recipientų asmens 
duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Sąvokos „atsekamumas“ ir „identifikavimas“ glaudžiai tarpusavyje susijusios: kai įmanoma 
tiesiogiai ar netiesiogiai atsekti asmenis, iš kurių buvo paimtos biologinės medžiagos, gali 
būti laikoma, kad galima nustatyti šių asmenų tapatybę Asmens duomenų apsaugos aspektu 
duomenų atsekamumas ir anonimiškumas negali būti vartojami vienu metu, nes tai priešingos 
sąvokos. Tačiau pasiūlyme vartojamos abi sąvokos, ir todėl iškyla tam tikrų prieštaravimų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Kompetentinga institucija
konsultuojasi su nacionalinėmis duomenų 
apsaugos institucijomis rengiant 
duomenų apie organus perdavimo į 
trečiąsias šalis ir iš jų sistemą. Taikoma 
speciali asmens duomenų perdavimo 
trečiosioms šalims tvarka, nustatyta 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo1 25 ir 26 straipsniuose.
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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Or. en

Pagrindimas

Speciali asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims tvarka nustatyta Direktyvos 
95/46/EB 25 ir 26 straipsniuose. Pasiūlymo 21 straipsnyje arba susijusioje 15 
konstatuojamoje dalyje galėtų būti nustatyta, kad kompetentinga institucija konsultuosis su 
nacionaline duomenų apsaugos institucija siekiant parengti reikiamą sistemą, kad duomenys 
apie organus į trečiąsias šalis ir iš jų būtų perduodami saugiai, greitai ir veiksmingai. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų tekti svarbus uždavinys 
užtikrinti organų kokybę ir saugą visais 
etapais – nuo donorystės iki 
transplantacijos. Kaip pabrėžta Europos 
Tarybos Ministrų komiteto 
rekomendacijoje valstybėms narėms dėl 
informacijos apie Nacionalinės 
transplantacijos organizaciją (NTO), jos 
funkcijas ir atsakomybę, labiau 
pageidaujama turėti vieną oficialiai 
pripažintą ne pelno įstaigą, kuri būtų 
atsakinga už donorystę, paskirstymą, 
atsekamumą ir atskaitomybę. Tačiau 
atsižvelgdamos į valstybių narių 
kompetencijos pasidalijimą vietos, 
regioninės, nacionalinės ir (arba) 
tarptautinės įstaigos galėtų bendradarbiauti 
ir koordinuoti donorystę, paskirstymą ir 
(arba) transplantaciją, jei veiktų sistema, 
kuria būtų užtikrinama atskaitomybė, 
bendradarbiavimas ir veiksmingumas.

(19) Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų tekti svarbus uždavinys 
užtikrinti organų kokybę ir saugą visais 
etapais – nuo donorystės iki 
transplantacijos ir paciento sveikimo 
laikotarpiu remiantis geriausia medicinos 
praktika gydant po transplantacijos. Kaip 
pabrėžta Europos Tarybos Ministrų 
komiteto rekomendacijoje valstybėms 
narėms dėl informacijos apie Nacionalinės 
transplantacijos organizaciją (NTO), jos 
funkcijas ir atsakomybę, labiau 
pageidaujama turėti vieną oficialiai 
pripažintą ne pelno įstaigą, kuri būtų 
atsakinga už donorystę, paskirstymą, 
atsekamumą ir atskaitomybę. Tačiau 
atsižvelgdamos į valstybių narių 
kompetencijos pasidalijimą vietos, 
regioninės, nacionalinės ir (arba) 
tarptautinės įstaigos galėtų bendradarbiauti 
ir koordinuoti donorystę, paskirstymą ir 
(arba) transplantaciją, jei veiktų sistema, 
kuria būtų užtikrinama atskaitomybė, 
bendradarbiavimas ir veiksmingumas.

Or. en

Pagrindimas

Transplantacijos procesas nesibaigia, kai pacientas gauna organą transplantacijos 
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operacijos metu. Sveikimo laikotarpis ir gydymas taikant terapijas, kad nebūtų organų 
atmetimo, taip pat būtini, kad organų transplantacija būtų sėkminga (arba ne). Šio fakto 
reikėtų paisyti, nes tai būtina norint nustatyti, ar pacientui atlikta transplantacija pavyko ir ar 
dėl to pagerės jo sveikata.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Šiai direktyvai įgyvendinti reikalingos 
priemonės turėtų būti patvirtintos 
atsižvelgiant į 1999 m. birželio 28 d.
Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką.

(21) Šiai direktyvai įgyvendinti reikalingos 
priemonės turėtų būti patvirtintos 
atsižvelgiant į 1999 m. birželio 28 d. 
Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką. Remiantis 25 straipsniu visais 
atvejais, kai svarstomos įgyvendinamosios 
priemonės, susijusios su duomenų 
apsauga ir saugumu, turi būti 
konsultuojamasi su visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūną.

Or. en

Pagrindimas
Teisėkūros institucija turėtų užtikrinti, kad remiantis 25 straipsniu visais atvejais, kai 
svarstomos įgyvendinamosios priemonės, susijusios su duomenų apsauga ir saugumu, turi 
būti konsultuojamasi su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Jeigu atitinkamais organais turi keistis 
valstybės narės, visų pirma Komisijai turi 
būti suteikti įgaliojimai nustatyti 
informacijos apie organų savybes 

(22) Norint pasiekti šios direktyvos tikslus, 
susijusius su valstybių narių atliekamais 
organų mainais, Komisijai turi būti pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
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perdavimo transplantacijos centrams 
procedūras, organų atsekamumui užtikrinti 
reikalingas procedūras, ženklinimo 
reikalavimus ir pranešimų apie pavojingus 
nepageidaujamus reiškinius ar reakcijas 
teikimo procedūras. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti arba šiai 
direktyvai papildyti įrašant naujas 
neesmines nuostatas, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

290 straipsnį suteikti įgaliojimai priimti
deleguotuosius teisės aktus, 
reglamentuojančius informacijos apie 
organų savybes perdavimo transplantacijos 
centrams procedūras, organų atsekamumui 
užtikrinti reikalingas procedūras, 
ženklinimo reikalavimus ir pranešimų apie 
pavojingus nepageidaujamus reiškinius ar 
reakcijas teikimo procedūras. 

Or. en

Pagrindimas

Teisėkūros institucija turėtų užtikrinti, kad remiantis 25 straipsniu visais atvejais, kai 
svarstomos įgyvendinamosios priemonės, susijusios su duomenų apsauga ir saugumu, turi 
būti konsultuojamasi su visais susijusiais suinteresuotaisiais subejtais, įskaitant Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netrukdo valstybei narei 
išlaikyti arba įvesti griežtesnes apsaugos 
priemones, jei jos atitinka Sutarties 
nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) leidimas – leidimas, akreditacija, 
paskyrimas arba licencijos išdavimas 
(nelygu koks kiekvienoje valstybėje narėje 
vartojamas terminas);

(a) leidimas – leidimas, akreditacija, 
paskyrimas arba licencijos išdavimas 
(nelygu koks kiekvienoje valstybėje narėje 
vartojamas terminas) arba registracija
valstybinėje įstaigoje, kad galima būtų 
teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu 
viena iš šios įstaigos funkcijų – užtikrinti, 
kad įregistruota organizacija laikytųsi 
šioje direktyvoje numatytų taisyklių;

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad visos valstybės narės, kurios jau turi gerai veikiančias sveikatos priežiūros ir 
transplantacijos sistemas, galėtų išlaikyti savo organizacinę ir administracinę struktūrą. Kai 
kuriose valstybėse narėse registracija atitinka leidimo ar akreditacijos procedūrą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) kompetentinga institucija / 
organizacija / įstaiga – viena ar kelios 
viešosios arba privačiosios ne pelno 
institucijos, organizacijos ir (arba) 
įstaigos, atsakingos už šios direktyvos 
reikalavimų įgyvendinimą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pateiktą Europos organų mainų organizacijos, kuri taip pat atsako už organų 
įsigijimą ir šios direktyvos taisyklių, kuriomis grindžiamos visos transplantacijos sistemos, 
priežiūrą, apibrėžtį, būtina aiškumo tiklais pateikti kompetentingos institucijos, įsteigtos 
remiantis 18 straipsniu, apibrėžtį. Todėl šis pakeitimas papildo siūlomus 18 straipsnio 
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pakeitimus (37 ir 38). Jis suteikia galimybę įgyvendinti šios direktyvos nuostatas ir sykiu 
lanksčiai organizuoti organų donorystę ir įsigijimą nesuprastinant kokybės ir nesumažinant 
saugos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) donoras – gyvas ar miręs žmogus –
galimas organų šaltinis;

(c) donoras – gyvas ar miręs asmuo, kurio 
dovanojamas vienas ar keli organai;

Or. en

Pagrindimas

Žmogaus kūnas visuomet priklauso žmogaui, net ir po mirties, todėl donoro apibrėžtį reikėtų 
suasmeninti.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) „įsigyjančioji organizacija“ – sveikatos 
priežiūros įstaiga, ligoninės arba kitos 
įstaigos darbuotojų grupė arba skyrius, 
kuriems kompetentinga institucija yra 
suteikusi leidimą gauti žmogaus organų;

(j) „įsigyjančioji organizacija“ – sveikatos 
priežiūros įstaiga, ligoninės arba kitos 
įstaigos darbuotojų grupė arba skyrius, 
kuriems kompetentinga institucija / 
organizacija / įstaiga yra suteikusi leidimą 
gauti žmogaus organų;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas 9 pakeitimo tęsinys. Įsigyjančioji organizacija gali atlikti dvejopą funkciją: 
ligoninės donorės (ligoninės arba ligoninės skyriaus, kur įsigyjami organai transplantacijai) 
arba išorės organizacijos (viešosios arba privačiosios), atsakingos už viso donorystės ir 
įsigijimo proceso koordinavimą ir organizavimą. Jei įsigyjančioji organizacija nėra ligoninė 
donorė, ji gali taip pat būti kompetentinga institucija / organizacija / įstaiga. Taip pat žr. 5 
straipsnio pakeitimą Nr. 17.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kokybės programos Nacionalinės kokybės ir saugos programos 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu atsižvelgiama į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) standartinės potencialių donorų 
nustatymo ir jų nukreipimo procedūros;

Or. en

Pagrindimas

Potencialių donorų nustatymas intensyvios priežiūros skyriuose ir jų nukreipimas – tai 
būtinas dalykas vykdant bet kurią organų donorystės veiklą. Iš įvairių tyrimų matyti, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje vienam milijonui gyventojų tenka 40–50 potencialių donorų. 
Vadinasi, kiekviena valstybė narė gali pagerinti savo organų donorystės lygį numatydama 
sistemingai analizuoti potencialių donorų skaičių ir paskui atlikti jų apskaitą visose 
ligoninėse donorėse, kad būtų užtikrinta, jog donorų potencialas išsekęs.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnio 2 dalyje nurodyto organų 
atsiėmimo,

– 11 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
pavojingų nepageidaujamų reiškinių ir 
reiškinių valdymo;
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Or. en

Pagrindimas

Viena iš priemonių, kurių reikėtų imtis kilus pavojingam nepageidajamam reiškiniui ar 
reakcijai, nebūtinai yra organų atsiėmimas, kaip apibrėžta šioje direktyvoje. Kartais 
reiškiniai arba reakcijos kyla po organų transplantacijos, tokiu atveju persodintų organų 
išėmimas siekiant juos atsiimti gali būti ne pati tinkamiausia priemonė, kurios turėtų būti 
imamasi. Be to, siekiant išspręsti konkrečią saugos problemą reikėtų taip pat iš naujo 
persvarstyti ir įvertinti procedūras ir rezultatus siekiant nustatyti taisomąsias arba 
prevencines priemones.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įsigyjančiųjų organizacijų ir 
transplantacijos centrų atsakomybė už 
pranešimus.

– įsigyjančiųjų organizacijų ir 
transplantacijos centrų atsakomybė už 
pranešimus ir valdymą.

Or. en

Pagrindimas

Kai kyla pavojingas nepageidaujamas reiškinys ar reakcija, būtina imtis prevencinių 
priemonių. Viena iš tų priemonių nebūtinai yra organų atsiėmimas, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje. Kartais pavojingi nepageidaujami reiškiniai arba reakcijos kyla po organų 
transplantacijos, tokiu atveju persodintų organų išėmimas (atsiėmimas) gali būti ne pati 
tinkamiausia priemonė, kurios turėtų būti imamasi.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatoma būtina asmenų, susijusių su 
visais donorystės–transplantacijos ar 
šalinimo grandinės etapais, kvalifikacija ir 
parengiamos konkrečios personalo 
mokymo programos, atitinkančios 
pripažintus tarptautinius standartus. 

(c) nustatoma būtina sveikatos priežiūros 
darbuotojų, susijusių su visais donorystės–
transplantacijos ar šalinimo grandinės 
etapais, kvalifikacija ir parengiamos 
konkrečios personalo mokymo programos, 
atitinkančios pripažintus tarptautinius 
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standartus. 

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad organus
įsigytų įsigyjančiosios organizacijos, 
atitinkančios šioje direktyvoje nustatytas 
taisykles.

1. Valstybės narės užtikrina, kad organai 
būtų įsigyjami įsigyjančiose 
organizacijose arba juos įsigytų šios
organizacijos, atitinkančios šioje 
direktyvoje nustatytas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma ligoninių donorių negali užtikrinti, kad šios direktyvos taisyklių būtų laikomasi be 
pagalbos. Ypač taisyklių dėl organo donoro apibūdinimo pagal 7 straipsnį. Tam, kad nekiltų 
grėsmė, jog ligoninės nenorės dalyvauti organų donorystėje, šioje direktyvoje turėtų būti 
užtikrinta, kad arba ligoninės donorės pačios atliktų visus būtinus veiksmus, arba ligoninėms 
padėtų išorinės įsigijimo organizacijos, kurios taip pat užtikrintų, jog būtų laikomasi visų šios 
direktyvos nuostatų siekiant recipientams užtikrinti aukštą kokybę ir saugumo standartus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įsigyjančiųjų organizacijų medicininė 
veikla, pvz., donorų atranka, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, būtų pagrįsta 
konsultacijomis su gydytojais ir vyktų 
šiems gydytojams prižiūrint.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įsigyjančiųjų organizacijų medicininė 
veikla, pvz., donorų atranka ir vertinimas, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 2005/36/EB, 
būtų pagrįsta konsultacijomis su gydytojais 
ir vyktų šiems gydytojams prižiūrint.

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) su organų transportavimu susijusiose 
organizacijose, įstaigose ar bendrovėse turi 
būti tinkamos standartinės veiklos 
procedūros, skirtos užtikrinti, kad vežamas 
organas nebūtų pažeistas ir kad 
transportavimo laikas būtų kuo trumpesnis. 

a) su organų transportavimu susijusiose 
organizacijose, įstaigose ar bendrovėse turi 
būti tinkamos standartinės veiklos 
procedūros, skirtos užtikrinti, kad vežamas 
organas nebūtų pažeistas ir kad 
transportavimo laikas būtų kuo 
tinkamesnis ir, jei įmanoma, trumpesnis. 

Or. en

Pagrindimas

Dažnai siekiant užtikrinti, kad vežamas organas nebūtų pažeistas, geriau nemažinti laiko, o 
laukti tinkamiausio.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 rekomenduojamos transportavimo 
sąlygos ir nurodymai laikyti talpyklą tam 
tikroje temperatūroje ir padėtyje; 

 rekomenduojamos transportavimo 
sąlygos ir nurodymai laikyti talpyklą 
tinkamoje temperatūroje ir tinkamoje
padėtyje; 

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina donoro 
tapatybės nustatymo sistemos, pagal kurią 
galima nustatyti kiekvieną donorystės 

2. Valstybės narės užtikrina donoro 
tapatybės nustatymo sistemos, pagal kurią 
galima nustatyti kiekvieną donorystės 
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atvejį ir su juo susijusį organą, įdiegimą. 
Valstybės narės užtikrina, kad ši donoro 
tapatybės nustatymo sistema būtų sukurta 
ir parinkta taip, kad nebūtų renkami, 
tvarkomi ir naudojami asmens duomenys 
arba kad jų būtų renkama, tvarkoma ir 
naudojama kuo mažiau. Visų pirma reikia 
pasinaudoti pseudonimų suteikimo arba 
anonimiškumo galimybėmis.

atvejį ir su juo susijusį organą, įdiegimą. 
Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegta
donoro ir recipiento tapatybės nustatymo 
sistema, sukurta ir parinkta taip, kad būtų 
renkama, tvarkoma ir naudojama kuo 
mažiau asmens duomenų, visų pirma 
pasinaudojant pseudonimų suteikimo 
metodais, taip pat užtikrina, kad būtų 
nustatytos būtinos techninės ir 
organizacinės šių duomenų saugumo 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas
Sąvokos „atsekamumas“ ir „identifikavimas“ glaudžiai tarpusavyje susijusios: kai įmanoma 
tiesiogiai ar netiesiogiai atsekti asmenis, iš kurių buvo paimtos biologinės medžiagos, gali 
būti laikoma, kad galima nustatyti šių asmenų tapatybę Asmens duomenų apsaugos aspektu 
duomenų atsekamumas ir anonimiškumas negali būti vartojami vienu metu, nes tai priešingos 
sąvokos. Tačiau pasiūlyme vartojamos abi sąvokos ir todėl iškyla tam tikrų prieštaravimų.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės pagal 24 straipsnį 
nustato taisykles dėl bausmių už:
 a) neteisėtą prieigą prie duomenų ar 
sistemų, iš kurių galima identifikuoti 
donorus ar recipientus;
 b) bet kokį naudojimąsi sistemomis ar 
duomenimis, iš kurių galima identifikuoti 
donorus ar recipientus, siekiant atsekti 
donorus ar recipientus kitais nei gydymo 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Bausmės yra būtinos siekiant sulaikyti žmones nuo mėginimų naudotis sistemomis neteisėtoms 
paieškoms.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegta sistema, skirta pranešti, tirti, 
registruoti ir perduoti svarbiai ir būtinai 
informacijai apie pavojingus 
nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas, 
kurie gali paveikti žmogaus organų kokybę 
ir saugą ir kuriuos galima priskirti prie 
organų įsigijimo, ištyrimo ir 
transportavimo, taip pat apie bet kokias 
pavojingas nepageidaujamas reakcijas, 
pastebėtas per transplantaciją arba po jos, 
kurios gali būti susijusios su ta veikla.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegta sistema, skirta pranešti, tirti, 
registruoti ir perduoti svarbiai ir būtinai 
informacijai apie pavojingus 
nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas, 
kurie gali paveikti žmogaus organų kokybę 
ir saugą ir kuriuos galima priskirti prie 
organų įsigijimo, ištyrimo, konservavimo
ir transportavimo, taip pat apie bet kokias 
pavojingas nepageidaujamas reakcijas, 
pastebėtas per transplantaciją arba po jos, 
kurios gali būti susijusios su ta veikla.

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnio 1 dalyje tarp išvardytų procedūrų taip pat minimas „konservavimas“. Panašu, 
kad gali būti naudinga atsižvelgti į problemas, susijusias su konservavimu, kaip į pavojingų 
nepageidaujamų reiškinių priežastis.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mirusių ir 
gyvų donorų organų donorystė būtų 
savanoriška ir nemokama.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mirusių ir 
gyvų donorų organų donorystė būtų 
altruistinė, savanoriška ir nemokama.

Or. en

Pagrindimas

Organų donorystė yra solidarumu ir užuojauta kitiems žmonėms grindžiamas dovanojimas. 
Nereikalaujant, kad organų donorystė būtų altruistinė, sumenkinamas dovanojimas ir mirusio 
ar gyvo donoro kilnumas. Europos Parlamentas šį ypatingą reikalavimą jau yra pripažinęs 
savo 2008 m. balandžio 22 d. rezoliucijoje (Rezoliucija dėl organų donorystės ir 
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transplantacijos (A6-0090/2008), 22 dalis) ir Komisija jį įtraukė į savo aiškinamojo 
memorandumo 23 dalį. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, Europos Parlamentu ir 
atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, 
ištiria galimybę sukurti sistemą, kurią 
naudojant kuo daugiau valstybių narių 
atsižvelgtų į piliečių, sutinkančių dovanoti 
savo organus po mirties, pageidavimus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi žmonės gyvena, keliauja ir dirba keliose Europos Sąjungos šalyse, jie taip pat miršta 
kitose šalyse nei tos, kurių piliečiai ar nuolatiniai gyventojai jie yra.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sukurtos sistemos ir registrai, kurie būtų 
lengvai prieinami siekiant registruoti 
būsimų donorų pageidavimus, ir kad 
kompetentingos institucijos pirmenybę 
teiktų donoro pageidavimams, o ne 
galimiems priešingiems sutuoktinio, 
artimojo giminaičio ar kito asmens 
pageidavimams.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti, kad būtų sukurtos sistemos, kuriomis naudojantis 
galima būtų pateikti pageidavimą tapti donoru, ir kad išreikštam pageidavimui būtų teikiama 
pirmenybė.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Valstybės narės užtikrina, kad organai 
būtų paskirstomi recipientams 
vadovaujantis skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir moksliškai 
pagrįstais kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Ši su organų paskirstymu susijusi taisyklė yra tiesioginė lygybės ir teisingumo principų 
taikymo paskirstant sveikatos priežiūros išteklius išdava. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Valstybės narės užtikrina, kad organai 
nebūtų išimami iš mirusiojo tol, kol 
asmuo bus pripažintas mirusiu pagal 
nacionalinius teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas patvirtinti mirusiojo donoro mirtį prieš suteikiant leidimą išimti organą kyla iš 
žmogaus gyvybės neliečiamumo ir fizinio vientisumo principų, nustatytų Žmogaus teisių ir 
biomedicinos konvencijos papildomo protokolo dėl žmogaus organų ir audinių 
transplantavimo 16 straipsnyje. 
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės imasi visų priemonių, 
būtinų siekiant užtikrinti, kad donorams 
būtų teikiama išsami, konkreti ir objektyvi 
su organų donoryste susijusi informacija 
apie transplantacijos procesą, konkrečią 
jo apimtį, galimą taikymą ir pavojus, 
įskaitant piktnaudžiavimo pavojus.

Or. en

Pagrindimas

Nors labai svarbu išspręsti organų trūkumo Europoje problemą, taip pat būtina pabrėžti, kad 
reikia gerbti ir apsaugoti galimybę asmeniui laisvai pasirinkti aukoti organą arba jo 
neaukoti. Nesant pakankamos, tinkamos ir neįsakmios informacijos sprendimas aukoti organą 
arba jo neaukoti nebus savanoriškas. Europos Parlamentas šį principą pripažino savo 2008 
m. balandžio 22 d. rezoliucijos (A6-0090/2008) 7 ir 37 dalyse.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gyvų donorų donorystė laikoma 
papildančia mirusių žmonių organų 
donorystę ir ja naudojamasi tik blogiausiu 
atveju, kai nesama tinkamos alternatyvos, 
pvz., organo iš mirusio donoro. Gyvų 
donorų donorystė dėl numanomo 
išnaudojimo pavojaus iš esmės yra 
ribojama donoryste tarp artimų 
giminaičių ir sutuoktinių.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie gyvų donorų donorystę reikia ypatingų apsaugos priemonių, nes ja galima 
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piktnaudžiauti. Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomo protokolo dėl žmogaus 
organų ir audinių transplantavimo 9 ir 10 straipsniuose pabrėžiama, kad gyvų žmonių organų 
donorystė yra papildanti. Tą patį Europos Parlamentas pažymėjo savo 2008 m. balandžio 22 
d. rezoliucijos (A6-0090/2008) 15 dalyje. Gyvų žmonių organų donorystės apribojimas 
teikiant ją artimai su donoru susijusiems asmenims yra bendras principas, kurio laikosi 
dauguma valstybių narių. 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant laikytis principo, kad 
žmogaus kūnas negali būti paverčiamas 
preke, valstybės narės turi užtikrinti, kad 
galima kompensacija gyviems donorams 
jokiu būdu nebūtų didesnė nei suma 
tiesiogiai su donoryste susijusioms 
išlaidoms, pvz., transporto, vaikų 
priežiūros ar prarastų pajamų, padengti 
nesuteikiant galimam donorui jokių 
finansinių paskatų.

Or. en

Pagrindimas

Organų donorystė dėl finansinių paskatų yra neetiška. Ji sumenkina dovanojamą organą iki 
paprasčiausios prekės ir pažeidžia žmogaus orumą. Ji taip pat prieštarauja principui, kad 
žmogaus kūnas ir jo dalys negali būti paverčiami preke, aiškiai įtvirtintam ES pagrindinių 
teisių chartijos 3 straipsnio 2 dalyje. Europos Parlamentas tai patvirtino savo 2008 m. 
balandžio 22 d. rezoliucijos (A6-0090/2008) 22 dalyje. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Asmuo, dėl įsikišimo patyręs pernelyg 
didelę žalą, turi teisę gauti teisingą 
kompensaciją, kuri jokiu būdu nėra 
didesnė nei suma su donoryste 
susijusioms išlaidoms ir nepatogumams 
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kompensuoti.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 15 straipsnio 2a dalies pagrindimą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad organas 
jokiu būdu nebūtų išimamas iš asmens, 
kuris pagal nacionalinę teisę nėra 
veiksnus suteikti sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Asmenims, kurie nėra veiksnūs suteikti sutikimą atlikti medicininę procedūrą, ypač reikia 
stiprios apsaugos. Tai taikytina nepilnamečiams bei suaugusiems asmenims, neturintiems 
teisinio veiksnumo. Atkartodamas Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomo 
protokolo dėl žmogaus organų ir audinių transplantavimo 14 dalį šis pakeitimas palieka teisę 
pačioms valstybėms narėms spręsti, kokiomis sąlygomis asmuo yra arba nėra veiksnus 
suteikti sutikimą medicininei procedūrai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
būtinų siekiant užtikrinti, kad donorų ir 
recipientų, kurių duomenys tvarkomi 
laikantis šios direktyvos, tapatybės būtų 
atskleidžiamos tik asmenims, kurie gali 
įrodyti, jog jiems būtina žinoti tas 
asmenybes. 
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Or. en

Pagrindimas

Sąvokos „atsekamumas“ ir „identifikavimas“ glaudžiai tarpusavyje susijusios: kai įmanoma 
tiesiogiai ar netiesiogiai atsekti asmenis, iš kurių buvo paimtos biologinės medžiagos, gali 
būti laikoma, kad galima nustatyti šių asmenų  recipientų ir donorų  tapatybę.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
būtinų siekiant užtikrinti donorų ir 
recipientų asmens duomenų 
konfidencialumą, vientisumą, 
atskaitomybę ir prieinamumą.

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad atitinkamose nacionalinėse tarnybose būtų įgyvendinama informacijos 
saugumo politika, grindžiama griežtomis ir pagrįstomis saugumo priemonėmis, visų pirma 
tam, kad būtų vykdomi donorų ir recipientų konfidencialumo reikalavimai, nurodyti 
pasiūlyme, taip pat kad būtų apsaugotas šių duomenų vientisumas, atskaitomybė ir 
prieinamumas. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis
Donorų ir recipientų anonimiškumas

Išbraukta.

Valstybės narės imasi visų reikiamų 
užtikrinimo priemonių, kad visi donorų ir 
recipientų duomenys, apdorojami 
laikantis šios direktyvos, būtų anonimiški, 
kad nei donoro, nei recipiento asmenybės 
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nebūtų galima identifikuoti.

Or. en

Pagrindimas

17 straipsnis galėtų būti išbrauktas, jo turinį (konfidencialumo poreikiai) įtraukiant į naują 
16 straipsnio „Asmens duomenų apsauga, konfidencialumas ir saugus apdorojimas“ dalį.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų skyrimas ir 
užduotys

Kompetetentingų institucijų (organizacijų)
skyrimas ir užduotys

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė valstybių narių organizacinė organų donorystės, paskirstymo ir transplantacijos 
struktūra glaudžiai susijusi su nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų organizavimu 
apskritai. 19 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad valstybėse narėse vietos, regionų, 
nacionalinės ir (arba) tarptautinės institucijos gali veikti kartu siekdamos drauge koordinuoti 
donorystę, paskirstymą ir (arba) transplantaciją, jeigu pagal taikomą sistemą užtikrinama 
atskaitomybė, bendradarbiavimas ir veiksmingumas.

 Žr. ir 38 pakeitimą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skiria kompetentingą 
instituciją arba institucijas (toliau –
kompetentinga institucija), atsakingas už 
šios direktyvos reikalavimų įgyvendinimą.

Valstybės narės skiria kompetentingą 
instituciją (organizaciją) arba institucijas 
(organizacijas) (toliau – kompetentinga 
institucija (organizacija)), atsakingas už 
šios direktyvos reikalavimų įgyvendinimą

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant išlaikyti sėkmingai veikiančią ir patvirtintą organizacinę valstybių narių struktūrą 18 
straipsnyje turėtų būti numatyta galimybė steigti viena arba daugiau kompetetentingų 
institucijų pagal esamą sistemą. Būtina, kad tekste būtų vienareikšmiškai nurodyta, jog tai 
gali būti bet kuri pelno nesiekianti institucija arba organizacija, kaip numatyta pagal 3 
straipsnyje pateikiamą naują apibrėžtį (9 pakeitimas). Pavyzdžiui, Vokietijoje donorystė ir 
paskirstymas organizuojami privačių pelno nesiekiančių organizacijų, kurios atsiskaito 
sveikatos apsaugos ministerijai, kaip numatyta 1997 m. Vokietijos transplantacijos įstatyme.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) įdiegia pranešimų sistemą ir organų 
atsiėmimo sistemą, kaip numatyta 11 
straipsnio 1 ir 2 dalyje;

(d) įdiegia pranešimų ir valdymo sistemą ir 
pranešimų apie pavojingus 
nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas
sistemą, kaip numatyta 11 straipsnio 1 ir 2 
dalyje

Or. en

Pagrindimas

Su pranešimais apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas susijusios 
priemonės, kurias reikia patvirtinti, nebūtinai apima šioje direktyvoje apibrėžtą organų 
atsiėmimą.  Kartais reiškiniai arba reakcijos kyla po organų transplantacijos, tokiu atveju 
persodintų organų išėmimas siekiant juos atsiimti nėra pati tinkamiausia priemonė, kurios 
turėtų būti imamasi. Be to, siekiant išspręsti konkrečią su saugos problemą reikėtų ir iš naujo 
persvarstyti, kaip vertinti procedūras ir rezultatus siekiant nustatyti taisomąsias arba 
prevencines priemones.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) parengia atitinkamus rekomendacinius 
dokumentus sveikatos priežiūros įstaigoms, 
specialistams ir kitos suinteresuotosioms 
šalims, susijusioms su visomis donorystės–
transplantacijos ar šalinimo grandinės 

e) parengia atitinkamus rekomendacinius 
dokumentus sveikatos priežiūros įstaigoms, 
specialistams ir kitos suinteresuotosioms 
šalims, susijusioms su visomis donorystės–
transplantacijos ar šalinimo grandinės, taip 
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etapais; pat tolesnio gydymo ir potransplantacinės 
reabilitacijos etapais;

Or. en

Pagrindimas

Transplantacijos procesas nesibaigia, kai pacientas gauna organą transplantacijos 
operacijos metu. Nuo potransplantacinės reabilitacijos laikotarpio ir terapijos siekiant 
išvengti atmetimo taip pat itin priklauso, ar organo transplantacija pacientui bus sėkminga, 
ar ne. Šio fakto turėtų būti paisoma, nes jis yra esminė dalis siekiant, kad transplantacija būtų 
sėkminga ir paciento sveikata pagerėtų. Taigi Nacionalinis transplantacijos centras turėtų 
stengtis vadovauti sveikatos priežiūros įstaigoms su transplantacija susijusiais klausimais.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) renka atitinkamus duomenis, 
susijusius su potransplantacinio 
laikotarpio rezultatais, kad būtų galima 
atlikti lyginamąjį organų transplantacijos 
kokybės ir saugos vertinimą, kuris padėtų 
toliau gerinti transplantacijos procesą 
Europos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Nors beveik visos Europos šalys jau parengė registrus, kuriuose kaupiama su visais 
transplantacijos proceso aspektais susijusi informacija, tačiau palyginti Europos registrus 
sunku dėl to, kad nesuderintos organų transplantacijos sąvokų apibrėžtys, transplantacijos 
duomenų rinkimo procedūros ir potransplantacinio laikotarpio rezultatų vertinimo būdai. 
Šiame pakeitime raginama glaudžiau bendradarbiauti.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali pavesti 
antroje dalyje nurodytų priemonių 
įgyvendinimą pripažintoms 
organizacijoms, kurios užsiima šių 
priemonių taikymu.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis galėtų padėti valstybėms narėms pasinaudoti tokio tipo organizacijomis.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokie 
organų mainai su trečiosiomis šalimis 
vyktų tik gavus kompetentingos institucijos 
leidimą. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokie 
organų mainai su trečiosiomis šalimis 
vyktų tik gavus kompetentingos institucijos 
(organizacijos) leidimą. Kompetentinga 
institucija konsultuojasi su nacionaline 
duomenų apsaugos institucija siekdama 
sukurti duomenų, susijusių su organų iš 
trečiųjų šalių ir į jas mainus, perdavimo 
sistemą. Taikoma speciali asmens 
duomenų perdavimo trečiosioms šalims 
tvarka, nustatyta Direktyvos 95/46/EB 25 
ir 26 straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Speciali asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims tvarka nustatyta Direktyvos 
95/46/EB 25 ir 26 straipsniuose. Pasiūlymo 21 straipsnyje arba atitinkamai 15 
konstatuojamojoje dalyje galėtų būti nurodyta, kad kompetentinga institucija konsultuojasi su 
nacionaline duomenų apsaugos institucija, siekdama sukurti saugią, tačiau drauge sparčią ir 
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veiksmingą  duomenų apie organų iš trečiųjų šalių ir į jas mainus perdavimo sistemą. 

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tenkina kokybės ir saugos reikalavimus, 
kurie yra lygiaverčiai šioje direktyvoje 
nustatytiems reikalavimams.

b) tenkina kokybės ir saugos, taip pat 
donorų ir recipientų apsaugos
reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai šioje 
direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių organų donorų ir recipientų apsauga glaudžiai susijusi su veiksminga Europos 
Sąjungos organų donorų ir recipientų apsauga. Taigi leidimas vykdyti organų mainus gali 
būti duodamas tik tada, kai naujosios direktyvos reikalavimus tenkina ir trečiųjų šalių organų 
donorystė. Dabartinė formuluotė neaiški.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki …, o po to kas trejus 
metus teikia Komisijai savo vykdomos 
veiklos, susijusios su šios direktyvos 
nuostatomis, ir ją įgyvendinant įgytos 
patirties ataskaitą.

1. Valstybės narės per …*, o po to kas 
trejus metus teikia Komisijai savo 
vykdomos veiklos, susijusios su šios 
direktyvos nuostatomis, ir ją įgyvendinant 
įgytos patirties ataskaitą.

2Iki …...., o po to kas trejus metus 
Komisija perduoda Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

2. Per …**, o po to kas trejus metus 
Komisija perduoda Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.
*2 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

** 3 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų 
už pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių 
nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų 
būtinų priemonių užtikrinti, kad šios 
sankcijos būtų įdiegtos. Šios nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
tokias nuostatas Komisijai iki […] ir 
nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius 
joms įtakos turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų 
už pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių 
nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų 
būtinų priemonių užtikrinti, kad šios 
sankcijos būtų įdiegtos. Šios nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
tokias nuostatas Komisijai ...* ir 
nedelsdamos praneša apie bet kokius 
vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.
*per 2 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 26 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka 
priimamos išsamios šių priemonių 
taisyklės:

Išbraukta.

(a) informacijos apie žmogaus organų 
apibūdinimą, kaip nurodyta priede, 
atnaujinimo ir perdavimo taisyklės;
(b) visiško organų atsekamumo 
užtikrinimo procedūros ir ženklinimo 
reikalavimai; 
(c) pranešimų apie pavojingus 
nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas 
užtikrinimo procedūros.



PR\798376LT.doc 31/37 PE430.898v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
priimamos išsamios taisyklės, reikalingos 
šiai direktyvai vienodai įgyvendinti, visų 
pirma susijusios su šiomis priemonėmis:

2. 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
priimamos atitinkamos taisyklės, 
reikalingos šiai direktyvai vienodai 
įgyvendinti, visų pirma susijusios su šiomis 
priemonėmis:

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Deleguotieji aktai

Norėdama pasiekti šios direktyvos tikslus, 
Komisija, pagal 26a, 26b ir 26c 
straipsnius taikydama deleguotuosius 
aktus, nustato:
a) informacijos apie žmogaus organų 
apibūdinimą, kaip nurodyta priede, 
atnaujinimo ir perdavimo taisykles;
b) visiško organų atsekamumo 
užtikrinimo procedūros ir ženklinimo 
reikalavimus; 
c) pranešimų apie pavojingus 
nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas 
užtikrinimo procedūras.

Or. en
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, 
taikomos Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 1-4 dalys ir 7 straipsnis, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Delegavimas

1. Įgaliojimai priimti 25a straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami ...*. Komisija pateikia 
deleguotųjų įgaliojimų ataskaitą 
vėliausiai ...**, ir, jei reikia, prideda 
teisėkūros pasiūlymą dėl įgaliojimų 
delegavimo laikotarpio pratęsimo. 
2. Komisija, priėmusi deleguotąjį aktą, tuo 
pačiu metu informuoja apie tai Europos 
Parlamentą ir Tarybą. 
3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami 26b ir 26c 
straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

* OL, prašome įrašyti: trejiems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.
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** OL, prašome įrašyti datą: per 30 mėnesių nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b straipsnis
Delegavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
panaikinti 25a straipsnyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti 
įgaliojimų delegavimą, stengiasi 
informuoti kitą instituciją ir Komisiją apie 
tai, kokie deleguotieji įgaliojimai galėtų 
būti atšaukti.
3. Sprendime dėl panaikinimo 
pateikiamos jo priežastys ir panaikinamas 
šiame sprendime nurodytų įgaliojimų 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja 
nedelsiant arba jame nurodytu vėlesniu 
laiku. Jis nedaro įtakos jau įsigaliojusių 
aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26c straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas ir (arba) Taryba 
per du mėnesius nuo pranešimo dienos 
gali pareikšti, kad prieštarauja 
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deleguotiesiems aktams. Europos 
Parlamento ir Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti vienam mėnesiui.
2. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepaprieštaravo deleguotajam aktui, jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.
3. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba nesutinka su deleguotuoju aktu, 
jis neįsigalioja. Prieštaravimą reiškianti 
institucija nurodo priežastis, dėl kurių 
prieštarauja deleguotajam aktui.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, pagal kuriuos, įsigaliojusius ne 
vėliau kaip iki [...], įgyvendinama ši 
direktyva. Jos nedelsiant pateikia Komisijai 
šių nuostatų tekstus ir santykio tarp šių 
nuostatų ir direktyvos lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, pagal kuriuos, įsigaliojusius ne 
vėliau kaip per ...*, įgyvendinama ši 
direktyva Valstybės narės vėliausiai iki 
2005 m. gruodžio 31 d. priima įstatymus, 
reglamentus bei administracines nuostatas, 
reikalingas norint atitikti šios Direktyvos 
reikalavimus. Jos nedelsiant pateikia 
Komisijai šių nuostatų tekstus.
*2 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
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nacionalinės teisės aktų pagrindinių
nuostatų tekstus.

nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pateikti visus šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės 
aktų nuostatų tekstus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Organų transplantacija – imunobiologijos srityje taikyta ypatinga procedūra – paversta 
praktiškiausiu pacientų, turinčių įvairiausių sveikatos sutrikimų, dėl kurių susergama 
mirtinomis inkstų, kepenų, širdies, plaučių ir kasos ligomis, reabilitacijos būdu. Per praėjusius 
penkis dešimtmečius organų transplantacija tapo visame pasaulyje pripažįstama ir veiksminga 
praktika, dėl kurios labai pagerėja gyvenimo kokybė ir pailgėja gyvenimo trukmė. Be to, 
organų donorystė – tai dovana ir vienas iš altruizmo bei solidarumo visuomenėje išraiškos 
būdų.

Nepaisant to, organų transplantacijos poreikis Europos Sąjungoje nuolat didėja ir auga 
sparčiau, nei paaukotų organų skaičius. Dėl nuolatinės organų stokos daug pacientų miršta.
Dėl didelio trūkstamų ir paaukotų organų skaičiaus skirtumo donorystė gali būti 
sukomercinama ir gali prasidėti neteisėta prekyba organais, o tai pažeidžia pagrindines 
žmogaus teises. Nors organų stoka tebėra svarbiausia problema, yra daug kitų sunkumų, 
susijusių su valstybėse narėse taikomomis skirtingomis transplantacijos sistemomis. Kadangi 
aktyviau bendradarbiaujant valstybėms narėms ir vykdant tarpvalstybinius organų mainus 
būtų galima padidinti transplantacijų skaičių, reikia patvirtinti bendruosius kokybės ir saugos 
standartus.

Siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą visoje Europos Sąjungoje, pateiktoje 
direktyvoje nustatyti privalomieji bendrieji transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir 
saugos standartai. Priėmus direktyvą dėl žmogaus kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir 
saugos (2003), vėliau – direktyvą dėl žmogaus audinių ir ląstelių kokybės ir saugos (2004), 
šia direktyva siekiama reglamentuoti su žmogaus organais susijusius klausimus, kad būtų 
baigti rengti teisės aktai, remiantis EB sutarties 152 straipsniu. 2008 m. balandžio mėn. 
Parlamente didžiąja balsų dauguma patvirtintoje rezoliucijoje dėl organų donorystės ir 
transplantacijos akivaizdžiai pripažinta, kad būtina imtis bendrų veiksmų Europos lygmeniu.

Siūlomoje direktyvoje nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti aukštus persodinimui 
žmogaus kūne skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartus, kurie būtų taikomi 
dovanojant, įsigyjant, tiriant, apibūdinant, konservuojant, vežant ir transplantuojant organus.
Direktyvoje nustatytos nacionalinės kokybės programos, kuriose nurodytos transplantacijos 
proceso valstybėse narėse taisyklės ir praktika. Taip pat joje išsamiau aiškinama apie įsigijimo 
procesą ir susijusius subjektus, tarp jų ataskaitų teikimo sistemą. Ypatingas dėmesys 
skiriamas donoro ir gavėjo atsekamumui ir apsaugai. Kalbant apie įgyvendinimą – į direktyvą 
įtrauktos nuostatos dėl kompetentingų nacionalinių institucijų skyrimo ir tikslų, Europos 
mainų organais organizacijų ir mainų organais su trečiosiomis šalimis.

Pranešėjas palankiai vertina šį pasiūlymą ir itin pritaria trims pagrindiniams jo tikslams:
užtikrinti kokybę ir saugą pacientams ES lygmeniu, užtikrinti donorų apsaugą ir palengvinti 
valstybių narių bendradarbiavimą. Apskritai ES visuomenėje sutariama dėl organų donorystės 
transplantacijos tikslais. Tačiau dėl skirtingų kultūrų, tradicijų ir organizacinės sistemos 
valstybių narių požiūris šiuo klausimu skiriasi. Pranešėjas pabrėžia, kad įgyvendinant 
direktyvą, kuria siekiama išsaugoti arba suderinti kokybės ir saugos priemones, negalima 
užkrauti papildomos administracinės naštos valstybėms narėms ir turi būti palikta pakankamai 
galimybių prisitaikyti, nekeliant pavojaus dabar turimai gerajai patirčiai.
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Pranešėjas pritaria Komisijos nuomonei, kad iš esmės organų transplantacijos programos 
grindžiamos savanoriškos ir nemokamos donorystės principu, nes šis principas jau įtvirtintas 
ankstesniuose teisės aktuose dėl žmogaus kilmės medžiagų. Organų donorystė visuomet turi 
būti nemokama dovana ir saugoma nuo sąsajų su galimu komercinimu. Be to, donorystės ir 
transplantacijos sistemos grindžiamos altruizmu. Siekdamas skatinti transplantacijos proceso 
kokybę, pranešėjas siūlo kelis pakeitimus, susijusius su žmogaus orumu. Kalbant apie 
sutikimo klausimą, pasirinkimo laisvė – dovanoti organą ar ne – taip pat turi būti gerbiama ir 
saugoma, todėl šio klausimo suderinimas priskiriamas valstybių narių kompetencijai.

Kompensacijų gyviems donorams nustatymas turėtų būti traktuojamas tik kaip siekis padengti 
su donoryste tiesiogiai susijusias išlaidas, kaip antai kelionės išlaidas, neteikiant finansinių 
paskatų galimiems donorams. Be to, dėl intervencijos nenumatytą žalą patyręs asmuo turi 
teisę gauti tinkamą kompensaciją.
Organo atsekamumas nuo donoro iki gavėjo ir atvirkščiai yra vienas iš pagrindinių rūpestį dėl 
saugos keliančių klausimų, todėl anonimiškumo sąvoką reikia pakeisti konfidencialumu, kad 
būtų išvengta prieštaravimų dėl terminų. Pranešėjas pritarė idėjai į pasiūlymą įtraukti 
patikimos donoro ir gavėjo duomenų apsaugos priemonių sąvoką.
Jau įsitikinta, kad dalijimasis gerąja patirtimi, modeliais ir praktine patirtimi visoje Europos 
Sąjungoje yra naudingas, siekiant didinti organų donorų skaičių. Reikėtų skatinti 
bendradarbiavimą, kad būtų galima nustatyti sėkmingai taikomus skirtingų transplantacijos 
sistemų elementus ir skatinti taikyti juos Europos lygmeniu, nes tai padėtų siekti teigiamų 
pokyčių užtikrinant aukštą organų donorystės ir transplantacijos kokybę ir saugą.

Taip pat pranešėjas siūlo nemažai pakeitimų, kuriais atsižvelgiama į rūpestį keliančius 
klausimus, susijusius su donoro, kompetentingų institucijų, laikotarpio po transplantacijos 
apibrėžtimi ir tikslesne formuluote tam tikruose straipsniuose, siekiant patobulinti tekstą.
Pranešėjas taip pat nusprendė įtraukti beveik visus Teisės reikalų komiteto pasiūlymus.

Į pranešimo projektą neįtraukti pasiūlymo 25 ir 26 straipsnių pakeitimai, siekiant juos 
suderinti su Lisabonos sutartyje nustatyta įgyvendinimo aktų sistema. Šie pakeitimai bus 
pateikti vėlesniame etape.


