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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Ifølge statistikker fra 2007 står næsten 56 000 patienter i Europa på ventelister til 
organtransplantation. Dødeligheden i ventetiden til en lever-, lunge- eller hjertetransplantation 
er på mellem 15 og 30 %. Hver dag dør næsten 10 personer i Europa, mens de venter på 
organer. Traditioner, religiøse og etiske overbevisninger samt holdninger til døden har 
betydning for, hvordan de forskellige medlemsstater har håndteret spørgsmålet om 
organdonation. Følgelig har medlemsstaterne meget forskellige systemer for organdonation 
og -transplantation. Der er også store forskelle i antallet af donorer pr. indbygger og i antallet 
af organer, der krydser medlemsstaternes grænser. For de fleste patienter, særligt børn eller 
meget sårbare personer, er det nødvendigt med en stor pulje af donorer, for at der kan findes 
egnede organer. Dette har den konsekvens i små systemer, at folk, som ønsker at donere deres 
organer efter dødens indtræden, måske forbigås, fordi der ikke er nogen patienter i systemet, 
der er egnede til at modtage deres organer. 

Kommissionen har derfor foreslået et sæt regler om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for 
menneskelige organer beregnet til transplantation. Formålet med forslaget er at lette 
udvekslingen af organer mellem medlemsstaterne gennem anvendelse af disse fælles 
standarder og dermed skabe større puljer af organer til fordel for patienter i hele Europa. 

Retsudvalgets holdning

Retsudvalget støtter forslagets overordnede anvendelsesområde og formål. EU's 
medlemsstater er helt sikkert nødt til at øge deres samarbejde om organtransplantationer 
yderligere, og det foreslåede direktiv vil forhåbentligt bidrage dertil. Et øget samarbejde skal 
tage udgangspunkt i medlemsstaternes gensidige tillid til de andre medlemsstaters systemer. 
Denne tillid skal være baseret på høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder samt alle 
medlemsstaters overholdelse af reglerne.

Udvalget er af den stærke overbevisning, at det er nødvendigt at respektere de forskellige 
holdninger og etiske overbevisninger i de enkelte medlemsstater og samtidig samarbejde om 
på bedste vis at hjælpe de tusindvis af patienter, som har brug for et styrket samarbejde i 
Europa, således at der kan findes et egnet organ til dem. I denne forbindelse foreslås en række 
ændringer til Kommissionens tekst.

Det vigtigste emne er det meget følsomme spørgsmål om samtykke fra personer, der er 
mulige donorer, når de er afgået ved døden. Kommissionen bemærker i sit forslag, at der er 
mange forskellige systemer i de forskellige medlemsstater. Under henvisning til dette forhold, 
til emnets følsomhed og til, at der ikke er noget retsgrundlag for tiltag fra Fællesskabets side, 
foreslår Kommissionen, at den nationale lovgivning opretholdes. Udvalget er enig i 
Kommissionens generelle tilgang i dette spørgsmål, men foreslår, at den suppleres med en 
indtrængende opfordring til medlemsstaterne om at give de enkelte borgere ret til at give 
udtryk for deres samtykke til at donere organer, når de er afgået ved døden, og om at tage 
hensyn til disse ønsker. 
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De europæiske borgere udnytter deres frihed til at rejse, bosætte sig og arbejde i alle lande i 
EU og dør derfor også i lande, hvor de ikke er hjemmehørende eller statsborgere. Udvalget
mener således også, med udgangspunkt i respekten for den enkeltes frie valg, at folk, som har 
valgt at give udtryk for deres samtykke til at donere deres organer, når de er afgået ved døden, 
bør have mulighed for at blive visiteret som donorer i alle medlemsstater, uanset hvor de er 
hjemmehørende. For at gennemføre et sådant system er der behov for mere samarbejde 
mellem alle berørte parter.

Udvalget ønsker også at foreslå foranstaltninger til yderligere styrkelse af donorers og 
modtageres ret til anonymitet, samtidig med at det sikres, at der findes en sikker mulighed for 
til strengt medicinske formål at spore organer tilbage til donorer og modtagere. Tre 
ændringsforslag har til formål at begrænse risikoen for ulovlig handel med organer og andre 
uetiske og kriminelle aktiviteter.

Endelig foreslår udvalget en række mindre ændringer til forbedring af teksten på forskellige 
måder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Opremsningen af aktiviteter i artikel 2, stk. 1, indeholder også ”karakterisering”.

Ændringsforslag 2
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Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Bekæmpelsen af ulovlig handel med 
organer bør ikke være EU's ansvar alene.
Medlemsstaterne bør også træffe 
foranstaltninger i denne henseende, 
herunder ved at reducere efterspørgslen, 
promovere organdonation mere effektivt, 
vedtage konsekvent lovgivning vedrørende 
levende donorer, sikre 
gennemskueligheden af nationale registre 
og ventelister, fastslå lægestandens retlige 
ansvar for sporing af uregelmæssigheder 
og udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) standardforskrifterne for sporing og 
begrænsning af risikoen for uetiske eller 
illegale aktiviteter, især hvad angår 
beslutninger om udtagning og 
transplantation af organer.

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) adgangen til systemer, hvormed en 
donor eller en recipient kan identificeres, 
er så begrænset som muligt.

Begrundelse

Jo færre personer der har adgang til oplysningerne, jo mere begrænses risikoen for ulovlig 
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adgang til sådanne følsomme oplysninger.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Opremsningen af aktiviteter i artikel 2, stk. 1, indeholder også ”præservering”, og det synes 
at kunne være gavnligt at tage forhold vedrørende præservering i betragtning som en årsag 
til alvorlige uønskede hændelser.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen undersøger i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet og relevante aktører 
muligheden for at udvikle et system, ved 
hjælp af hvilket der i så mange 
medlemsstater som muligt tages hensyn til 
udtrykkelige ønsker fra borgere, der har 
givet deres samtykke til at donere organer, 
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når de er afgået ved døden. 

Begrundelse

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

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne intensiverer deres 
samarbejde under Interpols og Europols 
ledelse med henblik på at løse problemet 
med ulovlig handel med organer mere 
effektivt. 

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Med henblik på at mindske risikoen 
for ulovlig handel med organer inden for 
EU reducerer medlemsstaterne 
efterspørgslen, promoverer organdonation 
mere effektivt, vedtager en streng 
lovgivning vedrørende levende 
ubeslægtede donorer, sikrer 
gennemskueligheden af nationale registre 
og ventelister, fastslår lægestandens 
retlige ansvar for sporing af 
uregelmæssigheder og udveksling af 
oplysninger. 
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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