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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate 
transplantului
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2008)0818),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 152 alineatul (4) litera (a) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 
(C6-0480/2008),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, intitulată 
„Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 168 alineatul (4) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene;

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2009),

1. adoptă în primă lectură poziţia prezentată mai jos;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor 
naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, utilizarea organelor în 
cadrul transplanturilor presupune riscuri. 
Ţinând seama de utilizarea terapeutică la 

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

scară largă a organelor umane în vederea 
transplantului, ele trebuie să prezinte o 
calitate şi o siguranţă care să reducă la 
minimum riscurile de transmitere a bolilor. 
Sisteme naţionale de transplant bine 
organizate şi aplicarea celor mai bune 
competenţe medicale, tehnologii şi 
tratamente medicale inovative disponibile 
pot reduce în mod semnificativ riscurile 
asociate transplantului de organe, cum ar 
fi respingerea organului.

Or. en

Justificare

Obiectivul declarat al acestei directive este îmbunătăţirea raportului dintre riscuri şi beneficii 
pentru pacienţi. Prin urmare, în cuprinsul considerentelor ar trebui subliniat faptul că este 
posibilă reducerea unora dintre riscuri prin punerea în aplicare a prezentei directive. Un 
element important al rezultatului medical este acceptarea organului de organismul 
pacientului. Prin urmare, ar trebui puse în aplicare măsuri care să reducă gradul de 
respingere a organelor, îmbunătăţind astfel raportul dintre riscuri şi beneficii pentru 
pacienţi.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Lista procedurilor menţionate la articolul 2 alineatul (1) include şi „caracterizarea”.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta directivă trebuie să respecte 
drepturile fundamentale şi principiile 
recunoscute, în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu această cartă şi pentru a 
ţine seama în mod adecvat de Convenţia 
privind drepturile omului şi biomedicina, 
programele de transplant de organe trebuie 
să se bazeze pe principiile donării 
voluntare şi neremunerate, al altruismului 
donatorului şi al solidarităţii între donator 
şi primitor, garantând în acelaşi timp 
anonimatul donatorului decedat şi al 
primitorului (primitorilor).

(16) Prezenta directivă trebuie să respecte 
drepturile fundamentale şi principiile 
recunoscute, în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu această cartă şi pentru a 
ţine seama în mod adecvat de Convenţia 
privind drepturile omului şi biomedicina, 
programele de transplant de organe trebuie 
să se bazeze pe principiile donării 
voluntare şi neremunerate, al altruismului 
donatorului şi al solidarităţii între donator 
şi primitor, garantând în acelaşi timp că 
sunt instituite norme de confidenţialitate 
şi măsuri de securitate stricte pentru 
protecţia datelor cu caracter personal ale 
donatorilor şi primitorilor.

Or. en

Justificare

Conceptele de „trasabilitate” şi „identificabilitate” sunt strâns legate unul de celălalt. În 
orice situaţie în care este posibilă trasabilitatea, fie de manieră directă sau indirectă, a 
deţinătorilor de materiale biologice, aceşti deţinători pot fi consideraţi ca fiind identificabili. 
Din punctul de vedere al protecţiei datelor, trasabilitatea şi anonimatul datelor nu pot apărea 
simultan, deoarece se exclud reciproc. Cu toate acestea, în propunere se folosesc totuşi ambii 
termeni, creându-se astfel o contradicţie.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Autoritatea competentă consultă 
autoritatea naţională de protecţie a 
datelor cu privire la elaborarea unui 
cadru pentru transferul de date privind 
organele către şi dinspre ţări terţe. Se 
aplică regimul specific pentru transferul 
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de date cu caracter personal către ţări 
terţe, astfel cum este stabilit în articolele 
25 şi 26 din Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date1.
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Justificare

Un regim specific pentru transferul datelor cu caracter personal către ţări terţe este prevăzut 
la articolele 25 şi 26 din Directiva 95/46/CE. Articolul 21 sau considerentul 15, având 
relevanţa corespunzătoare, din această propunere ar putea conţine o formulare conform 
căreia autoritatea competentă va consulta autoritatea naţională pentru protecţia datelor în 
vederea elaborării cadrului necesar pentru transferul în condiţii de siguranţă, dar şi rapid şi 
eficient, al datelor referitoare la organe către şi dinspre ţări terţe. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autorităţile competente din statele 
membre trebuie să deţină un rol esenţial în 
asigurarea calităţii şi siguranţei organelor 
de-a lungul întregului lanţ, de la donare 
până la transplant. Astfel cum s-a subliniat 
în recomandarea Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei către statele membre 
privind contextul, funcţiile şi 
responsabilităţile unei organizaţii naţionale 
de transplant (ONT), este preferabil să 
existe o singură organizaţie, oficial 
recunoscută şi fără scop lucrativ, cu o 
competenţă generală în materie de donare, 
alocare, trasabilitate şi identificare a 
responsabilităţilor. Cu toate acestea, în 
special în funcţie de repartizarea 
competenţelor în cadrul statelor membre, 
diverse organisme locale, regionale, 
naţionale şi/sau internaţionale se pot asocia 

(19) Autorităţile competente din statele 
membre trebuie să deţină un rol esenţial în 
asigurarea calităţii şi siguranţei organelor 
de-a lungul întregului lanţ, de la donare 
până la transplant, precum şi pe durata 
recuperării pacientului, în baza celor mai 
bune practici medicale în tratamentul 
post-transplant. Astfel cum s-a subliniat în 
recomandarea Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei către statele membre 
privind contextul, funcţiile şi 
responsabilităţile unei organizaţii naţionale 
de transplant (ONT), este preferabil să 
existe o singură organizaţie, oficial 
recunoscută şi fără scop lucrativ, cu o 
competenţă generală în materie de donare, 
alocare, trasabilitate şi identificare a 
responsabilităţilor. Cu toate acestea, în 
special în funcţie de repartizarea 
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pentru a coordona donarea, alocarea şi/sau 
transplantul, în măsura în care cadrul 
stabilit garantează responsabilitatea, 
cooperarea şi eficienţa.

competenţelor în cadrul statelor membre, 
diverse organisme locale, regionale, 
naţionale şi/sau internaţionale se pot asocia 
pentru a coordona donarea, alocarea şi/sau 
transplantul, în măsura în care cadrul 
stabilit garantează responsabilitatea, 
cooperarea şi eficienţa.

Or. en

Justificare

Procesul de transplantare nu se încheie odată cu primirea de către pacient a unui organ în 
cadrul unei operaţii de transplantare. Perioada de recuperare şi tratamentul cu aplicarea 
terapiilor de combatere a respingerii sunt de asemenea foarte importante pentru succesul -
sau eşecul - acceptării de către pacient a organului transplantat. Acest fapt nu trebuie 
neglijat, deoarece reprezintă un element vital al succesului operaţiei de transplantare şi, în 
final, al îmbunătăţiri stării sănătăţii pacientului.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive trebuie 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei. În ceea ce priveşte 
articolul 25, în toate cazurile în care se 
examinează măsuri de punere în aplicare 
care aduc atingere protecţiei şi siguranţei 
datelor, ar trebui consultate toate părţile 
interesate, inclusiv autoritatea europeană 
pentru protecţia datelor.

Or. en

Justificare
Legiuitorul ar trebui să garanteze că, în ceea ce priveşte articolul 25, în toate cazurile în care 
se examinează măsuri de punere în aplicare care aduc atingere protecţiei şi siguranţei 
datelor, sunt consultate toate părţile interesate, inclusiv autoritatea europeană pentru 
protecţia datelor. 
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Pentru a realiza obiectivele prezentei 
directive, Comisia ar trebui să aibă 
competenţa de a adopta acte prin delegare 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, în ceea ce priveşte schimbul de 
organe între statele membre, procedurile 
pentru transmiterea către centrele de 
transplant a informaţiilor privind 
caracteristicile organelor, procedurile 
necesare pentru garantarea trasabilităţii 
organelor, inclusiv cerinţele în materie de 
etichetare, şi procedurile de raportare a 
incidentelor adverse severe şi a reacţiilor 
adverse grave.

Or. en

Justificare

Legiuitorul ar trebui să garanteze că, în ceea ce priveşte articolul 25, în toate cazurile în care 
se examinează măsuri de punere în aplicare care aduc atingere protecţiei şi siguranţei 
datelor, sunt consultate toate părţile interesate, inclusiv autoritatea europeană pentru 
protecţia datelor. 
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Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu împiedică 
statele membre să menţină sau să 
introducă măsuri de protecţie mai stricte, 
în măsura în care acestea sunt în 
conformitate cu dispoziţiile tratatului.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „autorizare” înseamnă autorizare, 
acreditare, desemnare sau acordare a unei 
licenţe, în funcţie de conceptele utilizate în 
fiecare stat membru, sau înregistrarea la 
un organism public în vederea prestării de 
servicii de îngrijire a sănătăţii, cu condiţia 
ca printre funcţiile organismului public 
respectiv să se numere garantarea 
respectării dispoziţiilor din prezenta 
directivă de către organismul înregistrat;

Or. en

Justificare

Este indispensabilă păstrarea structurilor lor organizaţionale şi administrative de către toate 
statele membre care dispun deja de sisteme de îngrijire a sănătăţii şi de transplant bine 
dezvoltate. În unele state membre înregistrarea este echivalentă cu procesul de autorizare sau 
acreditare.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „autoritate/organizaţie/instituţie 
competentă” înseamnă una sau mai multe 
autorităţi, organizaţii şi/sau instituţii fără 
scop lucrativ, publice sau private, 
responsabile de punerea în aplicare a 
cerinţelor prezentei directive;

Or. en

Justificare

În conformitate cu definiţia unei organizaţii europene de schimb de organe, care este de 
asemenea organismul responsabil de prelevare şi de supravegherea normelor din prezenta 
directivă ca bază pentru orice sistem de transplanturi, este de importanţă esenţială să fie 
inclusă o definiţie a organismului competent menţionat la articolul 18, pentru o mai bună 
clarificare. Prin urmare, acest amendament completează amendamentele propuse (37 şi 38) 
la articolul 18. Acesta permite o organizare flexibilă a proceselor de donare şi prelevare de 
organe în momentul punerii în aplicare, fără însă a aduce atingere calităţii şi siguranţei.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) „donator” înseamnă orice persoană 
decedată sau în viaţă, care donează unul 
sau mai multe organe;

Or. en

Justificare

Deoarece corpul uman este în orice situaţie corpul unei persoane, chiar şi după moarte, 
definiţia de donator ar trebui personalizată.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acest amendament completează amendamentul 9. Organizaţia de prelevare poate avea o 
funcţie dublă, fiind un spital de donare (spital sau secţie de spital unde sunt prelevate organe 
în scopul transplantării) sau o organizaţie externă (publică sau privată) responsabilă de 
coordonarea şi organizarea întregului proces de prelevare şi donare. În cazul în care 
organizaţia de prelevare nu este identică cu spitalul de donare, aceasta poate avea rol şi de 
autoritate/organizaţie/instituţie competentă. A se vedea, de asemenea, amendamentul propus 
nr. 17 la articolul 5.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programe naţionale în materie de calitate Programe naţionale în materie de calitate şi 
siguranţă

Or. en

Justificare

Amendamentul ţine seama de domeniul de aplicare al directivei.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) proceduri standard de operare pentru 
identificarea şi trimiterea donatorilor 
potenţiali;

Or. en

Justificare

Identificarea donatorilor potenţiali în secţiile de terapie intensivă şi trimiterea acestora 
reprezintă o cerinţă prealabilă indispensabilă pentru toate activităţile de donare de organe. 
Multiple studii demonstrează că în fiecare stat membru există un potenţial de 40-50 donatori 
pe milion de locuitori. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru îşi poate mări rata de 
donare a organelor prin realizarea unei analize sistematice a potenţialului de donare existent 
în toate spitalele de donare, urmată de evaluări cuantificabile pentru a garanta epuizarea 
potenţialului de donare.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- retragerea organelor menţionată la 
articolul 11 alineatul (2),

- gestionarea incidentelor şi reacțiilor 
adverse grave menţionată la articolul 11 
alineatul (2),

Or. en

Justificare

Măsurile care trebuie adoptate în cazul unor incidente sau reacții adverse grave nu includ în 
mod necesar retragerea organelor, astfel cum este definită în prezenta directivă. Uneori, 
incidentele sau reacţiile se manifestă după ce organul a fost deja transplantat, iar în acest caz 
transplantectomia în scopul retragerii organului poate să nu reprezinte măsura cea mai 
adecvată. În plus, gestionarea unei probleme de siguranţă concrete ar include, de asemenea, 
revizuirea şi evaluarea procedurilor şi rezultatelor în scopul introducerii unor măsuri de 
corecţie sau preventive.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- responsabilităţile centrelor de prelevare şi 
ale centrelor de transplant în cadrul 
procedurii de raportare.

-  responsabilităţile centrelor de prelevare 
şi ale centrelor de transplant în cadrul 
procedurii de raportare şi de gestionare.

Or. en

Justificare

Atunci când se manifestă un incident sau o reacţie adversă gravă, este obligatorie adoptarea 
unei serii de măsuri preventive. Aceste măsuri nu includ în mod necesar retragerea 
organului, astfel cum este definită în prezenta directivă. Uneori, incidente şi reacţii adverse 
grave se manifestă după ce organul a fost deja grefat, iar transplantectomia (retragerea 
organului) poate să nu reprezinte măsura cea mai adecvată. 

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

se realizează în centre de prelevare sau de 
către centre de prelevare care respectă 
normele stabilite în prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Majoritatea spitalelor de donare nu sunt în măsură să asigure respectarea tuturor normelor 
din directivă fără asistenţă, în special în ceea ce priveşte fişa donatorului de organe, în 
conformitate cu articolul 7. Pentru a nu periclita disponibilitatea spitalelor de a participa la 
donarea de organe, directiva ar trebui să ofere spitalelor de donare opţiunea ca acestea fie 
să garanteze toate măsurile necesare de sine stătător, fie să recurgă la un organism extern de 
prelevare a organelor care acordă asistenţă spitalelor şi garantează îndeplinirea tuturor 
dispoziţiilor directivei, în vederea asigurării unor înalte standarde de calitate şi siguranţă 
primitorilor potenţiali.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizaţiile, centrele sau societăţile 
implicate în transportul de organe aplică 
proceduri standard de operare pentru a 
asigura integritatea organului pe perioada 

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

transportului, precum şi optimizarea şi, 
atunci când este posibil, minimizarea 
timpului de transport. 

Or. en

Justificare

Deseori, pentru a garanta integritatea organului în timpul transportului, este mai oportun să 
nu se minimizeze timpul de transport, ci să se aştepte modalitatea cea mai bună.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- condiţii de transport recomandate, 
inclusiv instrucţiuni privind păstrarea 
recipientului la o anumită temperatură şi 
într-o anumită poziţie; 

- condiţii de transport recomandate, 
inclusiv instrucţiuni privind păstrarea 
recipientului la o temperatură 
corespunzătoare şi într-o poziţie 
corespunzătoare; 

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre asigură implementarea 
unui sistem de identificare a donatorului 
care poate identifica fiecare donare şi 
fiecare dintre organele asociate acesteia. 
Statele membre asigură punerea în 
aplicare a unui sistem de identificare a 
donatorului şi a primitorului, conceput şi 
selectat în conformitate cu obiectivul care 
vizează colectarea, prelucrarea sau 
utilizarea unui număr cât mai redus posibil 
de date cu caracter personal, utilizând în 
special metode de adoptare a unui 
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posibilităţile de adoptare a unui 
pseudonim sau de păstrare a 
anonimatului.

pseudonim, precum şi instituirea 
măsurilor tehnice şi organizaţionale 
necesare pentru securitatea acestor date.

Or. en

Justificare
Conceptele de „trasabilitate” şi „identificabilitate” sunt strâns legate unul de celălalt. În 
orice situaţie în care este posibilă trasabilitatea, fie de manieră directă sau indirectă, a 
deţinătorilor de materiale biologice, aceşti deţinători pot fi consideraţi ca fiind identificabili. 
Din punctul de vedere al protecţiei datelor, trasabilitatea şi anonimatul datelor nu pot apărea 
simultan, deoarece se exclud reciproc. Cu toate acestea, în propunere se folosesc totuşi ambii 
termeni, creându-se astfel o contradicţie.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu articolul 24, 
statele membre stabilesc norme privind 
sancţiunile aplicabile în următoarele 
situaţii:
(a) accesarea neautorizată a datelor sau a 

sistemelor, făcând posibilă identificarea 
donatorilor sau a primitorilor;
(b) orice mod de utilizare a sistemelor sau 

a datelor, care face posibilă identificarea 
donatorilor sau a primitorilor în vederea 
reperării donatorilor sau a primitorilor în 
alte scopuri decât un scop medical 
necesar.

Or. en

Justificare

Sunt necesare sancţiuni pentru a descuraja încercările de exploatare a sistemelor în scopuri 
de căutare neautorizată.
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură existenţa unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare şi transmitere a informaţiilor 
relevante şi necesare privind incidentele 
adverse severe şi reacţiile adverse grave 
care ar putea influenţa calitatea şi siguranţa 
organelor umane şi care ar putea fi 
generate de prelevarea, testarea şi 
transportul organelor, precum şi privind 
orice reacţii adverse grave observate în 
cursul transplantului sau după acesta, care 
ar putea avea legătură cu aceste activităţi.

(1) Statele membre asigură existenţa unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare şi transmitere a informaţiilor 
relevante şi necesare privind incidentele 
adverse severe şi reacţiile adverse grave 
care ar putea influenţa calitatea şi siguranţa 
organelor umane şi care ar putea fi 
generate de prelevarea, testarea, 
conservarea şi transportul organelor, 
precum şi privind orice reacţii adverse 
grave observate în cursul transplantului sau 
după acesta, care ar putea avea legătură cu 
aceste activităţi.

Or. en

Justificare

Lista procedurilor menţionate la articolul 2 alineatul (1) include, de asemenea, 
„conservarea”, iar luarea în considerare a conservării ca o cauză a incidentelor adverse 
grave pare să fie oportună.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că donarea 
de organe umane de la donatori decedaţi şi 
de la donatori vii este de natură altruistă,
voluntară şi neremunerată.

Or. en

Justificare

Donarea de organe reprezintă un dar bazat pe simţul solidarităţii şi compasiunii pentru o 
fiinţă umană. Omiterea cerinţei ca donarea de organe să aibă un caracter altruist înseamnă 
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subestimarea darului şi a demnităţii persoanei decedate sau în viaţă. Parlamentul European 
a recunoscut deja această cerinţă specifică în rezoluţia sa din 22 aprilie 2008 [Rezoluţie 
privind donarea şi transplantul de organe (A6-0090/2008), punctul 22], iar Comisia a 
preluat-o în punctul 23 din Expunerea sa de motive. 

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia examinează, în strânsă 
cooperare cu statele membre, Parlamentul 
European şi părţile interesate, 
posibilitatea creării unui sistem în cadrul 
căruia să fie luate în considerare, în cât 
mai multe state membre cu putinţă, 
dorinţele exprimate de cetăţenii care îşi 
dau consimţământul pentru donarea de 
organe după decesul lor.

Or. en

Justificare

Deoarece oamenii locuiesc, lucrează şi călătoresc în mai multe state membre ale Uniunii 
Europene, există şi posibilitatea ca aceştia să decedeze în alte state decât cel în care îşi au 
reşedinţa sau ai cărui cetăţeni sunt.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre garantează 
instituirea unor sisteme şi a unor registre 
care să poată fi accesate uşor în scopul 
înregistrării dorinţelor exprimate de 
viitorii donatori, garantând de asemenea 
că autorităţile competente acordă 
prioritate dorinţei exprimate de un 
donator în raport cu eventualele dorinţe 
contrare exprimate de soţ/soţie, o rudă de 
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gradul întâi sau de o altă persoană.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui îndemnate să asigure instituirea unor sisteme prin care să se poată 
comunica dorinţa de a deveni donator şi că aceste dorinţe exprimate să fie respectate în mod 
prioritar.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Statele membre garantează alocarea 
de organe primitorilor pe baza unor 
criterii transparente, nediscriminatorii şi 
de natură ştiinţifică.

Or. en

Justificare

Această normă privind alocarea de organe reprezintă rezultatul direct al aplicării 
principiilor egalităţii şi echităţii în ceea ce priveşte alocarea de resurse în domeniul îngrijirii 
sănătăţii. 

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Statele membre garantează că de la o 
persoană decedată nu sunt prelevate 
organe atât timp cât această persoană nu 
este atestată ca fiind decedată în 
conformitate cu legislaţia internă.

Or. en
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Justificare

Solicitarea unui certificat de deces în cazul unui donator decedat, înainte de a se permite 
prelevarea organului, reprezintă o cerinţă derivată din principiul inviolabilităţii vieţii umane 
şi integrităţii fizice a persoanelor, astfel cum este stabilit la articolul 16 din Protocolul 
adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, referitor la transplantul de 
organe şi de ţesuturi de origine umană. 

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a furniza donatorilor 
informaţii cuprinzătoare, concrete şi 
obiective privind donarea de organe, care 
să cuprindă procesul de transplantare, 
aplicarea transplantului în cazuri 
specifice, utilizarea şi riscurile potenţiale, 
inclusiv riscul de abuz.

Or. en

Justificare

Deşi este foarte important să se găsească o soluţie la deficitul grav de organe în Europa, este 
de asemenea necesar să se sublinieze că trebuie deopotrivă respectată şi protejată libera 
alegere de a dona sau nu un organ. Fără o informare suficientă, adecvată şi care să nu 
influenţeze alegerea persoanei, decizia de a dona sau nu un organ nu poate fi „voluntară”. 
Parlamentul European a recunoscut acest principiu în punctele 7 şi 37 din rezoluţia sa din 22 
aprilie 2008 (A6-0090/2008).

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

În cazul donatorilor în viaţă, este necesară asigurarea unor măsuri de protecţie, deoarece 
aceştia se află într-o poziţie susceptibilă de a fi exploatată. Articolele 9 şi 10 din Protocolul
adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, referitor la transplantul de 
organe şi de ţesuturi de origine umană, subliniază caracterul complementar al donărilor de 
la persoane în viaţă, acelaşi principiu fiind subliniat şi de Parlamentul European în punctul 
15 din rezoluţia sa din 22 aprilie 2008 (A6-0090/2008). Limitarea donărilor de la persoane în 
viaţă la rudele apropiate ale donatorului este un principiu general împărtăşit de marea 
majoritate a statelor membre. 

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a respecta principiul 
necomercializării corpului uman, statele 
membre garantează că o eventuală 
compensare a donatorilor în viaţă este 
limitată strict la rambursarea cheltuielilor 
direct legate de donare, cum ar fi costuri 
de călătorie, de îngrijire a copiilor sau 
pierderea de venituri, evitând orice 
stimulente financiare adresate unui 
donator potenţial.

Or. en

Justificare

Donarea de organe bazată pe o motivaţie financiară nu este etică. Aceasta face ca dăruirea 
unui organ să fie degradată la rangul unui simplu bun scos pe piaţă şi reprezintă o încălcare 
a demnităţii umane. Acest tip de donare contrazice, de asemenea, principiul necomercializării 
corpului uman şi a părţilor acestuia, formulat explicit în articolul 3 alineatul (2) din Carta 
UE a Drepturilor Fundamentale. Parlamentul European a confirmat acest principiu în 
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punctul 22 din rezoluţia sa din 22 aprilie 2008 (A6-0090/2008). 

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Persoana care a suferit daune 
nejustificate în urma unei intervenţii are 
dreptul la o compensaţie echitabilă care 
se limitează strict la compensarea 
cheltuielilor şi inconvenienţelor legate de 
donare.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 15 alineatele (2) şi (2a).

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre garantează că nicio 
prelevare de organe nu este efectuată în 
cazul unei persoane care, în conformitate 
cu legislaţia internă, se află în 
incapacitatea de a-şi da consimţământul.

Or. en

Justificare

Persoanele care se află în incapacitatea de a-şi da consimţământul pentru o procedură 
medicală au o nevoie deosebit de stringentă de a fi protejate. Acest lucru se poate referi la 
minori, dar şi la persoane adulte care sunt lipsite de capacitate juridică. Deşi reflectă 
articolul 14 alineatul (1) din Protocolul adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi 
biomedicina, referitor la transplantul de organe şi de ţesuturi de origine umană, acest 
amendament lasă în seama statelor membre să determine condiţiile în care o persoană are 
sau nu capacitatea de a-şi da consimţământul pentru o procedură medicală.
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că donatorii şi 
primitorii ai căror date sunt prelucrate în 
limitele domeniului de aplicare al 
prezentei directive pot fi identificaţi numai 
de persoanele care pot demonstra 
necesitatea de a le cunoaşte identitatea.

Or. en

Justificare

Conceptele de „trasabilitate” şi „identificabilitate” sunt strâns legate unul de celălalt. În 
orice situaţie în care este posibilă trasabilitatea, fie de manieră directă sau indirectă, a 
deţinătorilor de materiale biologice, aceşti deţinători pot fi consideraţi ca fiind identificabili, 
iar în rândul lor trebuie să se afle, de asemenea, primitorii şi donatorii.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 16 - alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta 
confidenţialitatea, integritatea, caracterul 
justificat şi disponibilitatea datelor cu 
caracter personal ale donatorilor şi 
primitorilor.

Or. en

Justificare

Este extrem de importantă punerea în aplicare a unei politici privind securitatea informaţiilor 
pe baza unor măsuri de securitate stricte şi solide în cadrul serviciilor naţionale 
corespunzătoare, în special pentru a îndeplini cerinţele de confidenţialitate pentru donatori şi 
primitori prevăzute în propunere, precum şi pentru a garanta integritatea, caracterul 
justificat şi disponibilitatea acestor date. 
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Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17
Asigurarea anonimatului donatorilor şi 
primitorilor

eliminat

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

Or. en

Justificare

Articolul 17 ca atare ar putea fi eliminat, încorporând conţinutul acestuia (în ceea ce priveşte 
nevoile de confidenţialitate) în cadrul unui nou alineat la articolul 16 privind protecţia 
datelor cu caracter personal, confidenţialitatea şi securitatea prelucrării.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Desemnarea autorităţilor competente şi 
atribuţiile lor

Desemnarea 
autorităţilor/organizaţiilor/instituţiilor
competente şi atribuţiile lor

Or. en

Justificare

Structurile organizaţionale existente în statele membre pentru donarea, alocarea şi 
transplantul de organe sunt strâns legate de organizarea sistemului naţional de îngrijire a 
sănătăţii în general. În considerentul 19 se afirmă că, în cadrul statelor membre, diverse 
organisme locale, regionale, naţionale şi/sau internaţionale se pot asocia pentru a coordona 
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donarea, alocarea şi/sau transplantul, în măsura în care cadrul stabilit garantează 
responsabilitatea, cooperarea şi eficienţa. A se vedea de asemenea amendamentul 38.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre desemnează 
autoritatea/organizaţia/instituţia
competentă sau 
autorităţile/organizaţiile/instituţiile  
competente (denumită în continuare 
„autoritate/organizaţie/instituţie
competentă”) responsabilă(e) de 
implementarea cerinţelor prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Pentru a menţine structurile organizaţionale din statele membre, care sunt aprobate şi 
funcţionează cu succes, articolul 18 ar trebui să permită instituirea unuia sau mai multor 
organisme competente în cadrul existent. Este absolut necesar ca formularea să clarifice, în 
mod explicit, că poate fi vorba despre orice instituţie, organizaţie sau autoritate, atât timp cât 
aceasta este un organism fără scop lucrativ, astfel cum se prevede în noua definiţie de la 
articolul 3, amendamentul 9. (În Germania, de exemplu, donarea şi alocarea sunt organizate 
de organizaţii private fără scop lucrativ, care se subordonează ministerului sănătăţii, în 
conformitate cu Legea din Germania din 1997 privind transplanturile.)

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instituie un sistem de raportare şi un 
sistem de retragere a organelor, astfel cum 
se prevede la articolul 11 alineatele (1) şi 
(2);

(d) instituie un sistem de raportare şi de 
gestionare şi un sistem pentru incidente 
şi/sau reacţii adverse grave, astfel cum se 
prevede la articolul 11 alineatele (1) şi (2);

Or. en



PE430.898v01-00 28/39 PR\798376RO.doc

RO

Justificare

Măsurile care trebuie adoptate în cazul unor incidente sau reacții adverse grave nu includ în 
mod necesar retragerea organelor, astfel cum este definită în prezenta directivă. Uneori, 
incidentele sau reacţiile se manifestă după ce organul a fost deja transplantat, iar în acest caz 
transplantectomia în scopul retragerii organului poate să nu reprezinte măsura cea mai 
adecvată. În plus, gestionarea unei probleme de siguranţă concrete ar include, de asemenea, 
revizuirea şi evaluarea procedurilor şi rezultatelor în scopul introducerii unor măsuri de 
corecţie sau preventive.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) formulează orientări adecvate pentru 
unităţile medicale, profesionişti şi alte părţi 
implicate în toate etapele, de la donare la 
transplant sau distrugere; 

(e) formulează orientări adecvate pentru 
unităţile medicale, profesionişti şi alte părţi 
implicate în toate etapele, de la donare la 
transplant sau distrugere, precum şi în 
tratamentul şi recuperarea din perioada 
ulterioară transplantului;

Or. en

Justificare

Procesul de transplantare nu se încheie odată cu primirea de către pacient a unui organ în 
cadrul unei operaţii de transplantare. Perioada de recuperare ulterioară transplantului şi 
tratamentul cu aplicarea terapiilor de combatere a respingerii sunt de asemenea foarte 
importante pentru succesul - sau eşecul - acceptării de către pacient a organului transplantat. 
Acest fapt nu trebuie neglijat, deoarece reprezintă un element vital al succesului operaţiei de 
transplantare şi, în final, al îmbunătăţiri stării sănătăţii pacientului. Centrul naţional pentru 
transplanturi trebuie, prin urmare, să aibă ca obiectiv îndrumarea instituţiilor medicale în 
îngrijirea legată de transplanturi.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) colectează date pertinente privind 
rezultatul obţinut în urma transplantului 
pentru a permite efectuarea unei evaluări 



PR\798376RO.doc 29/39 PE430.898v01-00

RO

comparative a calităţii şi siguranţei 
transplantului de organe, care va servi la 
îmbunătăţirea continuă la nivel european 
a procesului de transplantare.

Or. en

Justificare

Deşi aproape toate ţările europene au creat deja un registru în care sunt colectate informaţii 
privind toate aspectele procesului de transplantare, nu se poate efectua o comparare a 
registrelor europene din cauza lipsei unei armonizări a definiţiilor termenilor utilizaţi în 
transplantul de organe, a procedurilor de colectare a datelor privind activitatea de 
transplantare şi a tehnicilor de evaluare a rezultatelor obţinute în urma transplanturilor. 
Acest amendament solicită instituirea unei cooperări mai strânse.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile competente din fiecare stat 
membru pot delega punerea în aplicare a 
măsurilor menţionate la al doilea 
paragraf unor organizaţii recunoscute, a 
căror activitate constă în realizarea unor 
astfel de măsuri.

Or. en

Justificare

Acest paragraf ar putea fi util statelor membre care recurg la astfel de organizaţii.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că toate 
schimburile de organe din sau către ţările 
terţe sunt autorizate de 
autoritatea/organizaţia/instituţia
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competentă. Autoritatea competentă 
consultă autoritatea naţională de protecţie 
a datelor cu privire la elaborarea unui 
cadru pentru transferul de date privind 
schimbul de organe către şi dinspre ţări 
terţe. Se aplică regimul specific pentru 
transferul datelor cu caracter personal 
către ţări terţe, prevăzut la articolele 25 şi 
26 din Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificare

Un regim specific pentru transferul datelor cu caracter personal către ţări terţe este prevăzut 
la articolele 25 şi 26 din Directiva 95/46/CE. Articolul 21 sau considerentul 15, având 
relevanţa corespunzătoare, din această propunere ar putea conţine o formulare conform 
căreia autoritatea competentă va consulta autoritatea naţională pentru protecţia datelor în 
vederea elaborării cadrului necesar pentru transferul în condiţii de siguranţă, dar şi rapid şi 
eficient, al datelor referitoare la organe către şi dinspre ţări terţe. 

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinesc cerinţele în materie de 
calitate şi siguranţă echivalente cu cele 
prevăzute în prezenta directivă.

(b) îndeplinesc cerinţele în materie de 
calitate şi siguranţă, precum şi în materie 
de protecţie a donatorilor şi a primitorilor,
echivalente cu cele prevăzute în prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Protecţia donatorilor de organe şi a primitorilor de organe din ţări terţe este strâns legată de 
protecţia eficientă a donatorilor de organe şi a primitorilor de organe din Uniunea 
Europeană. Astfel, o autorizaţie privind schimbul de organe poate fi acordată numai atunci 
când toate cerinţele din noua directivă sunt îndeplinite şi de procedura de donare de organe 
din ţara terţă. Formularea actuală este ambiguă.
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Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre raportează Comisiei 
înainte de …………. şi, ulterior, la fiecare 
trei ani, cu privire la activităţile întreprinse 
în legătură cu dispoziţiile prezentei 
directive şi cu privire la experienţa 
dobândită în punerea sa în aplicare.

(1) Statele membre raportează Comisiei 
înainte de …* şi, ulterior, la fiecare trei 
ani, cu privire la activităţile întreprinse în 
legătură cu dispoziţiile prezentei directive 
şi cu privire la experienţa dobândită în 
punerea sa în aplicare.

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancţiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispoziţiilor de drept intern adoptate în 
temeiul prezentei directive şi întreprind 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a sancţiunilor. 
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporţionale şi disuasive. Statele 
membre notifică aceste dispoziţii Comisiei 
până la […] şi îi comunică de îndată orice 
modificări ulterioare la acestea.

Statele membre stabilesc normele privind 
sancţiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispoziţiilor de drept intern adoptate în 
temeiul prezentei directive şi întreprind 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a sancţiunilor. 
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporţionale şi disuasive. Statele 
membre notifică aceste dispoziţii Comisiei 
până la * şi îi comunică de îndată orice 
modificări ulterioare la acestea.
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* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Normele pentru următoarele măsuri 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 26 
alineatul (3):

eliminat

(a) norme privind actualizarea şi 
transmiterea informaţiilor referitoare la 
fişa organelor umane, astfel cum este 
prezentată în anexă;
(b) proceduri pentru asigurarea 
trasabilităţii integrale a organelor, 
inclusiv cerinţe în materie de etichetare; 
(c) proceduri pentru asigurarea raportării 
incidentelor adverse severe şi reacţiilor 
adverse grave.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele de aplicare în mod uniform a 
prezentei directive şi, în special, pentru 
următoarele măsuri, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 26 alineatul (2):

(2) Normele corespunzătoare de aplicare 
în mod uniform a prezentei directive şi, în 
special, pentru următoarele măsuri, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 26 alineatul (2):
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Or. en

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Acte delegate

În vederea realizării obiectivelor prezentei 
directive, Comisia stabileşte, prin 
intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolele 26a, 26b şi 26c:
(a) norme privind actualizarea şi 
transmiterea informaţiilor referitoare la 
fişa organelor umane, astfel cum este 
prezentată în anexă;
(b) proceduri pentru asigurarea 
trasabilităţii integrale a organelor, 
inclusiv cerinţe în materie de etichetare; 
(c) proceduri pentru asigurarea raportării 
incidentelor adverse severe şi reacţiilor 
adverse grave.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)–(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8 din decizia menţionată 
anterior. 

eliminat
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Or. en

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Exercitarea competenţelor delegate:

(1) Competenţa de a adopta actele 
delegate menţionate la articolul 25a îi este 
conferită Comisiei până la ...*. Comisia 
întocmeşte un raport privind competenţele 
delegate cel târziu la ...**, însoţit, dacă 
este cazul, de o propunere legislativă 
privind extinderea perioadei de 
valabilitate a competenţelor delegate. 
(2) Imediat după ce adoptă un act delegat, 
Comisia înştiinţează simultan 
Parlamentul European şi Consiliul cu 
privire la acesta. 
(3) Competenţa de a adopta acte delegate 
se acordă Comisiei în funcţie de condiţiile 
stabilite la articolele 26b şi 26c.
* JO; a se introduce data: trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

** JO; a se introduce data: 30 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26b
Revocarea competenţelor delegate

(1) Delegarea competenţei menţionate la 
articolul 25a poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
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(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă să fie 
revocate competenţele delegate 
întreprinde măsuri pentru a informa 
cealaltă instituţie şi Comisia, menţionând 
competenţele delegate care ar putea face 
obiectul revocării.
(3) În decizia de revocare sunt prezentate 
motivele revocării, iar prin aceasta se 
anulează competenţele delegate 
menţionate în decizie. Decizia intră în 
vigoare imediat sau la o dată ulterioară 
specificată în cuprinsul acesteia. Decizia 
nu aduce atingere valabilităţii actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. Ea se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 26c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26c
Obiecţii faţă de actele delegate

(1) Parlamentul European şi/sau 
Consiliul pot prezenta obiecţii faţă de un 
act delegat timp de două luni de la data 
înştiinţării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este prelungită cu o lună.
(2) În cazul în care, la expirarea acestei 
perioade, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu şi-au exprimat obiecţia faţă 
de actul delegat, acesta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi 
intră în vigoare la data menţionată în 
cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul îşi exprimă 
obiecţia faţă de un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare. Instituţia care îşi 
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exprimă obiecţia prezintă motivele care 
stau la baza obiecţiei faţă de actul delegat.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură punerea în 
aplicare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la […]
cel târziu. Comisiei îi sunt comunicate de 
îndată de către statele membre textele 
acestor dispoziţii, precum şi un tabel de 
corespondenţă între dispoziţiile respective 
şi prezenta directivă.

(1) Statele membre asigură punerea în 
aplicare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la * cel 
târziu. Comisiei îi sunt comunicate de 
îndată de către statele membre textele 
acestor dispoziţii.

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

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să comunice toate dispoziţiile de drept intern din domeniul 
reglementat de prezenta directivă.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Transplantul de organe s-a transformat dintr-un exerciţiu ieşit din comun în domeniul 
imunobiologiei în modalitatea cea mai practică de reabilitare a pacienţilor care suferă de o 
gamă variată de boli incurabile de rinichi, ficat, inimă, plămâni şi pancreas. În ultimele cinci 
decenii, transplantul a devenit o practică eficientă şi recunoscută la nivel mondial, care 
îmbunătăţeşte în mod remarcabil calitatea vieţii şi sporeşte speranţa de viaţă. În plus, donarea 
de organe este un dar şi reprezintă expresia altruismului şi a solidarităţii în societate. 

Cu toate acestea, necesitatea transplantului de organe în Uniunea Europeană a crescut în mod 
constant şi mai rapid decât numărul organelor donate. Un număr considerabil de pacienţi mor 
din cauza penuriei cronice de organe. Dezechilibrul grav între nevoia şi disponibilitatea 
organelor poate duce la cazuri de comercializare şi de trafic de organe, ceea ce încalcă 
drepturile fundamentale ale omului. Cu toate că penuria de organe rămâne cea mai importantă 
provocare, există mult mai multe probleme legate de diferitele sisteme de transplant aplicate 
în statele membre. Întrucât cooperarea sporită şi schimbul transfrontalier între statele membre 
au un potenţial impresionant de a creşte numărul de transplanturi, se impune adoptarea unor 
standarde de calitate şi de siguranţă comune.

Pentru a garanta un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii în întreaga Uniune Europeană, 
propunerea de directivă instituie standarde obligatorii comune privind calitatea şi siguranţa 
organelor umane destinate transplantului. După adoptarea directivei privind calitatea şi 
siguranţa sângelui uman şi a componentelor sanguine (2003), urmată de directiva privind 
calitatea şi siguranţa ţesuturilor şi a celulelor umane (2004), prezenta directivă urmăreşte 
includerea organelor umane pentru a completa legislaţia bazată pe articolul 152 din Tratatul 
CE. Necesitatea unei acţiuni comune la nivel european a fost recunoscută în mod clar în 
rezoluţia privind donarea şi transplantul de organe, adoptată de Parlamentul European cu o 
majoritate covârşitoare în aprilie 2008. 

Propunerea de directivă stabileşte normele vizând asigurarea unor standarde înalte de calitate 
şi de siguranţă pentru organele de origine umană destinate transplantului în corpul uman – în 
procesul de donare, prelevare, testare, realizarea fişei organului, conservare, transport şi 
transplant. Aceasta introduce programe naţionale în materie de calitate care specifică normele 
şi practicile procedurilor de transplant în statele membre. Directiva descrie pe larg procesul de 
prelevare, oferind detalii privind subiecţii implicaţi, inclusiv sistemul de raportare. O atenţie 
specială este acordată trasabilităţii şi protecţiei donatorului şi primitorului. În ceea ce priveşte 
punerea în aplicare, există dispoziţii referitoare la desemnarea şi sarcinile autorităţilor 
naţionale competente, organizaţiile europene de schimb de organe şi schimbul de organe cu 
ţările terţe. 

Raportorul salută prezenta propunere şi apreciază în mod deosebit principalele trei obiective 
ale acesteia: asigurarea calităţii şi siguranţei pentru pacienţi la nivelul UE, asigurarea 
protecţiei donatorilor şi facilitarea cooperării între statele membre. În general, în Uniunea 
Europeană există un larg consens societal cu privire la donarea de organe destinate 
transplantului. Cu toate acestea, având în vedere mediile culturale, tradiţionale sau 
organizaţionale diferite, există discrepanţe între statele membre în ceea ce priveşte abordarea 
acestei chestiuni. În timp ce susţine menţinerea sau intensificarea eforturilor de armonizare a 
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măsurilor privind calitatea şi siguranţa, raportorul subliniază faptul că directiva nu trebuie să 
creeze o sarcină administrativă suplimentară pentru statele membre, aceasta trebuind să ofere 
suficientă flexibilitate, fără a pune însă în pericol bunele practici actuale. 

Raportorul împărtăşeşte opinia Comisiei conform căreia, în principiu, programele de 
transplant de organe se bazează pe principiul donării voluntare şi neremunerate, întrucât acest 
principiu a fost deja ancorat în legislaţia anterioară cu privire la substanţele de origine umană. 
Donarea de organe trebuie să constituie întotdeauna un dar şi trebuie să fie protejată de orice 
legături cu o eventuală comercializare. Mai mult, sistemele de donare şi transplant se bazează 
pe altruism. Pentru a creşte calitatea procedurilor de transplant, raportorul propune unele 
amendamente referitoare la demnitatea umană. În ceea ce priveşte problema 
consimţământului, libera alegere de a dona sau nu un organ trebuie deopotrivă respectată şi 
protejată; prin urmare, ajustarea acesteia intră în competenţa statelor membre.

Introducerea compensaţiei acordate donatorilor vii ar trebui considerată strict ca fiind aferentă 
acoperirii cheltuielilor legate de donare, cum ar fi cele de călătorie, evitând orice stimulente 
financiare pentru potenţialii donatori. De asemenea, are dreptul la compensaţie echitabilă 
persoana care a suferit vătămări nejustificate în urma intervenţiei. 
Trasabilitatea organului de la donator la primitor şi invers reprezintă una din principalele 
preocupări în materie de siguranţă, motiv pentru care noţiunea de anonimat trebuie înlocuită 
cu cea de confidenţialitate în vederea evitării oricărei contradicţii între termeni. Raportorul a 
sprijinit includerea în propunere a noţiunii de măsuri sigure de protecţie a datelor donatorului 
şi primitorului.
Schimbul de bune practici, de modele şi de expertiză în Uniunea Europeană s-a dovedit deja 
util în creşterea ratei donării de organe. Cooperarea ar trebui încurajată în vederea identificării 
elementelor pozitive ale diferitelor sisteme de transplant şi a promovării acestora la nivel 
european, conducând astfel la îmbunătăţiri în ceea ce priveşte actul de donare şi transplant de 
organe în condiţii de înaltă calitate şi siguranţă.

În cele din urmă, raportorul propune un număr proporţional de amendamente, care să reflecte 
preocupările legate de definirea donatorului, a autorităţilor competente, a perioadei post-
transplant şi de o formulare mai precisă a anumitor articole în vederea ameliorării textului. 
Raportorul a hotărât, de asemenea, să includă aproape toate propunerile Comisiei JURI. 

Proiectul de raport nu conţine amendamente la articolele 25 şi 26 ale propunerii în vederea 
alinierii acestora la sistemul actelor de punere în aplicare, astfel cum a fost introdus prin 
Tratatul de la Lisabona. Amendamentele respective vor fi depuse la o dată ulterioară.


