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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kuntest

Skont l-istatistika, mill-2007 madwar 56 000 pazjent fl-Ewropa jinsabu mniżżla fil-listi ta' 
stennija biex jirċievu trapjanti tal-organi. Ir-rati tal-mortalità waqt li dak li jkun qed jistenna 
trapjant tal-fwied, pulmun jew qalb ivarjaw bejn 15 u 30 fil-mija. Fl-Ewropa kważi 10 persuni 
jmutu kuljum huma u jistennew l-organi. It-tradizzjonijiet, it-twemmin reliġjuż u etiku kif 
ukoll il-fehmiet dwar it-tmiem tal-ħajja lkoll kellhom impatt fuq il-mod kif Stati Membri 
differenti indirizzaw il-kwistjoni tad-donazzjoni tal-organi. F'dan is-sens, id-diversi Stati 
Membri għandhom sistemi ġeneralment differenti fir-rigward tad-donazzjoni tal-organi kif 
ukoll tat-trapjant. Jeżistu wkoll differenzi kbar fl-għadd ta' donaturi per capita kif ukoll fl-
għadd ta' organi li jaqsmu l-fruntieri bejn l-Istati Membri.
Il-maġġoranza tal-pazjenti, l-aktar tfal jew persuni li huma sensittivi ħafna, jeħtieġu ġabriet 
kbar ta' donaturi biex isibu organi kompatibbli adegwati. Dan jimplika li fis-sistemi ż-żgħar, 
il-persuni li huma disposti jagħtu l-organi wara mewthom jistgħu jintesew billi ma jkunx 
hemm pazjenti adegwati fi ħdan is-sistema biex jirċievu l-organi tagħhom.

Għalhekk il-Kummissjoni pproponiet ġabra ta' regolamenti dwar l-istandards tal-kwalità u s-
sikurezza ta' organi umani maħsuba għat-trapjant. L-għan tal-proposta huwa dak li jiffaċilita, 
permezz tal-applikazzjoni ta' dawn l-istandards komuni, l-iskambju ta' organi bejn l-Istati 
Membri, b'hekk tinħoloq ġabra ikbar ta' organi li minnha jkunu jistgħu jibbenefikaw il-
pazjenti mill-Ewropa kollha.

Pożizzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa favur l-ambitu u l-għanijiet ġenerali tar-regolamenti 
proposti. Huwa ċar li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jeħtieġu jkomplu jżidu l-
kooperazzjoni ta' bejniethom fil-qasam tat-trapjanti tal-organi bit-tama li d-direttiva proposta 
tkun importanti f'dan ir-rigward. Iżjed kooperazzjoni għandha tinbena fuq il-fiduċja reċiproka 
tal-Istati Membri fis-sistemi ta' Stati Membri oħra. Min-naħa tagħha, din il-fiduċja tissejjes 
fuq l-eżistenza ta' standards ta' kwalità u ta' sikurezza għoljin u l-osservanza ta' dawn ir-
regolamenti mill-Istati Membri kollha.

Il-Kumitat jemmen bil-qawwa li jeħtieġ li jkollna rispett kbir lejn il-pożizzjonijiet u l-fehmiet 
etiċi varji ta' kull Stat Membru filwaqt li nikkollaboraw biex nassistu, bl-aħjar mod possibbli, 
lill-eluf ta' pazjenti fil-bżonn ta' iżjed kooperazzjoni fl-Ewropa biex isibu organu adegwat.
F'dan il-kuntest qegħdin jiġu proposti għadd ta' emendi lit-test tal-Kummissjoni.

L-aktar kwistjoni importanti tikkonċerna l-kwistjoni ferm delikata tal-kunsens ta' donaturi 
potenzjali wara mewthom. Il-Kummissjoni, fil-proposta tagħha, tinnota li jeżistu ħafna 
sistemi differenti stabbiliti fl-Istati Membri varji. B'referenza għal dan il-fatt, is-sensittività 
tal-kwistjoni u n-nuqqas ta' bażi ġuridika għal azzjoni Komunitarja, il-Kummissjoni 
tipproponi li l-leġiżlazzjoni nazzjonali tinżamm fis-seħħ. Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
jaqbel ma' dan l-approċċ ġenerali tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni iżda jissuġġerixxi li 
jkun supplimentat b'test li jħeġġeġ lill-Istati Membri joffru d-dritt taċ-ċittadin individwali biex 
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jesprimi l-kunsens tiegħu għad-donazzjoni tal-organi wara mewtu u biex din ir-rieda tingħata 
kunsiderazzjoni.

Hekk kif iċ-ċittadini tal-Ewropa jagħmlu użu mil-libertà li jivvjaġġaw, jgħixu u jaħdmu fil-
pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, huma se jmutu wkoll f'pajjiżi fejn mhuma la residenti u 
lanqas ċittadini. Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant jemmen ukoll, fl-ispirtu tar-
rispett lejn l-għażla individwali, li dawk li għażlu li jikkomunikaw il-kunsens tagħhom għad-
donazzjoni tal-organi tagħhom wara mewthom imisshom ikollhom il-possibilità li l-organi 
tagħhom ikunu ttestjati għad-donazzjoni fl-Istati Membri kollha, indipendentement minn fejn 
hi r-residenza tagħhom. Biex din is-sistema tkun implimentata hemm ħtieġa għal aktar 
kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati kollha.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jixtieq ukoll jipproponi miżuri biex id-drittijiet ta' anonimat 
tad-donaturi u tar-riċevituri jissaħħew aktar filwaqt li tiġi garantita possibilità żgura li l-organi 
jkunu rintraċċati għad-donaturi u għar-riċevituri għal skopijiet strettament mediċi. Tliet 
emendi huma mmirati biex inaqqsu kemm jista' jkun ir-riskju ta' traffikar ta' organi u 
attivitajiet oħra illegali u li jmorru kontra l-etika.

Fl-aħħar nett, il-Kumitat jipproponi għadd ta' emendi minuri biex it-test jitjieb b'diversi modi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Persunal involut direttament fid-
donazzjoni, il-ksib, l-ittestjar, il-
preservazzjoni, it-trasport u t-trapjant ta' 
organi umani għandu jkun kwalifikat u 
mħarreġ sew.

(14) Persunal involut direttament fid-
donazzjoni, il-ksib, l-ittestjar, il-
karatterizzazzjoni, il-preservazzjoni, it-
trasport u t-trapjant ta' organi umani 
għandu jkun kwalifikat u mħarreġ sew.

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' proċeduri stabbilita mill-Artikolu 2(1) tinkludi il-"karatterizzazzjoni" wkoll.

Emenda 2
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Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-
organi ma għandhiex tibqa' r-
responsabbiltà tal-Unjoni Ewropea biss.
L-Istati Membri wkoll għandhom jieħdu 
miżuri għal dak il-għan, fosthom li 
jnaqqsu d-domanda, jippromwovu d-
donazzjoni ta' organi b'mod iktar effikaċi, 
iżommu leġiżlazzjoni stretta fir-rigward 
tad-donaturi ħajjin, jiggarantixxu t-
trasparenza tar-reġistri nazzjonali u tal-
listi ta' stennija, jistabbilixxu r-
responsabbiltà ġuridika tal-professjoni 
medika għar-rintraċċar tal-irregolaritajiet 
kif ukoll jaqsmu l-informazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) proċeduri operattivi standard għar-
rintraċċar u l-limitazzjoni tar-riskji ta' 
attivitajiet illegali u li jmorru kontra l-
etika, partikolarment dwar deċiżjonijiet 
relatati mal-ksib u t-trapjant ta' organi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-aċċess għal sistemi li jippermettu l-
identifikazzjoni ta' donatur jew ta' 
riċevitur għandu jkun kemm jista' jkun 
limitat.
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Ġustifikazzjoni

Jekk inqas nies ikollhom aċċess għad-dejta, jonqsu r-riskji ta' aċċess illeċitu ta' dejta 
sensittiva bħal din.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'konformità mal-Artikolu 24, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu regoli 
dwar il-penali applikabbli:
(a) għall-aċċess mhux awtorizzat għad-
dejta jew għas-sistemi li jippermettu l-
identifikazzjoni tad-donaturi jew tar-
riċevituri;
(b) għal kwalunkwe użu li jsir mis-sistemi 
jew mid-dejta li jippermetti l-
identifikazzjoni tad-donaturi jew tar-
riċevituri bil-għan li jiġu rintraċċati d-
donaturi jew ir-riċevituri għal skopijiet 
oħra li ma jkunux ta' natura medika.

Ġustifikazzjoni

Il-penali huma meħtieġa biex iżommu lin-nies milli jippruvaw jużaw is-sistemi għal tiftix 
mhux awtorizzat.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ sistema ta' rappurtar 
biex tirrapporta, tinvestiga, tirreġistra u 
tittrażmetti informazzjoni rilevanti u 
neċessarja li jikkonċernaw ġrajjiet u 
reazzjonijiet avversi serji li jistgħu 
jinfluwenzaw il-kwalità u s-sikurezza tal-
organi umani u li jistgħu jiġu attribwiti 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ sistema ta' rappurtar 
biex tirrapporta, tinvestiga, tirreġistra u 
tittrażmetti informazzjoni rilevanti u 
neċessarja li tikkonċerna effetti u 
reazzjonijiet avversi serji li jistgħu 
jinfluwenzaw il-kwalità u s-sikurezza tal-
organi umani u li jistgħu jiġu attribwiti 



AD\803170MT.doc 7/10 PE430.861v02-00

MT

għall-ksib, l-ittestjar, u t-trasport ta' organi, 
kif ukoll kwalunkwe reazzjoni avversa 
serja osservata matul jew wara t-trapjant li 
tista' tkun marbuta ma' dawk l-attivitajiet.

għall-ksib, l-ittestjar, il-preservazzjoni u t-
trasport ta' organi, kif ukoll kwalunkwe 
reazzjoni avversa serja osservata matul jew 
wara t-trapjant li tista' tkun marbuta ma' 
dawk l-attivitajiet.

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' proċeduri stabbilita mill-Artikolu 2(1) tinkludi l-"preservazzjoni" wkoll u jidher li 
huwa ta' benefiċċju potenzjali li jitqiesu l-kwisjonijiet relatati mal-preservazzjoni bħala 
kawża għall-effetti avversi serji.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-sistemi u r-reġistri fis-seħħ li jkunu 
faċilment aċċessibbli għall-iskopijiet ta' 
reġistrazzjoni tar-rieda tad-donaturi futuri 
u li l-awtoritajiet kompetenti jagħtu 
prijorità lir-rieda espressa mid-donatur 
fuq kwalunkwe rieda kuntrarja possibbli 
ta' konjuġi, familjari tal-ewwel livell, jew 
persuna oħra.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ sistemi li 
jikkomunikaw ir-rieda li dak li jkun isir donatur u li din ir-rieda espressa għandha tiġi 
rispettata bħala prijorità.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 - paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri, il-Parlament 
Ewropew u l-partijiet interessati rilevanti, 
għandha teżamina l-possibilità ta' żvilupp 
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ta' sistema li biha r-rieda espressa taċ-
ċittadini li juru kunsens għad-donazzjoni 
tal-organi wara mewthom titqies f'numru 
kemm jista' jkun kbir ta' Stati Membri.

Ġustifikazzjoni

Hekk kif in-nies jgħixu, jivvjaġġaw u jaħdmu f'bosta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, huma jmutu 
wkoll f'pajiiżi oħra differenti minn dak li tiegħu huma ċittadini jew residenti.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. L-Istati Membri għandhom 
jintensifikaw il-kooperazzjoni ta' 
bejniethom taħt l-awspiċji tal-Interpol u 
tal-Europol bil-għan li jindirizzaw b'mod 
iktar effikaċi l-problema tat-traffikar tal-
organi.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. Bil-għan li jnaqqsu kemm jista' jkun 
ir-riskju ta' traffikar tal-organi fl-Unjoni 
Ewropea, l-Istati Membri għandhom 
inaqqsu d-domanda, jippromwovu d-
donazzjoni ta' organi b'mod iktar effikaċi, 
iżommu leġiżlazzjoni stretta fir-rigward 
tad-donaturi ħajjin li ma jkunux 
familjari, jiggarantixxu t-trasparenza tar-
reġistri nazzjonali u tal-listi ta' stennija, 
jistabbilixxu r-responsabbiltà ġuridika tal-
professjoni medika għar-rintraċċar tal-
irregolaritajiet kif ukoll jaqsmu l-
informazzjoni.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali 
li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din 
id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li 
jadottaw fil-qasam kopert minn din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw id-dispożizzjonijiet kollha tal-liġi nazzjonali fil-
qasam kopert mid-direttiva.
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