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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih kakovosti in varnosti 
človeških organov, namenjenih za presaditev
(KOM(2008)0818 – C7-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0818),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152(4) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0480/2008),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju člena 294(3) in člena 168(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog Direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Vendar pa je uporaba organov pri 
presajanju povezana s tveganji. Razširjena 
uporaba človeških organov za presajanje 
pri zdravljenju zahteva takšni kakovost in 
varnost, da se tveganja, povezana s 
prenosom bolezni, čim bolj zmanjšajo.

(2) Vendar pa je uporaba organov pri 
presajanju povezana s tveganji. Razširjena 
uporaba človeških organov za presajanje 
pri zdravljenju zahteva takšni kakovost in 
varnost, da se tveganja, povezana s 
prenosom bolezni, čim bolj zmanjšajo. 
Dobro organizirani nacionalni sistemi za 
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presajanje in uporaba najboljšega 
razpoložljivega strokovnega znanja in 
izkušenj na področju zdravstva, 
tehnologije in inovativnega zdravljenja 
lahko za paciente znatno zmanjšajo 
tveganje, povezano s presajenimi organi, 
kot je tveganje zavrnitve organa.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva kot cilj navaja izboljšanje razmerja med tveganji in koristmi za paciente. Zato je 
treba v uvodnih izjavah poudariti, da je nekatera tveganja mogoče zmanjšati z uporabo te 
direktive. Pomemben del medicinskega rezultata je pacientovo sprejetje organa. Zato je treba 
izvajati ukrepe za zmanjšanje števila primerov zavrnitve organa in s tem izboljšati razmerje 
med tveganji in koristmi za paciente 

Predlog spremembe 2

Predlog Direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Osebje, ki neposredno sodeluje pri 
darovanju, pridobivanju, testiranju, 
konzerviranju, prevozu in presajanju 
človeških organov, mora biti ustrezno 
kvalificirano in usposobljeno.

(14) Osebje, ki neposredno sodeluje pri 
darovanju, pridobivanju, testiranju, 
določanju značilnosti, konzerviranju, 
prevozu in presajanju človeških organov, 
mora biti ustrezno kvalificirano in 
usposobljeno.

Or. en

Obrazložitev

Seznam postopkov iz člena 2(1) vključuje tudi „določanje značilnosti“.

Predlog spremembe 3

Predlog Direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ta direktiva mora spoštovati temeljne 
pravice in upoštevati načela, ki jih priznava 

(16) Ta direktiva mora spoštovati temeljne 
pravice in upoštevati načela, ki jih priznava 
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zlasti Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah. V skladu z navedeno listino in da 
se ustrezno upošteva Konvencija o 
človekovih pravicah in biomedicini, 
morajo programi presajanja organov 
temeljiti na načelih prostovoljnega in 
brezplačnega darovanja, nesebičnosti 
darovalca in solidarnosti med darovalcem 
in prejemnikom, pri čimer mora biti 
zagotovljena anonimnost umrlega 
darovalca in prejemnikov.

zlasti Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah. V skladu z navedeno listino in da 
se ustrezno upošteva Konvencija o 
človekovih pravicah in biomedicini, 
morajo programi presajanja organov 
temeljiti na načelih prostovoljnega in 
brezplačnega darovanja, nesebičnosti 
darovalca in solidarnosti med darovalcem 
in prejemnikom, pri čimer mora biti 
zagotovljeno, da se upoštevajo stroga
pravila o zaupnosti in varnostni ukrepi za 
varstvo osebnih podatkov darovalcev in 
prejemnikov.

Or. en

Obrazložitev

Koncepta sledljivosti in določljivosti sta močno povezana: kadar je mogoča sledljivost 
imetnikov bioloških materialov, posredno ali neposredno, ti imetniki lahko štejejo za 
določljive. Z vidika varstva podatkov sledljivost in anonimnost ne moreta obstajati hkrati, saj 
sta si nasprotni. V predlogu pa sta še vedno uporabljena oba izraza, kar povzroča neskladje.

Predlog spremembe 4

Predlog Direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pristojni organ se z nacionalnim 
organom za varstvo podatkov posvetuje o 
razvoju okvira za prenos podatkov v zvezi 
z organi tretjim državam in iz njih. 
Uporablja se posebna ureditev za prenos 
osebnih podatkov tretjim državam, kot je 
določeno v členih 25 in 26 Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES 
z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov1.
1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

Or. en
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Obrazložitev

V členih 25 in 26 Direktive 95/46/ES je določena posebna ureditev za prenos osebnih 
podatkov tretjim državam. V členu 21 ali uvodni izjavi 15 predloga bi bilo lahko navedeno, da 
se pristojni organ posvetuje z nacionalnim organom za varstvo podatkov, da bi razvili 
potrebni okvir za varen, pa tudi hiter in učinkovit prenos podatkov v zvezi z organi v tretje 
države in iz njih. 

Predlog spremembe 5

Predlog Direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organi držav članic morajo 
imeti ključno vlogo pri zagotavljanju 
kakovosti in varnosti organov med 
celotnim postopkom od darovanja do 
presaditve. Kot je bilo poudarjeno v
priporočilu Odbora ministrov Sveta Evrope 
državam članicam o ozadju, funkcijah in 
pristojnostih nacionalne organizacije za 
presajanje, je zaželeno, da je uradno 
priznan le en nepridobitni organ, ki je v 
celoti pristojen za darovanje, razdeljevanje, 
sledljivost in določanje odgovornosti. 
Vendar lahko lokalni, regionalni, 
nacionalni in/ali mednarodni organi 
sodelujejo in tako uskladijo darovanje, 
dodeljevanje in/ali presajanje, kar je 
odvisno zlasti od porazdelitve pristojnosti 
med države članice, pod pogojem, da 
obstoječi okvir zagotavlja določanje 
odgovornosti, sodelovanje in učinkovitost.

(19) Pristojni organi držav članic morajo 
imeti ključno vlogo pri zagotavljanju 
kakovosti in varnosti organov med 
celotnim postopkom od darovanja do 
presaditve in v času pacientovega 
okrevanja na podlagi najboljše 
medicinske prakse in zdravljenja po 
presaditvi. Kot je bilo poudarjeno v 
priporočilu Odbora ministrov Sveta Evrope 
državam članicam o ozadju, funkcijah in 
pristojnostih nacionalne organizacije za 
presajanje, je zaželeno, da je uradno 
priznan le en nepridobitni organ, ki je v 
celoti pristojen za darovanje, razdeljevanje, 
sledljivost in določanje odgovornosti. 
Vendar lahko lokalni, regionalni, 
nacionalni in/ali mednarodni organi 
sodelujejo in tako uskladijo darovanje, 
dodeljevanje in/ali presajanje, kar je 
odvisno zlasti od porazdelitve pristojnosti 
med države članice, pod pogojem, da 
obstoječi okvir zagotavlja določanje 
odgovornosti, sodelovanje in učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Postopek presaditve se ne konča, ko pacient z operacijo prejme organ. Tudi obdobje 
okrevanja in zdravljenje, ki zmanjšuje možnost zavrnitve organa, imata pomembno vlogo pri 
tem, ali bo presaditev organa za pacienta uspešna ali ne. Tega ne bi smeli zanemariti, saj je 
za pacienta pomemben del uspešne presaditve in lahko izboljša njegovo zdravje.
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Predlog spremembe 6

Predlog Direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

(21) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. V zvezi s členom 25 
se je treba v vseh primerih, v katerih gre 
za izvedbene ukrepe, ki vplivajo na varstvo 
podatkov in varnost, posvetovati z vsemi 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, tudi z 
evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev
Zakonodajalec mora zagotoviti, da se je v zvezi s členom 25 treba v vseh primerih, v katerih 
gre za izvedbene ukrepe, ki vplivajo na varstvo podatkov in varnost, posvetovati z vsemi 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, tudi z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. 

Predlog spremembe 7

Predlog Direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti, da 
za izmenjave organov med državami 
članicami določi postopke za prenos 
informacij o značilnostih organov 
transplantacijskim centrom, postopke, ki so 
potrebni za zagotovitev sledljivosti 
organov, vključno z zahtevami o 
označevanju, ter postopke za poročanje o 
hudih neželenih dogodkih ali reakcijah. 
Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih 

(22) Da bi dosegli cilje te direktive, bi 
morala biti Komisija pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, da za izmenjave organov 
med državami članicami določi postopke 
za prenos informacij o značilnostih 
organov transplantacijskim centrom, 
postopke, ki so potrebni za zagotovitev 
sledljivosti organov, vključno z zahtevami 
o označevanju, ter postopke za poročanje o 
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določb te direktive ali njenemu 
dopolnjevanju z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ESS.

hudih neželenih dogodkih ali reakcijah.

Or. en

Obrazložitev

Zakonodajalec mora zagotoviti, da se je v zvezi s členom 25 treba v vseh primerih, v katerih 
gre za izvedbene ukrepe, ki vplivajo na varstvo podatkov in varnost, posvetovati z vsemi 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, tudi z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. 

Predlog spremembe 8

Predlog Direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje ohranjanja ali uvajanja 
strožjih zaščitnih ukrepov pod pogojem, 
da so ti v skladu z določbami Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog Direktive
Člen 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „odobritev“ je odobritev, akreditacija, 
imenovanje in dovoljenje, odvisno od 
koncepta, ki ga uporablja posamezna 
država članica;

(a) odobritev“ je odobritev, akreditacija, 
imenovanje in dovoljenje, odvisno od 
koncepta, ki ga uporablja posamezna 
država članica, ali registracija pri javnem 
organu za zagotavljanje zdravstvenega 
varstva, če funkcije tega javnega organa 
vključujejo zagotovitev, da registriran 
organ upošteva pravila, določena v tej 
direktivi.
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Or. en

Obrazložitev

Vse države članice, ki imajo že trdno vzpostavljene sisteme zdravstvenega varstva in sisteme 
za presajanje, morajo biti sposobne vzdrževati svoje organizacijske in upravne strukture. V 
nekaterih državah članicah je registracija enaka postopku odobritve ali akreditacije.

Predlog spremembe 10

Predlog Direktive
Člen 3 - točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) „pristojni 
organ/organizacija/institucija“ je 
nepridobitni organ, organizacija in/ali 
institucija ali več neprofitnih organov, 
organizacij in/ali institucij, javnih ali 
zasebnih, ki so odgovorni za izvajanje 
zahtev iz te direktive;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z opredelitvijo za evropske organizacije za izmenjavo organov je zaradi razjasnitve 
nujno treba vključiti tudi pristojni organ, vzpostavljen po členu 18, odgovoren za 
pridobivanje in nadzor nad pravili direktive kot osnovo za vse sisteme za presajanje. Ta 
predlog spremembe torej dopolnjuje predloge sprememb (37, 38) člena 18. Pri izvajanju 
direktive omogoča prilagodljivo organizacijo darovanja in pridobivanja organov, ne da bi 
bili okrnjeni kakovost in varnost.

Predlog spremembe 11

Predlog Direktive
Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „darovalec“ je kakršen koli človeški vir 
organov, živ ali mrtev;

(c) „darovalec“ je katera koli umrla ali 
živa oseba, ki daruje organ ali več 
organov;

Or. en
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Obrazložitev

Človeško telo je vedno telo osebe, tudi po smrti, zato mora opredelitev darovalca vključevati 
izraz oseba.

Predlog spremembe 12

Predlog Direktive
Člen 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) „organizacija za pridobivanje organov“ 
je zdravstvena ustanova, skupina ali enota 
bolnišnice ali druga organizacija, ki ji je 
pristojni organ odobril izvajati dejavnost 
pridobivanja človeških organov;

(j) „organizacija za pridobivanje organov“ 
je zdravstvena ustanova, skupina ali enota 
bolnišnice ali druga organizacija, ki ji je 
pristojni organ/organizacija/institucija
odobril/-a izvajati dejavnost pridobivanja 
človeških organov;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe številka 9. Organizacija za 
pridobivanje organov ima lahko dvojno funkcijo, tako da je donorska bolnišnica (bolnišnica 
ali oddelek bolnišnice, kjer se pridobivajo organi za presajanje) ali zunanja organizacija 
(javna ali zasebna), ki je odgovorna za usklajevanje in organiziranje celotnega postopka 
darovanja in pridobivanja organov. Če organizacija za pridobivanje organov ni enaka 
donorski bolnišnici, lahko deluje tudi kot pristojni organ/organizacija/institucija. Glej tudi 
predlog spremembe št. 17 člena 5.

Predlog spremembe 13

Predlog Direktive
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni programi za kakovost Nacionalni programi za kakovost in 
varnost. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva področje uporabe direktive.
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Predlog spremembe 14

Predlog Direktive
Člen 4 –odstavek 2 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) standardnih operativnih postopkov za 
odkritje in napotitev morebitnih 
darovalcev;

Or. en

Obrazložitev

Odkritje morebitnih darovalcev na enotah za intenzivno nego in napotitev le-teh je nujen 
predpogoj za vse dejavnosti darovanja organov. Številne študije so pokazale, da obstaja 
možnost 40 do 50 darovalcev na milijon prebivalcev v vsaki državi članici. To pomeni, da 
vsaka država članica lahko poveča svoj obseg darovanja organov, tako da uvede sistematično 
analiziranje števila morebitnih darovalcev v vseh donorskih bolnišnicah, čemur sledijo 
meritve, da bi zagotovili, da se izčrpajo možnosti za darovanje.

Predlog spremembe 15

Predlog Direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka b – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– odpoklic organov iz člena 11(2), – ravnanje v primeru hudih neželenih 
dogodkov in reakcij iz člena 11(2),

Or. en

Obrazložitev

Ni nujno, da ukrepi, ki jih je treba sprejeti za primere hudih neželenih dogodkov ali reakcij, 
vključujejo odpoklic organov, kot je določeno v tej direktivi. Včasih se dogodki in reakcije 
pojavijo, ko je bil organ že presajen. V tem primeru transplantektomija za odpoklic organov 
morda ni najprimernejši ukrep. Poleg tega bi reševanje določenega problema v zvezi z 
varnostjo vključevalo tudi pregled in oceno postopkov in rezultatov, da bi uvedli popravljalne 
ali preventivne ukrepe.
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Predlog spremembe 16

Predlog Direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka b – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pristojnosti organizacij za pridobivanje 
organov in transplantacijskih centrov glede 
postopka poročanja;

– pristojnosti organizacij za pridobivanje 
organov in transplantacijskih centrov glede 
postopka poročanja in upravljanja;

Or. en

Obrazložitev

Kadar pride do hudega dogodka ali reakcije, je obvezno treba sprejeti vrsto preventivnih 
ukrepov. Ni nujno, da ti ukrepi vključujejo odpoklic organa, kot je določeno v tej direktivi. 
Včasih se hudi neželeni dogodki in reakcije pojavijo, ko je bil organ že presajen, in 
transplantektomija (odpoklic organa) morda ni najustreznejši ukrep.

Predlog spremembe 17

Predlog Direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) določijo, kakšno strokovno izobrazbo 
mora imeti osebje, ki je vključeno v katero 
koli od stopenj postopka od darovanja do 
presaditve ali odstranitve, in razvijejo 
posebne programe za usposabljanje osebja 
v skladu z veljavnimi mednarodnimi 
standardi. 

(c) določijo, kakšno strokovno izobrazbo 
mora imeti zdravstveno osebje , ki je 
vključeno v katero koli od stopenj 
postopka od darovanja do presaditve ali 
odstranitve, in razvijejo posebne programe 
za usposabljanje osebja v skladu z 
veljavnimi mednarodnimi standardi. 

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog Direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
pridobivanje izvaja v okviru organizacij za 

1. Države članice zagotovijo, da se 
pridobivanje izvaja v okviru organizacij za 
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pridobivanje organov, ki izpolnjujejo 
pravila, določena s to direktivo.

pridobivanje organov, ki izpolnjujejo 
pravila, določena s to direktivo, ali ga 
izvajajo te organizacije.

Or. en

Obrazložitev

Večina donorskih bolnišnic ne more zagotoviti vseh pravil direktive brez pomoči, zlasti v zvezi 
z značilnostmi darovalca organa po členu 7. Da ne bi ogrozili pripravljenosti bolnišnic, da 
sodelujejo pri darovanju organov, bi direktiva morala omogočiti, da donorska bolnišnica 
sama zagotovi vse potrebne korake ali da obstaja zunanja organizacija za pridobivanje 
organov, ki pomaga bolnišnicam in skrbi, da so izpolnjene vse določbe direktive za 
zagotovitev visokih standardov kakovosti in varnosti za morebitne prejemnike.

Predlog spremembe 19

Predlog Direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
zdravstvene dejavnosti organizacij za 
pridobivanje, kot je izbira darovalca, 
izvajajo s svetovanjem in pod nadzorom 
zdravnika, kot je opredeljeno v Direktivi 
2005/36/ES.

1. Države članice zagotovijo, da se 
zdravstvene dejavnosti organizacij za 
pridobivanje, kot sta izbira darovalca in 
vrednotenje, izvajajo s svetovanjem in pod 
nadzorom zdravnika, kot je opredeljeno v 
Direktivi 2005/36/ES.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) organizacije, organi in podjetja, ki so 
vključeni v prevoz organov, uporabljajo 
ustrezne standardne postopke, da se 
zagotovi, da se organ med prevozom ne 
poškoduje in da je čas prevoza čim krajši; 

(a) organizacije, organi in podjetja, ki so 
vključeni v prevoz organov, uporabljajo 
ustrezne standardne postopke, da se 
zagotovi, da se organ med prevozom ne 
poškoduje in da je čas prevoza čim 
učinkovitejši in po možnosti čim krajši; 
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Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da se organ med prevozom ne poškoduje, je pogosto bolje, da čas prevoza ni 
čim krajši, ampak se počaka na najprimernejši trenutek.

Predlog spremembe 21

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- priporočeni pogoji prevoza, vključno z 
navodili glede temperature in položaja, v 
katerih mora biti vsebnik, 

- priporočeni pogoji prevoza, vključno z 
navodili glede primerne temperature in 
primernega položaja, v katerih mora biti 
vsebnik, 

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog Direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo uporabo 
sistema za identifikacijo darovalcev, s 
katerim se lahko identificira vsako 
darovanje in vsak z njim povezan organ. 
Države članice zagotovijo, da je ta sistem
za identifikacijo darovalcev zasnovan in 
izbran tako, da zbiranje, obdelava in 
uporaba osebnih podatkov ni potrebna, 
oziroma v čim manjši meri. Zlasti je treba 
uporabljati psevdonime ali posameznike 
spremeniti v anonimne.

2. Države članice zagotovijo uporabo 
sistema za identifikacijo darovalcev, s 
katerim se lahko identificira vsako 
darovanje in vsak z njim povezan organ. 
Države članice zagotovijo izvajanje 
sistema za identifikacijo darovalcev in 
prejemnikov, ki je zasnovan in izbran tako, 
da se zbiranje, obdelava in uporaba osebnih 
podatkov izvajajo v čim manjši meri in se 
zlasti uporabljajo psevdonimi, ter po 
potrebi sprejmejo tehnične in 
organizacijske ukrepe za varstvo teh 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev
Koncepta sledljivosti in določljivosti sta močno povezana: kadar je mogoča sledljivost 
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imetnikov bioloških materialov, posredno ali neposredno, ti imetniki lahko štejejo za 
določljive. Z vidika varstva podatkov sledljivost in anonimnost ne moreta obstajati hkrati, saj 
sta si nasprotni. V predlogu pa sta še vedno uporabljena oba izraza, kar povzroča neskladje.

Predlog spremembe 23

Predlog Direktive
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice v skladu s členom 24 
določijo pravila o kaznih za:
 (a) nepooblaščeno dostopanje do 
podatkov ali sistemov, ki omogočajo 
identifikacijo darovalca ali prejemnika;
 (b) vsako uporabo sistemov ali podatkov, 
ki omogočajo identifikacijo darovalca ali 
prejemnika, da bi jih izsledili za namene, 
ki niso potrebni iz zdravstvenih razlogov.

Or. en

Obrazložitev

Kazni so potrebne, da bi ljudi odvrnili od uporabe sistemov za nepooblaščeno iskanje.

Predlog spremembe 24

Predlog Direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo sistem za 
poročanje, raziskovanje, registracijo ter 
pošiljanje ustreznih in potrebnih informacij 
o hudih neželenih dogodkih in reakcijah, ki 
lahko vplivajo na kakovost in varnost 
človeških organov ter se jih lahko pripiše 
pridobivanju, testiranju in prevozu 
organov, kakor tudi o ugotavljanju 
kakršnih koli hudih neželenih reakcij med 
presaditvijo ali po njej, ki bi lahko bile 
povezane s temi dejavnostmi.

1. Države članice zagotovijo sistem za 
poročanje, raziskovanje, registracijo ter 
pošiljanje ustreznih in potrebnih informacij 
o hudih neželenih dogodkih in reakcijah, ki 
lahko vplivajo na kakovost in varnost 
človeških organov ter se jih lahko pripiše 
pridobivanju, testiranju, konzerviranju in 
prevozu organov, kakor tudi o ugotavljanju 
kakršnih koli hudih neželenih reakcij med 
presaditvijo ali po njej, ki bi lahko bile 
povezane s temi dejavnostmi.
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Or. en

Obrazložitev

Seznam postopkov iz člena 2(1) vključuje tudi „konzerviranje“, upoštevanje vprašanj, 
povezanih s konzerviranjem, kot vzroka za resne neželene dogodke, pa se zdi potencialno 
koristno.

Predlog spremembe 25

Predlog Direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je 
darovanje človeških organov umrlih in 
živih darovalcev prostovoljno in 
brezplačno.

1. Države članice zagotovijo, da je 
darovanje človeških organov umrlih in 
živih darovalcev nesebično, prostovoljno 
in brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Darovanje organov je darilo, ki temelji na solidarnosti in sočutju do sočloveka. Če ni zahteve 
po tem, da mora biti darovanje nesebično, to pomeni podcenjevanje darila in dostojanstva 
umrlega ali živega darovalca. Evropski parlament je to posebno zahtevo priznal že v svoji 
resoluciji z dne 22. aprila 2008 (resolucija o darovanju in presajanju organov (A6-
0090/2008), odstavek 22), Komisija pa jo je povzela v členu 23 obrazložitvenega 
memoranduma. 

Predlog spremembe 26

Predlog Direktive
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija v tesnem sodelovanju z 
državami članicami, Evropskim 
parlamentom in zainteresiranimi stranmi 
razišče možnost razvoja sistema, v 
katerem bodo želje državljanov, ki 
soglašajo z darovanjem organov po smrti, 
upoštevane v kar največjem številu držav 
članic.
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Or. en

Obrazložitev

Ker ljudje živimo, potujemo in delamo v številnih državah Evropske unije, tudi umiramo v 
državah, v katerih nismo državljani ali rezidenti.

Predlog spremembe 27

Predlog Direktive
Člen 13 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice zagotovijo sisteme in 
registre, ki so prosto dostopni za namene 
beleženja želja bodočih darovalcev, ter 
poskrbijo, da pristojni organi dajo 
prednost željam darovalca pred vsako 
morebitno nasprotujočo željo zakonca, 
sorodnika v prvem kolenu ali druge osebe.

Or. en

Obrazložitev

Države članice je treba pozvati, da bodo zagotovile sisteme za sporočanje, če kdo želi postati 
darovalec, ter da mora biti tako izražena želja obravnavana prednostno.

Predlog spremembe 28

Predlog Direktive
Člen 13 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Države članice zagotovijo, da so 
organi prejemnikom dodeljeni v skladu s 
preglednimi, nediskriminatornimi in 
znanstvenimi merili.

Or. en

Obrazložitev

To pravilo o dodelitvi organov je neposreden rezultat uporabe načel enakosti in pravičnosti 
pri dodeljevanju virov zdravstvenega varstva. 
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Predlog spremembe 29

Predlog Direktive
Člen 13 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Države članice zagotovijo, da so 
organi umrli osebi odvzeti samo, če je 
njena smrt potrjena v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevanje mrliškega lista za umrlega darovalca, preden se dovoli odvzem organa, izhaja iz 
načela nedotakljivosti človeškega življenja in fizične integritete, kot je določeno v členu 16 
dodatnega protokola h konvenciji o človekovih pravicah in biomedicini o presajanju organov 
in tkiv človeškega izvora. 

Predlog spremembe 30

Predlog Direktive
Člen 14 – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da darovalci dobijo 
izčrpne, nazorne in nepristranske 
informacije o darovanju organov, kar 
vključuje postopek presaditve, točen 
namen, morebitno uporabo in tveganja, 
vključno s tveganjem zlorabe.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko je zelo pomembno, da se poišče rešitev za resno pomanjkanje organov v Evropi, 
pa je treba tudi poudariti, da moramo spoštovati in varovati svobodo pri odločanju o tem, ali 
bo nekdo daroval organe ali ne. Brez zadostnih, ustreznih in nepristranskih informacij 
odločitev o tem, ali darovati organe ali ne, ne bo „prostovoljna“. Evropski parlament je to 
načelo priznal v odstavkih 7 in 37 svoje resolucije z dne 22. aprila 2008 (A6-0090/2008).
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Predlog spremembe 31

Predlog Direktive
Člen 15 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Darovanje organov živih darovalcev 
šteje kot dopolnilo darovanju organov po 
smrti in se uporablja zgolj kot zadnje 
sredstvo, kadar ni ustrezne druge 
možnosti, kot je organ umrlega darovalca. 
Darovanje organov živih darovalcev je 
zaradi implicitne nevarnosti izkoriščanja 
načeloma omejeno na darovanje med 
bližnjimi sorodniki in zakonci.

Or. en

Obrazložitev

Za žive darovalce je treba uvesti posebne zaščitne ukrepe, saj bi jih bilo zaradi njihovega 
položaja mogoče izkoriščati. V členih 9 in 10 dodatnega protokola h konvenciji o človekovih 
pravicah in biomedicini o presajanju organov in tkiv človeškega izvora je poudarjen 
dopolnilen značaj darovanja organov živih darovalcev, prav tako pa tudi v členu 15 
resolucije Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2008 (A6-0090/2008). Omejitev darovanja 
organov živih darovalcev na bližnje sorodnike darovalca je splošno načelo, ki se ga drži 
velika večina držav članic. 

Predlog spremembe 32

Predlog Direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Zaradi upoštevanja načela 
nekomercializacije človeškega telesa 
države članice zagotovijo, da je morebitno 
nadomestilo živim darovalcem strogo 
omejeno na povračilo stroškov, 
neposredno povezanih z darovanjem, kot 
so potni stroški, stroški varstva otrok ali 
izguba dohodka, tako da za morebitnega 
darovalca ne bi bilo finančne spodbude.

Or. en
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Obrazložitev

Darovanje organov iz finančnih razlogov ni etično. S tem je darilo organa ponižano v zgolj 
tržno blago in pomeni kršitev človeškega dostojanstva. Poleg tega tudi krši načelo 
nekomercializacije človeškega telesa in njegovih delov, ki je izrecno navedeno v členu 3(2) 
Listine EU o temeljnih pravicah. Evropski parlament je to potrdil v členu 22 svoje resolucije z 
dne 22. aprila 2008 (A6-0090/2008). 

Predlog spremembe 33

Predlog Direktive
Člen 15 – odstavek 2 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Oseba, ki je zaradi posega utrpela 
nesorazmerno škodo, je upravičena do 
poštenega nadomestila, ki je omejeno 
izključno na povračilo stroškov in trud v 
zvezi z darovanjem.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri členu 15(2a).

Predlog spremembe 34

Predlog Direktive
Člen 15 – odstavek 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da se 
organa ne sme odvzeti osebi, ki po 
nacionalni zakonodaji ni sposobna dati 
privolitve.

Or. en

Obrazložitev

Osebe, ki niso sposobne dati privolitve za zdravstveni postopek, še posebno potrebujejo 
zaščito. To so lahko mladoletniki, vendar tudi odrasle osebe, ki nimajo pravne sposobnosti. 
Ta predlog spremembe odraža člen 14(1) dodatnega protokola h konvenciji o človekovih 
pravicah in biomedicini o presajanju organov in tkiv človeškega izvora, hkrati pa državam 



PE430.898v01-00 22/35 PR\798376SL.doc

SL

članicam prepušča odločitev, pod katerimi pogoji oseba je ali ni sposobna privoliti v
zdravstveni postopek.

Predlog spremembe 35

Predlog Direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da so vsi darovalci 
in prejemniki, katerih podatki se 
obdelujejo v sklopu te direktive, določljivi 
le za osebe, ki lahko utemeljijo, da morajo 
poznati njihovo identiteto.

Or. en

Obrazložitev

Koncepta sledljivosti in določljivosti sta močno povezana: kadar je mogoča sledljivost 
imetnikov bioloških materialov, posredno ali neposredno, ti imetniki lahko štejejo za 
določljive. Vključeni bi morali biti prejemniki in darovalci.

Predlog spremembe 36

Predlog Direktive
Člen 16 - odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev zaupnosti, 
celovitosti in razpoložljivosti podatkov 
darovalcev in prejemnikov ter 
odgovornosti v zvezi z njimi.

Or. en

Obrazložitev

Izredno pomembno je izvajanje politike za varnost informacij, ki temelji na strogih in 
učinkovitih zaščitnih ukrepih pristojnih nacionalnih služb, zlasti da bi se izpolnjevale zahteve 
glede zaupnosti podatkov darovalcev in prejemnikov, ki so določene v predlogu, in da bi 
zavarovali celovitost in razpoložljivost podatkov ter odgovornost v zvezi z njimi. 
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Predlog spremembe 37

Predlog Direktive
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17
Zagotavljanje anonimnosti darovalcev in 
prejemnikov

črtano

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da se vsi osebni podatki 
darovalcev in prejemnikov, katerih 
obdelavo zajema ta direktiva, spremenijo v 
anonimne, tako da niti darovalcev niti 
prejemnikov ni več možno identificirati.

Or. en

Obrazložitev

Člen 17 bi lahko črtali in ga glede na vsebino (zagotavljanje zaupnosti) vključili kot novi 
odstavek v člen 16, ki se nanaša na varovanje osebnih podatkov, zaupnost in varnost 
obdelave.

Predlog spremembe 38

Predlog Direktive
Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imenovanje in naloge pristojnih organov Imenovanje in naloge pristojnih 
organov/organizacij/institucij

Or. en

Obrazložitev

Obstoječe organizacijske strukture za darovanje, dodeljevanje in presajanje organov v 
državah članicah so tesno povezane z organizacijo nacionalnega zdravstvenega sistema na 
splošno. Uvodna izjava 19 navaja, da v državah članicah lahko skupek lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih in/ali mednarodnih organov sodeluje in tako uskladi darovanje, dodeljevanje 
in/ali presajanje, če obstoječi okvir zagotavlja določanje odgovornosti, sodelovanje in 
učinkovitost. Glej tudi predlog spremembe 38.



PE430.898v01-00 24/35 PR\798376SL.doc

SL

Predlog spremembe 39

Predlog Direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice imenujejo pristojni organ 
ali pristojne organe (v nadaljnjem besedilu 
pristojni organ), ki so pristojni za izvajanje 
zahtev iz te direktive.

Države članice imenujejo pristojni 
organ/organizacijo/institucijo ali pristojne 
organe/organizacije/institucije (v 
nadaljnjem besedilu pristojni 
organ/organizacija/institucija), ki so 
pristojni za izvajanje zahtev iz te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Da bi ohranili uspešne in sprejete organizacijske strukture držav članic, mora člen 18 
dopuščati ustanovitev enega ali več pristojnih organov v obstoječem okviru. V besedilu je 
treba izrecno pojasniti, da gre lahko za kakršno koli institucijo, organizacijo ali organ, če je 
le nepridobitni organ, kot določeno v novi opredelitvi v členu 3, predlog spremembe 9. [V 
Nemčiji, na primer, darovanje in dodeljevanje organizirajo nepridobitne organizacije, ki 
poročajo ministrstvu za zdravje, kot je določeno v nemškem zakonu o presajanju iz leta 1997].

Predlog spremembe 40

Predlog Direktive
Člen 18 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavitev sistema za poročanje in 
sistema za odpoklic organov iz člena 11(1) 
in (2);

(d) vzpostavitev sistema za poročanje in
upravljanje ter sistema za hude neželene 
dogodke in/ali reakcije iz člena 11(1) in 
(2);

Or. en

Obrazložitev

Ni nujno, da ukrepi, ki jih je treba sprejeti za primere hudih neželenih dogodkov ali reakcij, 
vključujejo odpoklic organov, kot je določeno v tej direktivi. Včasih se dogodki ali reakcije 
pojavijo, ko je bil organ že presajen, in v tem primeru transplantektomija za odpoklic organa 
morda ni najustreznejši ukrep. Poleg tega bi reševanje določenega problema v zvezi z 
varnostjo vključevalo tudi pregled in oceno postopkov in rezultatov, da bi uvedli popravljalne 
ali preventivne ukrepe.
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Predlog spremembe 41

Predlog Direktive
Člen 18 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izdajanje ustreznih smernic 
zdravstvenim ustanovam, strokovnjakom 
in drugim zainteresiranim stranem, ki so 
vključeni v katero koli stopnjo postopka od 
darovanja do presaditve ali odstranitve; 

(e) izdajanje ustreznih smernic 
zdravstvenim ustanovam, strokovnjakom 
in drugim zainteresiranim stranem, ki so 
vključeni v katero koli stopnjo postopka od 
darovanja do presaditve ali odstranitve, pa 
tudi nadaljnjega zdravljenja in okrevanja 
v obdobju po presaditvi;

Or. en

Obrazložitev

Postopek presaditve se ne konča, ko pacient z operacijo prejme organ. Tudi obdobje po 
presaditvi in zdravljenje, ki zmanjšuje možnost zavrnitve organa, imata pomembno vlogo pri 
tem, ali bo presaditev organa za pacienta uspešna ali ne. Tega ne bi smeli zanemariti, saj je 
za pacienta pomemben del uspešne presaditve in lahko izboljša njegovo zdravje. Zato si mora 
nacionalni  transplantacijski center prizadevati za uvajanje zdravstvenih zmogljivosti za 
oskrbo pri presajanju.

Predlog spremembe 42

Predlog Direktive
Člen 18 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zbiranje ustreznih podatkov o 
rezultatih v obdobju po presaditvi, da bi 
omogočili primerljivo oceno kakovosti in 
varnosti presajanja organov, ki bo 
pomagala nadalje izboljšati postopek 
presajanja na evropski ravni.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so skoraj vse evropske države že razvile registre za zbiranje informacij o vseh vidikih 
postopka presaditve, primerjavo med evropskimi registri ovira pomanjkanje usklajenosti v 
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zvezi z opredelitvami izrazov, ki se uporabljajo pri presajanju organov, v zvezi s postopki za 
zbiranje podatkov o dejavnosti presajanja in v zvezi s tehnikami za vrednotenje rezultatov v 
obdobju po presaditvi. Ta predlog spremembe poziva k tesnejšemu sodelovanju.

Predlog spremembe 43

Predlog Direktive
Člen 18 – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi vsake države članice 
lahko naložijo izvajanje ukrepov iz 
drugega odstavka priznanim 
organizacijam za izvajanje teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek bi lahko pomagal državam članicam, ki uporabljajo takšne vrste organizacij.

Predlog spremembe 44

Predlog Direktive
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da vse 
izmenjave organov s tretjimi državami 
članicami v obe smeri odobri pristojni 
organ. 

1. Države članice zagotovijo, da vse 
izmenjave organov s tretjimi državami 
članicami v obe smeri odobri pristojni 
organ/organizacija/institucija. Pristojni 
organ se z nacionalnim organom za 
varstvo podatkov posvetuje o razvoju 
okvira za prenos podatkov v zvezi z 
izmenjavo organov tretjim državam in iz 
njih. Velja posebna ureditev za prenos 
osebnih podatkov tretjim državam, kot je 
določeno v členih 25 in 26 Direktive 
95/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

V členih 25 in 26 Direktive 95/46/ES je določena posebna ureditev za prenos osebnih 
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podatkov tretjim državam. V členu 21 ali uvodni izjavi 15 predloga bi bilo lahko navedeno, da 
se pristojni organ posvetuje z nacionalnim organom za varstvo podatkov, da bi razvili 
potreben okvir za varen, pa tudi hiter in učinkovit prenos podatkov v zvezi z organi v tretje 
države in iz njih. 

Predlog spremembe 45

Predlog Direktive
Člen 21 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) organ izpolnjuje enake zahteve glede 
kakovosti in varnosti, kot so določene v tej 
direktivi.

(b) organ izpolnjuje enake zahteve glede 
kakovosti in varnosti, pa tudi zaščite 
darovalcev in prejemnikov, kot so 
določene v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita darovalcev organov in prejemnikov organov v tretjih državah je tesno povezana z 
učinkovito zaščito darovalcev organov in prejemnikov organov v Evropski uniji. Zato se 
izmenjava organov odobri le, če so tudi za darovanje organov v tretji državi izpolnjene vse 
zahteve nove direktive. Sedanje besedilo je dvoumno.

Predlog spremembe 46

Predlog Direktive
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji do …………in 
nato vsaka tri leta poročajo o izvedenih 
dejavnostih v zvezi z določbami te 
direktive ter o izkušnjah, ki so jih pridobile 
pri njenem izvajanju.

1. Države članice Komisiji do ...* in nato 
vsaka tri leta poročajo o izvedenih 
dejavnostih v zvezi z določbami te 
direktive ter o izkušnjah, ki so jih pridobile 
pri njenem izvajanju.

2. Before ……. Komisija do …. in nato 
vsaka tri leta pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij poročilo o 
izvajanju zahtev te direktive.

2. Komisija do ..** in nato vsaka tri leta 
pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij poročilo o izvajanju zahtev te 
direktive.
* 2 let po začetku veljavnosti te direktive.
**  3 let po začetku veljavnosti te direktive.
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Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog Direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih na podlagi te direktive, in
sprejmejo vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev izvrševanja teh kazni. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
obvestijo Komisijo o navedenih določbah 
do […] in jo brez odlašanja obvestijo tudi o 
vseh poznejših spremembah navedenih 
določb.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih na podlagi te direktive, in 
sprejmejo vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev izvrševanja teh kazni. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
obvestijo Komisijo o navedenih določbah 
do * in jo brez odlašanja obvestijo tudi o 
vseh poznejših spremembah navedenih 
določb.
* 2 let po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog Direktive
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po postopku iz člena 26(3) se sprejmejo 
podrobna pravila za naslednje ukrepe:

črtano

(a) pravila za posodabljanje in pošiljanje 
informacij o značilnostih človeških 
organov, kot je podrobno določeno v 
Prilogi;
(b) postopke za zagotavljanje popolne 
sledljivosti organov, vključno z zahtevami 
o označevanju; 
(c) postopki za zagotavljanje poročanja o 
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hudih neželenih dogodkih in reakcijah.

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog Direktive
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V skladu s postopkom iz člena 26(2) se 
sprejmejo podrobna pravila za enotno 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi z 
naslednjimi ukrepi:

2. V skladu s postopkom iz člena 26(2) se 
sprejmejo ustrezna pravila za enotno 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi z 
naslednjimi ukrepi:

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog Direktive
Člen 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25a
Delegirani akti

Da bi dosegli cilje te direktive, Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členi 26a, 26b 
in 26c določi:
(a) pravila za posodabljanje in pošiljanje 
informacij o značilnostih človeških 
organov, kot je podrobno določeno v 
Prilogi;
(b) postopke za zagotavljanje popolne 
sledljivosti organov, vključno z zahtevami 
o označevanju; 
(c) postopke za zagotavljanje poročanja o 
hudih neželenih dogodkih in reakcijah.

Or. en
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Predlog spremembe 51

Predlog Direktive
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabita člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog Direktive
Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26a
Izvajanje pooblastila

1. Komisijo se za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 25a pooblasti do...*. 
Komisija najkasneje ** pripravi poročilo v 
zvezi s prenesenimi pooblastili, ki ga po 
potrebi spremlja zakonodajni predlog za 
podaljšanje obdobja prenosa pooblastil. 
2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem hkrati uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet. 
3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz 
členov 26b in 26c.
* OJ; Prosimo, vstavite datum 3 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

** OJ; Prosimo, vstavite datum 30 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 53

Predlog Direktive
Člen 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26b
Preklic pooblastila

1. Prenos pooblastila iz člena 25a lahko 
prekličeta Evropski parlament ali Svet.
2. Institucija, ki je sprožila notranji 
postopek za odločanje o tem, ali naj se 
prekliče prenos pooblastil, si prizadeva 
obvestiti drugo institucijo in Komisijo ter 
navede, katera prenesena pooblastila bi 
bila lahko preklicana.
3. Sklep o preklicu navede razloge za 
preklic in konča prenos pooblastil, 
določenih v tem sklepu. Učinkovati začne 
takoj ali na poznejši, tam navedeni datum. 
Ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, 
ki so že v veljavi. Objavi se v Uradnem 
listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog Direktive
Člen 26 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26c
Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Evropski parlament in/ali Svet lahko 
izrazi/-ta nasprotovanje delegiranemu 
aktu v dveh mesecih od datuma uradnega 
obvestila. To obdobje se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za en mesec.
2. Če po izteku tega obdobja ne Evropski 
parlament ne Svet nista nasprotovala 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
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Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na datum, ki je naveden v njem.
3. Če Evropski parlament in Svet 
nasprotujeta delegiranemu aktu, ta ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, 
navede razloge za nasprotovanje 
delegiranemu aktu.

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog Direktive
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do […]. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov in korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do...* . Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov.

* 2 let po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog Direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji sporočijo 
besedilo temeljnih predpisov nacionalnega 
prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga 
ureja ta direktiva.

2. Države članice Komisiji sporočijo 
besedilo predpisov nacionalnega prava, ki 
jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta 
direktiva.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo sporočiti vse predpise nacionalnega prava s področja, ki ga pokriva ta 
direktiva.
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OBRAZLOŽITEV

Presajanje organov, ki je bilo včasih neobičajna praksa v imunobiologiji, je postalo najbolj 
praktičen način rehabilitacije bolnikov z najrazličnejšimi bolezni, ki vodijo do odpovedi 
ledvic, jeter, srca, pljuč in trebušne slinavke. V preteklih petih desetletjih je postalo po vsem 
svetu uveljavljena in učinkovita praksa, ki močno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja in 
podaljšanju pričakovane življenjske dobe. Poleg tega je darovanje organov darilo, ki podpira 
izražanje nesebičnosti in solidarnosti v družbi. 

Vendar pa potrebe po presaditvah organov v Evropski uniji stalno naraščajo in presegajo 
število darovanih organov. Številni bolniki umrejo zaradi kroničnega pomanjkanja organov. 
Močno neravnovesje med potrebami in razpoložljivostjo organov lahko privede do 
komercializacije in nezakonite trgovine z organi, kar pomeni kršitev temeljnih človekovih 
pravic. Medtem ko je pomanjkanje organov najpomembnejši izziv, obstajajo še številni drugi 
izzivi glede različnih sistemov presaditev v državah članicah. Ker imata izboljšano 
sodelovanje in čezmejna izmenjava med državami članicami izjemen potencial za povečanje 
števila presaditev, je treba sprejeti skupne standarde kakovosti in varnosti.

Da bi bilo mogoče zagotoviti visoko raven varstva zdravja v Evropski uniji, predlagana 
direktiva določa skupne zavezujoče standarde kakovosti in varnosti človeških organov, 
namenjenih za presaditev. Po sprejetju direktive o kakovosti in varnosti človeške krvi in 
sestavin krvi (2003), čemur je sledila direktiva o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic 
(2004), je namen te direktive vključiti še človeške organe, da se zaokroži zakonodaja, ki jo 
določa člen 152 Pogodbe ES. Potreba po skupnem ukrepanju na evropski ravni je bila jasno 
določena v resoluciji o darovanju in presajanju organov, ki jo je Evropski parlament z veliko 
večino sprejel aprila 2008. 

Predlagana direktiva določa pravila za zagotavljanje visokih standardov kakovosti in varnosti 
za organe človeškega izvora, namenjene za presajanje v človeško telo, v postopku darovanja, 
pridobivanja, testiranja, določanja značilnosti, konzerviranja, prevoza in presajanja. Uvaja 
nacionalne programe kakovosti, ki določajo pravila in prakse postopka presajanja v državah 
članicah. Poleg tega podrobneje določa postopek pridobivanja in vključene osebe, tudi sistem 
poročanja. Posebna pozornost je namenjena sledljivosti in varstvu darovalca in prejemnika. 
Glede izvajanja so podane določbe o navedbi in nalogah pristojnih nacionalnih organov, 
evropskih organizacij za izmenjavo organov ter o izmenjavi organov s tretjimi državami. 

Poročevalec pozdravlja ta predlog in močno podpira tri njegove glavne cilje: zagotavljanje 
kakovosti in varnosti bolnikov na ravni EU, zagotavljanje varstva darovalcev ter 
poenostavitev sodelovanja med državami članicami. V splošnem je v Evropski uniji prisotno 
široko družbeno soglasje glede darovanja organov za namen presajanja. Vendar so zaradi 
različnega kulturnega, tradicionalnega ali organizacijskega sistema prisotne razlike med 
državami članicami glede pristopa k temu vprašanju. Ob ohranjanju ali prizadevanju za 
izboljšanje usklajenosti ukrepov kakovosti in varnosti poročevalec poudarja, da direktiva ne 
sme pomeniti dodatnega upravnega bremena za države članice in da mora omogočiti dovolj 
prožnosti brez ogrožanja veljavnih dobrih praks. 

Poročevalec se strinja z mnenjem Komisije, da programi presajanja organov načeloma 
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temeljijo na načelu prostovoljnega in neplačanega darovanja, saj je to načelo vključevala že 
prejšnja zakonodaja o snoveh človeškega izvora. Darovanje organa mora biti vedno 
brezplačno darilo in zato zaščiteno pred morebitno komercializacijo. Poleg tega temeljita 
sistema darovanja in presajanja na nesebičnosti. Za krepitev kakovosti postopka presajanja 
priporoča poročevalec nekaj sprememb v zvezi s človekovim dostojanstvom. Kar zadeva 
vprašanje soglasja, je treba spoštovati in varovati svobodno izbiro darovanja ali nedarovanja, 
zato sodi ta prilagoditev v področje urejanja držav članic.

Uvedbo nadomestila za žive darovalce je treba razumeti strogo v smislu povračila stroškov, 
neposredno povezanih z darovanjem, npr. potnih stroškov, in ne v smislu finančnih spodbud 
za morebitne darovalce. Poleg tega je oseba, ki je imela nepotrebno škodo zaradi posega, 
upravičena do pravičnega nadomestila. 
Sledljivost organa od darovalca do prejemnika in obratno predstavlja enega glavnih 
pomislekov glede varnosti, zato je treba koncept anonimnosti zamenjati z zaupnostjo, da se 
preprečijo morebitna protislovja. Poročevalec je podprl vključitev pojma ukrepov za dobro 
zaščito podatkov o darovalcu in prejemniku v predlog.
Širjenje najboljših praks, modelov in znanj v Evropski uniji se je že izkazalo za uporabno pri 
povečanju števila darovalcev organov. Sodelovanje je treba okrepiti, da se določijo uspešni 
elementi različnih sistemov presajanja, in te elemente spodbujati na evropski ravni, kar vodi 
do izboljšav pri zagotavljanju visoke kakovosti in varnosti darovanja ter presajanja organov.

Končno poročevalec predlaga ustrezno število sprememb, ki odražajo pomisleke glede 
opredelitve darovalca, pristojnih organov, obdobja po presaditvi in določnejše besedilo 
nekaterih členov, da bi tako izboljšal besedilo. Poročevalec se je odločil, da bo vključil tudi 
skoraj vse predloge odbora JURI. 

Osnutek poročila ne vsebuje predlogov sprememb členov 25 in 26 predloga, da bi jih bilo 
mogoče uskladiti s sistemom izvedbenih aktov, kot jih uvaja lizbonska pogodba. Ti predlogi 
sprememb bodo vloženi pozneje.


