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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatinformācija

Saskaņā ar 2007. gada statistiku gandrīz 56 000 pacientu Eiropā ir iekļauti gaidīšanas 
sarakstos, lai saņemtu orgānu pārstādīšanas pakalpojumus. Mirstības rādītājs to starpā, kas 
gaida aknu, plaušu vai sirds transplantātu, ir no 15 % līdz 30 %. Katru dienu Eiropā mirst 
apmēram 10 cilvēki, kas gaida orgānus. Tradīcijas, reliģiskā un ētiskā pārliecība un uzskati 
par dzīves beigām ir ietekmējuši to, kā dažādas dalībvalstis risina orgānu ziedošanas 
jautājumu. Tādēļ vairākās dalībvalstīs ir samērā atšķirīgas orgānu ziedošanas, kā arī 
pārstādīšanas sistēmas. Pastāv būtiskas atšķirības attiecībā uz donoru skaitu uz vienu cilvēku 
un orgānu skaitu, kas šķērso dalībvalstu robežas.
Lielākai daļai pacientu, īpaši bērniem un ļoti jutīgiem cilvēkiem nepieciešams liels donoru 
skaits, lai atrastu piemērotu orgānu. Tas rada sekas saistībā ar to, ka mazās sistēmās var 
nepamanīt cilvēkus, kas pēc savas nāves vēlas ziedot orgānus, jo sistēmā nav piemērotu 
pacientu, kam saņemt viņu orgānus.

Tādēļ Komisija ir ierosinājusi virkni noteikumu attiecībā uz pārstādīšanai paredzētu cilvēku 
orgānu kvalitātes un drošības standartiem. Priekšlikuma mērķis ir, piemērojot vienotus 
standartus, veicināt orgānu apmaiņu dalībvalstu starpā, tādā veidā izveidojot lielāku pieejamo 
orgānu skaitu, no kā iegūtu pacienti visā Eiropā.

Juridiskās komitejas nostāja

Juridiskā komiteja atbalsta ierosināto noteikumu vispārējo darbības jomu un mērķus. Eiropas 
Savienības dalībvalstīm noteikti vairāk jāpalielina viņu sadarbība orgānu transplantātu jomā 
un, cerams, ka ierosinātā direktīva būs nozīmīga šai ziņā. Ciešākai sadarbībai jābalstās uz 
dalībvalstu savstarpēju uzticēšanos citu dalībvalstu sistēmām. Šī uzticēšanās savukārt balstās 
uz augstiem kvalitātes un drošības standartiem un šo noteikumu ievērošanu visās dalībvalstīs.

Komiteja ir pārliecināta, ka, strādājot kopā, mums ļoti jāciena katras dalībvalsts atšķirīgā 
nostāja un ētiskie aspekti, lai iespējami labākajā veidā palīdzētu tūkstošiem pacientu, kuriem 
ciešāka sadarbība Eiropā nepieciešama, lai atrastu piemērotu orgānu. Šajā sakarībā tiek 
ierosināti vairāki Komisijas teksta grozījumi.

Pats svarīgākais ir ļoti delikātais jautājums par potenciālo donoru piekrišanu ziedot orgānus 
pēc viņu nāves. Komisija savā priekšlikumā atzīmē, ka dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas 
sistēmas. Attiecībā uz faktu par jautājuma jutīgumu un juridiskā pamata trūkumu Kopienas 
rīcībai, Komisija ierosina izmantot valsts tiesību aktus. Juridiskā komiteja piekrīt šai 
vispārējai Komisijas pieejai, bet rosina to papildināt ar tekstu, mudinot dalībvalstis piedāvāt 
valstspiederīgajiem tiesības izteikt savu piekrišanu orgānu ziedošanai pēc viņu nāves un ņemt 
šīs vēlmes vērā. 

Tā kā Eiropas valstspiederīgie izmanto pārvietošanās, dzīvošanas un strādāšanas brīvību visās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs, viņi var arī nomirt valstī, kura nav viņu dzīvesvietas vai 
pilsonības valsts. Tādēļ komiteja arī uzskata, ka, ievērojot katras personas brīvu izvēli, 
cilvēkiem, kas izvēlējušies paziņot par savu piekrišanu ziedot orgānus pēc viņu nāves, jābūt 
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iespējai kļūt par donoru visās dalībvalstīs neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo. Lai īstenotu 
šādu sistēmu, ir nepieciešama ciešāka sadarbība visu iesaistīto pušu starpā.

Juridiskā komiteja arī vēlas ierosināt pasākumus, lai vairāk stiprinātu donoru un saņēmēju 
tiesības uz anonimitāti, vienlaikus garantējot iespēju izsekot orgānu donorus un saņēmējus 
vienīgi medicīniskiem nolūkiem. Trīs grozījumi ir paredzēti, lai samazinātu orgānu 
tirdzniecības un citu neētisku un nelikumīgu darbību risku.

Visbeidzot, komiteja ierosina vairākus mazākus grozījumus, lai vairākos veidos uzlabotu 
tekstu.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Personālam, kas tieši iesaistīts cilvēka 
orgānu ziedošanā, ieguvē, pārbaudēs, 
glabāšanā, transportēšanā un 
transplantācijā, jābūt pienācīgi 
kvalificētam un apmācītam.

(14) Personālam, kas tieši iesaistīts cilvēka 
orgānu ziedošanā, ieguvē, pārbaudēs, 
raksturošanā, glabāšanā, transportēšanā un 
transplantācijā, jābūt pienācīgi 
kvalificētam un apmācītam.

Pamatojums

Šīs direktīvas 2. panta 1. punktā uzskatītajās darbībās iekļauta arī raksturošana.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Orgānu tirdzniecības apkarošana 
nedrīkst būt tikai Eiropas Savienības 
pienākums. Arī dalībvalstīm ir jāveic 
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pasākumi šajā sakarā, tostarp, lai 
mazinātu pieprasījumu, veicinātu orgānu 
ziedošanas efektivitāti, saglabātu tiesību 
aktu stingrību attiecībā uz dzīvajiem
donoriem, nodrošinātu valsts reģistru un 
gaidīšanas sarakstu pārredzamību, 
medicīnas nozarē ieviestu juridisku 
atbildību pārkāpumu atklāšanai, kā arī 
veicinātu informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) standarta darbības procedūras, lai 
atklātu un samazinātu neētisku un 
nelikumīgu darbību risku, īpaši attiecībā 
uz lēmumiem par orgānu iegūšanu un 
transplantāciju.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) piekļuve sistēmām, ar kurām var 
identificēt donoru vai saņēmēju, ir pēc 
iespējas ierobežota.

Pamatojums

Jo mazāk cilvēku varēs piekļūt datiem, jo mazāks būs nelikumīgas piekļuves risks šādai jutīgai 
informācijai.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis saskaņā ar 24. pantu 
paredz sankcijas, kas piemērojamas par:
a) neatļautu piekļuvi datiem vai sistēmām, 
ar kurām var identificēt donorus vai 
saņēmējus;
b) sistēmu vai datu izmantošanu donoru 
vai saņēmēju identificēšanai, lai 
sameklētu donorus vai saņēmējus, ja vien 
tā nav medicīniska nepieciešamība.

Pamatojums

Sankcijas ir nepieciešamas, lai atturētu cilvēkus no sistēmu izmantošanas neatļautai 
meklēšanai.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 
vajadzīgu informāciju par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un blaknēm, kas 
var ietekmēt cilvēku orgānu kvalitāti un 
drošību, un kuras attiecas uz orgānu ieguvi, 
pārbaudēm un transportu, kā arī visām 
nopietnām nevēlamām blaknēm, ko novēro 
transplantācijas laikā vai pēc tās, un kuras 
var būt saistītas ar minētajām darbībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 
vajadzīgu informāciju par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un blaknēm, kas 
var ietekmēt cilvēku orgānu kvalitāti un 
drošību, un kuras attiecas uz orgānu ieguvi, 
pārbaudēm, glabāšanu un transportu, kā 
arī visām nopietnām nevēlamām blaknēm, 
ko novēro transplantācijas laikā vai pēc tās, 
un kuras var būt saistītas ar minētajām 
darbībām.

Pamatojums

Šīs direktīvas 2. panta 1. punktā paredzētajās darbībās iekļauta arī glabāšana, un, šķiet, būtu 
lietderīgi ņemt vērā, ka ar glabāšanu saistīti jautājumi var būt iemesls nopietniem 
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nevēlamiem notikumiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
tādas sistēmas un reģistri, kuri ir viegli 
pieejami nākamo donoru vēlmju 
reģistrēšanai, un ka kompetentās iestādes 
pirmām kārtām ņem vērā donora vēlmes, 
nevis citas, iespējami pretējas 
dzīvesbiedra, pirmās pakāpes radinieka 
vai citas personas vēlmes.

Pamatojums

Dalībvalstis jāmudina nodrošināt tādu sistēmu esamību, kurās var paust vēlmi kļūt par 
donoru, un to, ka šādu vēlmi uzskata par prioritāti.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu un 
attiecīgām ieinteresētām personām izvērtē 
iespēju izveidot sistēmu, ar kuras 
palīdzību iespējami lielākā skaitā 
dalībvalstu ņemtu vērā to pilsoņu paustās 
vēlmes, kuri pēc nāves piekrīt ziedot savus 
orgānus.

Pamatojums

Tā kā cilvēki dzīvo, ceļo un strādā vairākās Eiropas Savienības valstīs, viņi dažreiz arī mirst 
valstīs, kuras nav viņu pilsonības vai dzīvesvietas valsts.

Grozījums Nr. 9
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Dalībvalstis pastiprina sadarbību 
Interpola un Eiropola aizgādnībā, lai 
efektīvāk risinātu orgānu tirdzniecības 
problēmu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Lai ievērojami samazinātu orgānu 
tirdzniecības risku Eiropas Savienībā, 
dalībvalstis samazina pieprasījumu, 
veicina orgānu ziedošanas efektivitāti, 
saglabā tiesību aktu stingrību attiecībā uz 
dzīvajiem donoriem, nodrošina valsts 
reģistru un gaidīšanas sarakstu 
pārredzamību, medicīnas nozarē ievieš 
juridisku atbildību pārkāpumu atklāšanai, 
kā arī veicina informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai galveno
valsts tiesību aktu tekstu, ko tās pieņem 
jomās, uz kurām attiecas šī direktīva.

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai to valsts 
tiesību aktu tekstu, ko tās pieņem jomās, uz 
kurām attiecas šī direktīva.

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāinformē par visiem valsts tiesību aktiem, ko tās pieņem jomās, uz kurām 
attiecas šī direktīva.
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