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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Potrivit statisticilor din 2007, aproape 56 000 de pacienți din Europa se află pe listele de 
așteptare pentru a beneficia de un transplant de organe. Rata mortalității în timpul așteptării 
pentru un transplant de inimă, ficat sau plămân variază între 15 și 30 %. În fiecare zi, în 
Europa mor 10 oameni în așteptarea unui organ. Tradițiile, convingerile religioase și etice și 
viziunile asupra sfârșitului vieții au avut un impact asupra modului în care diferitele state 
membre au abordat problema donării de organe. În consecință, statele membre dispun de 
sisteme care diferă considerabil în ceea ce privește atât donarea, cât și transplantul de organe. 
De asemenea, există diferențe majore în privința numărului de donatori pe cap de locuitor și a 
numărului de organe care fac obiectul schimburilor transfrontaliere între statele membre. 
Majoritatea pacienților, în special pacienții pediatrici și cei hipersensibilizați, necesită un 
număr mare de donatori potențiali pentru a obține o compatibilitate adecvată. Ca urmare a 
acestui fapt, în cadrul sistemelor mici, persoanele care doresc să doneze organe după deces 
pot fi trecute cu vederea întrucât nu există pacienți compatibili înscriși în sistem care să 
beneficieze de organele respective. 

De aceea, Comisia a propus o serie de reglementări privind standardele de calitate și siguranță
referitoare la organele umane destinate transplantului. Obiectivul propunerii este să faciliteze, 
prin aplicarea acestor standarde comune, schimbul de organe între statele membre, creând 
astfel rezerve mai mari de organe de care ar putea beneficia pacienți din toată Europa. 

Poziția Comisiei pentru afaceri juridice

Comisia pentru afaceri juridice susține domeniul de aplicare general și obiectivele 
reglementărilor propuse. Este evidentă necesitatea ca statele membre ale Uniunii Europene să-
și intensifice în continuare cooperarea în materie de transplant de organe și se speră că 
propunerea de directivă va fi un pas important în acest sens. O cooperare sporită trebuie să se 
întemeieze pe încrederea reciprocă a statelor membre față de sistemele din alte state membre. 
Această încredere, la rândul ei, se bazează pe existența unor standarde înalte de calitate și 
siguranță și pe respectarea de către toate statele membre a acestor reglementări.

Comisia pentru afaceri juridice consideră cu tărie că este necesară respectarea strictă a 
diferitelor poziții și principii etice ale fiecărui stat membru în cadrul acestei colaborări menite 
să ofere sprijin, într-un mod cât mai eficient, miilor de pacienți care depind de o mai bună 
cooperare în Europa pentru a găsi un organ compatibil. În acest context, sunt propuse o serie 
de amendamente la textul propus de Comisie.

Problema cea mai importantă o constituie aspectul extrem de delicat al consimțământului 
potențialilor donatori după decesul acestora. În propunerea sa, Comisia constată multitudinea 
diferitelor sisteme existente în statele membre. În legătură cu acest aspect, precum și ca 
urmare a caracterului sensibil al problemei și a lipsei unui temei juridic pentru o acțiune la 
nivel comunitar, Comisia propune ca legislația națională să rămână neschimbată. Comisia 
pentru afaceri juridice este de acord cu o astfel de abordare generală a Comisiei pe această 
temă, însă sugerează adăugarea unui text care să îndemne statele membre să ofere fiecărui 
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cetățean dreptul de a-și exprima consimțământul de a dona organe după deces, iar aceste 
dorințe să fie luate în considerare. 

Întrucât cetățenii Europei își exercită libertatea de a călători, de a trăi și de a lucra în toate 
țările Uniunii Europene, aceștia pot, de asemenea, deceda în țări în care nu își au reședința sau 
ai căror cetățeni nu sunt. Astfel, Comisia pentru afaceri juridice consideră, de asemenea, în 
spiritul respectării opțiunii individuale, că persoanele care au ales să-și dea consimțământul de 
a dona organe după deces ar trebui să aibă posibilitatea de a fi testate ca donatori în toate 
statele membre, indiferent de locul de reședință. Pentru a pune în aplicare un astfel de sistem, 
este necesară o cooperare mai strânsă între toate părțile implicate.

Comisia pentru afaceri juridice ar dori, de asemenea, să propună măsuri care să consolideze și 
mai mult dreptul la anonimat al donatorului și primitorului, garantând, în același timp, o 
trasabilitate sigură a organelor de la donator la primitor, din motive strict medicale. Trei 
amendamente vizează minimizarea riscului traficului de organe și al altor activități contrare 
eticii și ilegale.

În concluzie, Comisia pentru afaceri juridice propune o serie de amendamente minore care să 
îmbunătățească textul sub diferite aspecte.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Personalul care participă direct la 
donarea, prelevarea, testarea, conservarea, 
transportul și transplantul organelor umane 
trebuie să dispună de calificările și 
formarea adecvate.

(14) Personalul care participă direct la 
donarea, prelevarea, testarea, 
caracterizarea, conservarea, transportul și 
transplantul organelor umane trebuie să 
dispună de calificările și formarea 
adecvate.

Justificare

Lista procedurilor menționate la articolul 2 alineatul (1) include și „caracterizarea”.

Amendamentul 2
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Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Combaterea traficului de organe nu 
ar trebui să rămână doar 
responsabilitatea Uniunii Europene. Ar 
trebui ca și statele membre să adopte 
măsuri în acest sens, care să includă 
reducerea cererii, promovarea mai 
eficientă a donării de organe, menținerea 
unei legislații stricte cu privire la 
donatorii vii, garantarea transparenței 
registrelor naționale și a listelor de 
așteptare, stabilirea responsabilității 
juridice a profesiei medicale în 
identificarea neregularităților și schimbul 
de informații.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) proceduri standard de operare pentru 
identificarea și limitarea riscurilor 
aferente unor activități contrare eticii și 
ilegale, în special în ceea ce privește 
deciziile referitoare la prelevarea și 
transplantul de organe.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) accesul la sistemele ce permit 
identificarea unui donator sau a unui 
primitor este restricționat la maximum.
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Justificare

Cu cât există mai puține persoane care au acces la date, cu atât este diminuat riscul unei 
accesări ilegale a acestor date sensibile.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În conformitate cu articolul 24, statele 
membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în următoarele 
situații:
(a) accesarea neautorizată a datelor sau a 
sistemelor, făcând posibilă identificarea 
donatorilor sau a primitorilor;
(b) orice utilizare a sistemelor sau a 
datelor ce permit identificarea donatorilor 
sau a primitorilor, atunci când aceasta 
urmărește găsirea donatorilor sau a 
primitorilor în alte scopuri decât cele 
medicale necesare.

Justificare

Sunt necesare sancțiuni pentru a descuraja încercările de exploatare a sistemelor în scopuri 
de căutare neautorizată.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură existența unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare și transmitere a informațiilor 
relevante și necesare privind incidentele 
adverse severe și reacțiile adverse grave 
care ar putea influența calitatea și siguranța 
organelor umane și care ar putea fi 
generate de prelevarea, testarea și 

1. Statele membre asigură existența unui 
sistem de raportare, investigare, 
înregistrare și transmitere a informațiilor 
relevante și necesare privind incidentele 
adverse severe și reacțiile adverse grave 
care ar putea influența calitatea și siguranța 
organelor umane și care ar putea fi 
generate de prelevarea, testarea, 
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transportul organelor, precum și privind 
orice reacții adverse grave observate în 
cursul transplantului sau după acesta, care 
ar putea avea legătură cu aceste activități.

conservarea și transportul organelor, 
precum și privind orice reacții adverse 
grave observate în cursul transplantului sau 
după acesta, care ar putea avea legătură cu 
aceste activități.

Justificare

Lista procedurilor menționate la articolul 2 alineatul (1) include, de asemenea, 
„conservarea”, iar luarea în considerare a conservării ca o cauză a incidentelor adverse 
grave pare să fie oportună.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre garantează instituirea 
unor sisteme și a unor registre care să 
poată fi accesate ușor în scopul 
înregistrării dorințelor exprimate de 
viitorii donatori, garantând de asemenea 
că autoritățile competente acordă 
prioritate dorinței exprimate de un 
donator în raport cu eventualele dorințe 
contrare exprimate de soț/soție, o rudă de 
gradul întâi sau de o altă persoană.

Justificare

Statele membre ar trebui îndemnate să asigure instituirea unor sisteme prin care să se poată 
comunica dorința de a deveni donator, precum și faptul că aceste dorințe exprimate sunt 
respectate în mod prioritar.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Comisia, în strânsă cooperare cu 
statele membre, Parlamentul European și 
principalele părți interesate, examinează 
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posibilitatea dezvoltării unui sistem prin 
care dorințele exprimate de către cetățenii 
care consimt să doneze organe după deces 
să fie luate în considerare în cât mai 
multe state membre cu putință.

Justificare

Deoarece oamenii locuiesc, lucrează și călătoresc în mai multe state membre ale Uniunii 
Europene, există și posibilitatea ca aceștia să decedeze în alte state decât cel în care își au 
reședința sau ai cărui cetățeni sunt.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Statele membre își intensifică 
cooperarea sub auspiciile Interpol și 
Europol, în vederea unei abordări mai 
eficiente a problemei pe care o constituie 
traficul de organe.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. În vederea minimizării riscului 
traficului de organe, statele membre 
adoptă măsuri de reducere a cererii, de 
promovare mai eficientă a donării de 
organe, de menținere a unei legislații 
stricte cu privire la donatorii vii 
neînrudiți, de garantare a transparenței 
registrelor naționale și a listelor de 
așteptare, de stabilire a responsabilității 
juridice a profesiei medicale în 
identificarea neregularităților și de 
intensificare a schimbului de informații.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele principalelor 
dispoziții de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele dispozițiilor de 
drept intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă.

Justificare

Statele membre ar trebui să comunice toate dispozițiile de drept intern din domeniul 
reglementat de prezenta directivă.
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