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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sporočilu Komisije: Akcijski načrt o darovanju in presajanju organov (2009–2015): 
krepitev sodelovanja med državami članicami
(2009/2104(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 184 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih kakovosti 
in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev (KOM(2008)0818),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Akcijski načrt o darovanju in presajanju 
organov (2009–2015): krepitev sodelovanja med državami članicami (KOM(2008)819),

– ob upoštevanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, 
konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic1,

– ob upoštevanju vodilnih načel Svetovne zdravstvene organizacije o presajanju človeških 
organov,

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino in 
njenega dodatnega protokola o presaditvi človeških organov in tkiv,

– ob upoštevanju konference o varnosti in kakovosti darovanja ter presajanja organov v 
Evropski uniji v Benetkah 17. in 18. septembra 2003,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

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

A. ker trenutno 56 000 bolnikov v EU čaka na darovalca ustreznega organa in ker po ocenah 
dnevno umre 12 ljudi med čakanjem na ustrezno presaditev organa,

B. ker obstajajo velike razlike med državami članicami glede na število umrlih darovalcev 
organov, vse od 34,2 darovalca na milijon prebivalcev v Španiji do 1,1 darovalca na 
milijon prebivalcev v Bolgariji, pomanjkanje organov pa bistveno vpliva na programe 
presajanja organov,

C. ker je darovanje in presajanje organov občutljivo in kompleksno področje s pomembno 
etično razsežnostjo, ki za svoj razvoj zahteva polno udeležbo družbe in udeležbo vseh, ki 
jih to zadeva,

                                               
1 UL L 102, 7.4.2004, str. 48.



PE430.960v02-00 4/10 PR\801052SL.doc

SL

D. ker se s presajanjem organov omogoča reševanje življenj, boljša kakovost življenja ter v 
primeru presaditve ledvice boljše razmerje med stroški in koristmi kot druge oblike 
nadomestnega zdravljenja, hkrati pa se bolnikom zagotavljajo boljše možnosti za udeležbo 
v socialnem in delovnem življenju,

E. ker je izmenjava organov med državami članicami že stalna praksa, čeprav obstajajo med 
državami članicami velike razlike v številu čezmejnih izmenjav organov, in ker so te 
izmenjave organov med državami članicami olajšale mednarodne organizacije za 
izmenjavo organov, kot sta Eurotransplant in Scandiatransplant,

F. ker so do sedaj le Španija in nekatere druge države članice uspele bistveno povečati 
število umrlih darovalcev in ker je dokazano, da so takšna povečanja povezana z uvedbo 
nekaterih organizacijskih praks, ki sistemom omogočajo odkrivanje morebitnih 
darovalcev in maksimalno povečati število umrlih darovalcev, ki dejansko darujejo organ,

G. ker bo Direktiva 2004/23/ES zagotovila jasen pravni okvir za darovanje in presajanje 
organov v Evropski uniji, v vsaki državi članici pa bo ustanovljen ali določen nacionalni 
pristojni organ za zagotavljanje skladnosti s kakovostnimi in varnostnimi standardi EU,

H. ker je priznano, da je teoretično najboljši način boja proti trgovini s človeškimi organi ali 
trgovini z ljudmi z namenom odvzema njihovih organov povečanje števila razpoložljivih 
organov,

I. ker se delež zavrnjenih darovanih organov po Evropi močno razlikuje, takšne razlike pa je 
mogoče pojasniti s stopnjo usposobljenosti in strokovnosti delavcev pri komunikaciji in 
družinski oskrbi, različnimi zakonodajnimi pristopi na področju privolitve v darovanje 
organov in njihovim praktičnim izvajanjem ter ostalimi pomembnimi kulturnimi, 
ekonomskimi ali socialnimi dejavniki, ki vplivajo na družbeno dojemanje koristi 
darovanja in presajanja,

J. ker so med državami članicami velike razlike tudi v stopnjah živih darovalcev in ker se 
zdi, da nekatere države članice ne uresničujejo svojih možnosti glede živih darovalcev,

K. ker se sme zdravstveni poseg opraviti zgolj potem, ko je zadevna oseba podala svobodno 
privolitev po predhodni seznanitvi;  ker je treba tej osebi predhodno podati ustrezne 
informacije o namenu in značaju posega ter o njegovih posledicah in tveganjih, in ker sme 
ta oseba kadar koli svobodno umakniti privolitev,

L. ker bi morale države članice zagotoviti, da organi, namenjeni presaditvi, niso odvzeti 
umrli osebi, dokler njena smrt ni potrjena v skladu z nacionalno zakonodajo,

M. ker bi moralo darovanje organov živih darovalcev dopolnjevati darovanje organov umrlih 
darovalcev,

N. ker pri uporabi organov za zdravljenje obstaja tveganje prenosa nalezljivih in drugih 
bolezni,

O. ker imata osveščenost in mnenje javnosti zelo pomembno vlogo pri povečevanju števila 
darovalcev organov,
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1. pozdravlja predlog o vzpostavitvi evropskega akcijskega načrta o darovanju in presajanju 
organov za obdobje 2009–2015, ki določa sodelovalni pristop med državami članicami z 
vrsto prednostnih ukrepov na podlagi določitve in oblikovanja skupnih ciljev ter ocene 
dejavnosti darovanja in presajanja, ki bo temeljila na dogovorjenih kazalnikih in bo lahko 
pomagala pri določanju meril in odkrivanju najboljših praks;

2. od Komisije pričakuje omenjeni predlog direktive, ki mora določiti zahteve glede 
kakovosti in varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, shranjevanja, prevoza in 
distribucije organov po vsej EU; vseeno poudarja, da prihodnji zakonodajni okvir ne sme 
čezmerno upravno obremeniti držav članic; poudarja, da mora novi zakonodajni dokument 
dopolniti in okrepiti prizadevanje držav članic za doseganje dejavne in učinkovite metode 
usklajevanja, ne da bi s tem preprečili uvedbo ali ohranitev strožjih ukrepov;

3. izraža zaskrbljenost, ker je razpoložljivih človeških organov za presaditev premalo, da bi 
zadovoljili potrebe bolnikov; priznava, da je veliko pomanjkanje darovalcev organov še 
vedno ključna ovira pri celovitem razvoju storitev presajanja in glavni izziv, s katerim se v 
zvezi s presajanjem organov srečujejo države članice EU;

4. meni, da je za zagotovitev, da organi, namenjeni zdravljenju, ne bodo ostajali 
neporabljeni, pomembno odpraviti vse pravne ovire za njihovo uporabo in pridobiti 
zaupanje javnosti v sistem darovanja in presajanja;

5. priznava pomen organizacijskih vidikov pridobivanja organov in poudarja, da bo 
izmenjava informacij in najboljših praks med državami članicami pomagala državam s 
pomanjkanjem organov izboljšati stopnje darovanja, kakor se je izkazalo na primeru 
izvajanja elementov španskega modela v nekaterih državah v EU in zunaj nje, ki jim je 
tako uspelo zvišati stopnje darovanja organov; 

6. poudarja, da lahko spremembe pri organizaciji darovanja in pridobivanja organov bistveno 
zvišajo in ohranijo stopnje darovanja organov;

7. priznava pomen čezmejne izmenjave organov, saj je glede na potrebo po ujemanju 
darovalcev in prejemnikov potreben velik krog darovalcev za pokrivanje potreb vseh 
bolnikov na čakalnih seznamih; meni, da bi imeli brez izmenjav organov med državami 
članicami prejemniki, ki potrebujejo redko razpoložljiv ujemajoč organ, zelo slabe 
možnosti, da prejmejo ustrezen organ, poleg tega pa posameznih morebitnih darovalcev 
ne bi obravnavali, ker na čakalnih seznamih ne bi bilo primernih prejemnikov;

8. poudarja, da bo vzpostavitev enotnih zavezujočih kakovostnih in varnostnih standardov 
edini mehanizem za zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja po vsej EU; 

9. poudarja, da odkrivanje morebitnih darovalcev velja za enega ključnih korakov v 
postopku presaditve organa umrlega darovalca; poudarja, da je imenovanje odgovorne 
osebe za darovanje v bolnišnicah (koordinatorja presaditev in darovanja), ki ima glavno 
nalogo, da oblikuje program za proaktivno odkrivanje darovalcev in optimizira celotni 
postopek darovanja organov, najpomembnejši korak k izboljšanju odkrivanja darovalcev 
in zvišanju stopenj darovanja organov;

10. poudarja, da bi moralo biti darovanje prostovoljno in nesebično ter izvedeno v jasno 
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opredeljenih pravnih in etičnih okvirih;

11. poziva države članice, naj zagotovijo jasno opredelitev pravne podlage za zagotovitev 
veljavnosti privolitve ali ugovora umrle osebe ali njenih sorodnikov k darovanju organa;

12. podpira ukrepe, katerih namen je zaščita živih darovalcev in zagotavljanje, da je darovanje 
organov nesebično in prostovoljno ter brez vsakih plačil razen nadomestila, ki je strogo 
omejeno na pokritje stroškov in truda v zvezi z darovanjem; poziva države članice, naj 
opredelijo pogoje, pod katerimi se sme dodeliti nadomestilo;

13. poudarja, da sta oblikovanje dobro strukturiranih operativnih sistemov in spodbujanje 
uspešnih modelov na nacionalni ravni izredno pomembna; predlaga, naj operativni sistemi 
vključujejo ustrezen pravni okvir, tehnično in logistično infrastrukturo ter organizacijsko 
podporo z učinkovitim sistemom dodeljevanja;

14. poziva države članice, naj kot prvi korak spodbujajo oblikovanje programov za izboljšanje 
kakovosti darovanja organov v vsaki bolnišnici z zmožnostmi za darovanje organov, ki 
naj temeljijo na samooceni celotnega postopka darovanja organa, ki jo v vsaki bolnišnici 
opravijo specialisti na intenzivni negi in koordinator za presaditve, hkrati pa naj stremijo h 
komplementarnosti z zunanjimi revizijami centrov, če so nujne in izvedljive;

15. poudarja, da bi moralo biti stalno izobraževanje ključna sestavina komunikacijskih 
strategij vseh držav članic na tem področju; zlasti predlaga, naj se ljudi spodbuja, da 
govorijo o darovanju organov in svoje želje o darovanju zaupajo svojim sorodnikom; 
ugotavlja, da je po ocenah le 41 % evropskih državljanov razpravljalo s svojo družino o 
darovanju organov;

16. zato poziva države članice, naj izboljšajo znanje in veščine sporazumevanja zdravstvenih 
delavcev in skupin za podporo bolnikov o presajanju organov; poziva Komisijo, države 
članice in organizacije civilne družbe, naj sodelujejo pri tem prizadevanju za ozaveščanje 
javnosti o možnosti darovanja organov ob upoštevanju kulturnih posebnosti posameznih 
držav članic; 

17. poziva države članice, naj v celoti izkoristijo možnosti darovanja organov umrlih 
darovalcev z oblikovanjem učinkovitih sistemov za opredelitev darovalcev organov in 
spodbujanjem koordinatorjev za presaditve in darovanja v bolnišnicah po vsej Evropi; 
poziva države članice, naj ocenijo uporabo organov t. i. razširjenega kroga darovalcev ob 
upoštevanju vidikov kakovosti in varnosti;

18. poziva države članice, naj preučijo možnost spodbujanja darovanja organov živih 
darovalcev kot dopolnitev darovanja organov umrlih darovalcev;

19. meni, da bi bilo treba vsa pravila o sistemih presajanja (dodeljevanje, dostop do storitev 
presajanja, podatki o dejavnostih itd.) objaviti in ustrezno nadzirati, saj je treba preprečiti 
vsako neupravičeno diskriminacijo v smislu dostopa do čakalnih seznamov za presaditev 
in/ali postopkov zdravljenja;

20. ugotavlja, da ni na voljo celostnega sistema za zbiranje podatkov o različnih vrstah 
presaditev in njihovih rezultatih, čeprav je več držav članic uvedlo obvezno registracijo 
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postopkov presajanja, obstaja pa tudi nekaj prostovoljnih registrov; 

21. zato trdno podpira vzpostavitev nacionalnih registrov in registra EU ter vzpostavitev 
metodologije za primerjavo rezultatov obstoječih registrov za spremljanje prejemnikov 
organov po presaditvi v skladu z obstoječim evropskim pravnim okvirom na področju 
varstva osebnih podatkov; 

22. podpira vzpostavitev nacionalnih registrov in registra EU za spremljanje živih darovalcev, 
da bi jim zagotoviti boljše zdravstveno varstvo;

23. opozarja, da obstaja povezava med pomanjkanjem organov ter trgovino z organi in 
trgovino z ljudmi z namenom odvzema njihovih organov; poudarja, da je vsako tržno 
izkoriščanje organov, ki ne omogoča enakega dostopa do presaditve, neetično, neskladno 
z najbolj temeljnimi človeškimi vrednotami, v nasprotju s členom 21 Konvencije o 
človekovih pravicah v zvezi z biomedicino in prepovedano v skladu s členom 3(2) Listine 
EU o temeljnih pravicah; poudarja, da bo povečanje razpoložljivosti organov v državah 
članicah prispevalo k boljšemu nadzoru teh praks, saj državljanom Unije ne bo več treba 
iskati organa zunaj EU ter zunaj nacionalnih zakonskih in etičnih okvirov;

24. poziva države članice, naj vzpostavijo mehanizme, s katerimi bodo preprečile, da bi 
zdravstveni delavci, institucije ali zavarovalnice državljane Unije spodbujale k 
pridobivanju organov v tretjih državah s pomočjo praks, ki vključujejo trgovino z organi 
ali trgovino z ljudmi z namenom odvzema njihovih organov; poziva države članice, naj 
nadzorujejo takšne primere, ki se zgodijo na njihovem ozemlju; poziva države članice, naj 
ocenijo uvedbo zakonodajnih ukrepov, vključno s sankcijami, za osebe, ki spodbujajo 
takšne dejavnosti in/ali sodelujejo v njih;

25. priznava, da je zelo pomembno izboljšati kakovost in varnost darovanja ter presajanja 
organov; poudarja, da bo to vplivalo na zmanjšanje tveganja pri presajanju in zato 
zmanjšalo škodljive učinke; priznava, da lahko ukrepi v zvezi s kakovostjo in varnostjo 
vplivajo na razpoložljivost organov in obratno; poziva Komisijo, naj pomaga državam 
članicam razviti zmogljivosti za vzpostavitev in oblikovanje regulativnih okvirov za 
izboljšanje kakovosti in varnosti;

26. poudarja, da je dobro sodelovanje med zdravstvenimi delavci in nacionalnimi organi 
nujno ter zagotavlja dodano vrednost;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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UVOD

Dobitnik Nobelove nagrade Joseph Murray je prvi poročal o uspešni presaditvi ledvice med 
enojajčnima dvojčkoma, ki jo je opravil leta 1954. Od takrat je presajanje organov postopoma 
postalo dobro uveljavljena in izredno pomembna oblika zdravljenja. Presaditev ledvice je 
najboljša oblika zdravljenja za bolnike z odpovedjo ledvic, saj zagotavlja najboljše izide v 
smislu preživetja, kakovosti življenja in stroškovne učinkovitosti v primerjavi z drugimi 
oblikami nadomestnega zdravljenja ledvic. V meta-analitičnem pregledu medicinske in 
ekonomske literature o nadomestnih oblikah zdravljenja ledvic, objavljene v 20-letnem 
obdobju, je bilo ugotovljeno, da je postalo presajanje ledvic sčasoma stroškovno 
učinkovitejše. Stroški hemodialize v centrih za dializo ostajajo med 55 000 in 80 000 USD na 
prihranjeno leto življenja, medtem ko so stroški presaditve ledvice padli na 10 000 USD na 
prihranjeno leto življenja.1.

Presaditve jeter, srca in pljuč so skoraj edina oblika zdravljenja za bolnike z odpovedjo jeter, 
srca in pljuč, čeprav se presaditev jeter uporablja tudi za zdravljenje nekaterih bolezni, ki sicer 
ne povzročajo odpovedi jeter. S presaditvijo trebušne slinavke v različnih oblikah se pri 
nekaterih diabetičnih bolnikih ponovno vzpostavi izločanje inzulina, kar bolnikom podaljšuje 
življenje in dviguje kakovost življenja. Presaditev tankega črevesa, ki se ponavadi opravi 
skupaj s presaditvijo več organov, je zaenkrat razmeroma redek poseg, a koristen, kadar je 
bolnik v smrtni nevarnosti.   

Rezultati presaditev organov so se sčasoma prav tako izboljšali po zaslugi napredka v 
kirurških metodah, dostopnosti novih imunosupresivnih zdravil in večje izkušenosti kirurških 
in zdravstvenih delavcev, ki se ukvarjajo s presajanjem.  Letno poročilo ameriške mreže za 
pridobivanje in presajanje organov in znanstvenega registra prejemnikov organov 
(OPTN/SRTR) za leto 2006 navaja, da je po neusklajenih podatkih pri ameriških bolnikih, ki 
so v obdobju 1999–2004 prejeli ledvico od umrlega darovalca, izbranega po strožjih merilih, 
stopnja preživetja presadka po enem letu znašala 91 %, po treh letih 80 % in po petih letih 
70 %. Stopnja preživetja pri bolnikih, ki so prejeli ledvico od darovalcev iz t. i. razširjenega 
kroga, je po neusklajenih podatkih za ista obdobja znašala 82 %, 68 % in 53 %.

Opazno je tudi postopno izboljšanje stopenj preživetja bolnikov po presaditvi jeter. Na 
primer: po podatkih španskega registra za presaditve jeter je bila stopnja preživetja bolnikov, 
ki so jim presadili jetra v obdobju 1984–1987, po treh letih 47,2-odstotna, pri presaditvah v 
obdobju 2003–2005 pa že 76,6-odstotna. Podobne izboljšave v uspešnosti beleži tudi evropski 
register za presaditve jeter. Pri presaditvah jeter v obdobju 1968–1988 je stopnja preživetja 
bolnikov oz. presadkov po desetih letih znašala 36 % oz. 31 %, pri presaditvah po letu 1988 
pa ti stopnji znašata 60 % in 51 %. 

Po podatkih mednarodnega registra za presaditve srca in pljuč je bila doba preživetja polovice 

                                               
1 Dr Rafael Matesanz and Beatriz Dominguez-Gil, Strategije za optimizacijo darovanja organov umrlih 
(Strategies to optimize deceased organ donation).
Transplantation Reviews, serija 21, številka 4, oktober 2007, strani 177-188.
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odraslih bolnikov s presajenim srcem v obdobju 1982–1988 8,2 leta, pri bolnikih, ki so jim 
presadili srce v obdobju 1994–1998, pa se je povzpela na 10,2 leta; stopnje preživetja še 
naprej rastejo. 

Kljub temu bi bilo treba na področju presajanja organov rešiti še veliko težav. dolgoročno je 
neuspešnost presaditve največkrat posledica t. i. kronične zavrnitve in smrti z delujočim 
presajenim organom, kar se največkrat primeri v povezavi z boleznimi srca in ožilja. Poleg 
tega kratkoročne in srednjeročne posledice imunosupresije skrajšujejo življenje prejemnikov 
organov in zmanjšujejo kakovost življenja. 

Kljub tem težavam je najstarejša težava pri presajanju organov bistven razkorak med številom 
bolnikov, ki čakajo na presaditev, in številom bolnikov, ki dejansko dočakajo presaditev. To 
je posledica pomanjkanja organov za presaditev glede na potrebe po organih. Število bolnikov 
na čakalnih seznamih raste, medtem ko stopnja darovanja in število organov, namenjenih 
presaditvi, ne raste ali raste počasneje. 

Rezultat kombinacije rastočega števila bolnikov na čakalnih seznamih in počasne rasti števila 
presaditev so daljše čakalne dobe. Čakanje na presaditev ledvice je drago ter lahko negativno 
vpliva na preživetje presadka in bolnika. Poleg tega se lahko poveča tudi število bolnikov, ki 
umrejo med čakanjem na presaditev.  Čisto mogoče je tudi, da je pomanjkanje organov hujše, 
kot kažejo podatki, saj se zdravniki zaradi pomanjkanja morda izogibajo vpisovanju dodatnih 
bolnikov na čakalne sezname.  

Glede na navedeno je hudo pomanjkanje organov splošen izziv na področju presajanja 
organov, s katerim bi se bilo treba soočiti z načrtovanim in usklajenim pristopom.  

POSTOPEK DAROVANJA PO MOŽGANSKI SMRTI  

Dejavnosti darovanja po smrti temeljijo predvsem na darovanju po možganski smrti. Treba je 
poudariti, da to stanje doleti zgolj 1 % vseh umrlih in 3 % ljudi, ki umrejo v bolnišnici. 
Število možnih možgansko mrtvih darovalcev je torej omejeno. Z ozirom na to omejitev je 
težko izkoristiti potencial darovanja po možganski smrti, saj je darovanje in pridobivanje 
organov zelo občutljiv in kompleksen postopek, ki zahteva sodelovanje številnih akterjev in 
ga je mogoče v vsakem trenutku prekiniti. Poleg tega je treba postopek opraviti v zelo 
kratkem času, zaradi česar so slabosti samega postopka toliko bolj izpostavljene.  V tem 
postopku je mogoče opredeliti nekaj osnovnih korakov: 
. 
 Odkritje darovalca:  Vse morebitne darovalce je treba odkriti kar najbolj zgodaj. 

Zgodnje odkritje bo olajšalo pregled in vzdrževanje darovalca, vendar nedvomno 
zahteva proaktiven pristop v tem prvem in ključnem koraku. 

 Pregled darovalca: Tveganje za prenos hudih bolezni s presaditvijo organa 
(neoplazija, okužba) z darovalca na prejemnika je treba kar najbolj zmanjšati. Treba pa 
je zagotoviti, da bodo zavrženi le tisti organi, ki so resnično neuporabni, da se prepreči 
neupravičena izguba organov. 

 Vzdrževanje darovalca: Pridobljene organe je treba pred presaditvijo nujno hraniti v 
primernih razmerah. Vzdrževanje fiziološkega stanja morebitnega darovalca na 
intenzivni negi ter pred in med odvzemom organov lahko močno vpliva na stanje 
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organov. Slabo vzdrževanje darovalca lahko povzroči, da je organ neuporaben ali da 
se poveča verjetnost primarne zavrnitve. 

 Soglasje/dovoljenje: Pred odvzemom organov je treba pridobiti ustrezno soglasje ali 
dovoljenje. Različne države imajo različne pravne zahteve za pridobitev soglasja: v 
nekaterih državah se soglasje predpostavlja (pristop opredelitve proti darovanju), v 
drugih pa je treba izraziti specifično soglasje (pristop opredelitve za darovanje). 

 Pridobitev organa: Kirurški postopek odvzema organa iz telesa ter način ravnanja s 
temi organi in njihova hramba pred in med presaditvijo so ključnega pomena za 
uspešen izid presaditve. Vsako leto se številni organi poškodujejo med odvzemom 
in/ali prevozom. Nekatere je mogoče ozdraviti, nekaj pa jih je treba zavreči. Za 
uspešen postopek je potrebno usklajevanje dejavnosti pridobivanja. 

 Dodelitev organa: Pri nekaterih organih, zlasti ledvicah, srcih in otroških organih, je 
dolgoročna uspešnost presaditve odvisna delno od zagotovitve ustreznega ujemanja 
darovalca in prejemnika. Pomemben je dobro organiziran sistem dodeljevanja in 
prevoza darovanih organov na najbolj zadovoljiv način. Optimalna dodelitev v 
nekaterih primerih zahteva izmenjavo organov med različnimi organizacijami za 
presaditve organov in državami. Sodelovanje med državami je čedalje pomembnejše.

Lahko je razumeti, da je postopek darovanja in presaditve po možganski smrti občutljiv, 
kompleksen in dolg. Zahteva sodelovanje zelo različnih strokovnih delavcev, na vsakem 
koraku postopka pa lahko pride do izgube darovalca in/ali organov. 

V EU obstajajo velike razlike v stopnjah darovanja in presajanja organov, vse od 34–35 
darovalcev na milijon ljudi v Španiji do 1,1 darovalca v Bolgariji. Teh razlik ni mogoče 
zlahka razložiti in jasno je, da so nekateri organizacijski modeli uspešnejši kot drugi.  Države 
članice bi se morale pri medsebojnem sodelovanju osredotočiti na najučinkovitejše sisteme, 
izmenjavati izkušnje in spodbujati najboljše prakse ter podpreti države članice, ki še nimajo 
dovolj razvitega sistema presajanja.

Predlog Komisije o vzpostavitvi evropskega akcijskega načrta o darovanju in presajanju 
organov za obdobje 2009–2015 določa sodelovalni pristop med državami članicami, ki 
temelji na vrsti prednostnih ukrepov, določitvi in oblikovanju skupnih ciljev, dogovorjenih 
kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikih in merilih, rednem poročanju ter odkrivanju 
najboljših praks.


