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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Remiantis 2007 m. statistikos duomenimis, Europoje organų transplantacijos laukiančiųjų 
sąrašuose yra apie 56 000 pacientų. Laukiančiųjų kepenų, plaučių ar širdies transplantacijos 
mirštamumas yra nuo 15 iki 30 proc. Europoje kasdien apie 10 žmonių miršta nesulaukę 
organų. Skirtingų valstybių narių požiūriui į organų donorystės klausimą poveikį daro 
tradicijos, religiniai ir etiniai įsitikinimai ir požiūriai mirties klausimu. Taigi, skirtingų 
valstybių narių organų donorystės ir transplantacijos sistemos labai skiriasi. Taip pat labai 
skiriasi donorų skaičius bei iš vienos valstybės narės į kitą gabenamų organų skaičius. 
Norint rasti tinkamą organą daugeliui pacientų, ypač vaikams ar itin jautriems žmonėms, 
reikalingi dideli donorų bankai. Tai reiškia, kad mažose sistemose gali būti neatkreiptas 
dėmesys į žmones, norinčius dovanoti organus po savo mirties, kadangi sistemoje nėra 
tinkamų pacientų jų organams priimti. 

Todėl Komisija yra pasiūliusi taisyklių dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir 
saugos standartų nustatymo rinkinį. Pasiūlymu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas taikant 
šias bendras normas valstybėms narėms keistis organais ir tokiu būdu sukurti didesnius 
organų bankus, kurie būtų naudingi pacientams visoje Europoje. 

Teisės reikalų komiteto nuomonė

Teisės reikalų komitetas pritaria siūlomų taisyklių bendrai taikymo sričiai ir tikslams. Europos 
Sąjungos valstybės narės neabejotinai turi toliau stiprinti savo bendradarbiavimą organų 
transplantacijos srityje ir tikimasi, kad siūloma direktyva bus svarbi šiuo klausimu. 
Glaudesnis bendradarbiavimas turi būti grindžiamas abipusiu valstybių narių pasitikėjimu kitų 
valstybių narių sistemomis. Savo ruožtu, pasitikėjimas grindžiamas aukštais kokybės ir 
saugos standartais ir šių taisyklių laikymusi visose valstybėse narėse.

Komitetas yra tvirtai įsitikinęs, kad reikia labai gerbti visų valstybių narių skirtingas pozicijas 
ir etines nuostatas, tačiau taip pat dirbti kartu siekiant glaudžiai bendradarbiaujant Europoje 
kiek galima geriau padėti pacientams rasti tinkamų organų. Taigi, komitetas siūlo iš dalies 
keisti Komisijos tekstą.

Svarbiausia problema susijusi su labai subtiliu būsimų donorų sutikimo dovanoti organus 
jiems mirus klausimu. Komisija savo pasiūlyme pažymi, kad skirtingose valstybėse narėse 
naudojama daug skirtingų sistemų. Nurodydama šį faktą ir atkreipdama dėmesį į tai, koks 
subtilus šis klausimas, taip pat į tai, jog nėra Bendrijos veiksmų teisinio pagrindo, Komisija 
siūlo laikytis nacionalinių teisės aktų. Teisės reikalų komitetas pritaria bendram Komisijos 
požiūriui į šį klausimą, tačiau siūlo jį papildyti tekstu, kuriame valstybės narės raginamos 
pasiūlyti piliečiams teisę išreikšti savo sutikimą dovanoti organus po mirties ir raginamos 
atsižvelgti į šiuos pageidavimus. 

Kadangi Europos piliečiai naudojasi laisve keliauti, gyventi ir dirbti visose Europos Sąjungos 
valstybėse, jie taip pat miršta kitose šalyse nei tos, kurių piliečiai ar nuolatiniai gyventojai jie 
yra. Todėl komitetas taip pat mano, kad gerbiant asmens pasirinkimo laisvę žmonės, sutikę 
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dovanoti savo organus po mirties, turėtų būti laikomi donorais visose valstybėse narėse 
nepaisant jų nuolatinės gyvenamosios vietos. Siekiant įgyvendinti tokią sistemą reikia toliau 
bendradarbiauti visoms suinteresuotosioms šalims.

Teisės reikalų komitetas taip pat norėtų pasiūlyti priemones, kuriomis būtų stiprinamos 
donorų ir recipientų anonimiškumo teisės tuo pat metu užtikrinant galimybę saugiai atsekti 
organus iki donorų ir recipientų tik gydymo tikslais. Trys pakeitimai skirti tam, kad būtų 
sumažinama prekybos organais rizika ir užkertamas kelias kitiems neetiškiems ir neteisėtiems 
veiksmams.

Taip pat komitetas siūlo nedidelius pakeitimus siekiant įvairiais būdais pagerinti tekstą.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Kovoti su nelegalia prekyba 
organais neturėtų būti vien tik ES 
pareiga. Valstybės narės taip pat turėtų 
imtis priemonių šiam tikslui pasiekti, 
pavyzdžiui, mažinti paklausą, 
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veiksmingiau propaguoti organų 
donorystę, taikyti griežtus teisės aktus dėl 
gyvų, giminystės ryšiais nesusijusių 
donorų, užtikrinti nacionalinių registrų ir 
laukiančiųjų sąrašų skaidrumą, nustatyti 
teisminę medikų atsakomybę už 
pažeidimų nustatymą ir dalytis 
informacija.

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) standartinės veiklos procedūros, 
kurių metu būtų galima pastebėti 
neetiškus ar nelegalius veiksmus ir 
užkirsti jiems kelią, ypač susijusios su 
sprendimais įsigyti ir transplantuoti 
organus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) prieiga prie sistemų, iš kurių galima 
identifikuoti donorą ar recipientą, būtų 
kiek galima apribota.

Pagrindimas

Neteisėtos prieigos prie šių slaptų duomenų pavojus bus mažesnis, jei kiek galima mažiau 
žmonių turės prieigą prie duomenų.



PE430.861v02-00 6/10 AD\803170LT.doc

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Kadangi žmonės gyvena, keliauja ir dirba keliose Europos Sąjungos šalyse, jie taip pat miršta 
kitose šalyse nei tos, kurių piliečiai ar nuolatiniai gyventojai jie yra.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Valstybės narės, siekdamos 
veiksmingiau spręsti nelegalios prekybos 
organais problemą, turi intensyviau 
bendradarbiauti pasitelkdamos Interpolą 
ir Europolą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Valstybės narės imasi priemonių šiam 
tikslui pasiekti, pavyzdžiui, mažina 
paklausą, veiksmingiau propaguoja 
organų donorystę, taiko griežtus teisės 
aktus dėl gyvų, giminystės ryšiais 
nesusijusių donorų, užtikrina 
nacionalinių registrų ir laukiančiųjų 
sąrašų skaidrumą, patvirtina teisminę 
medikų atsakomybę už pažeidimų 
nustatymą ir dalijasi informacija.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.
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Pagrindimas
Valstybės narės turėtų pateikti visus šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės 
teisės aktų nuostatų tekstus.
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