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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Po statistiki iz leta 2007 čaka v Evropi na presaditev organov skoraj 56.000 bolnikov. Stopnja 
smrtnosti med čakanjem na presaditev jeter, pljuč ali srca se giblje med 15 in 30 odstotki. V 
Evropi med čakanjem na organe vsak dan umre okoli deset oseb. Na način, kako so se 
različne države članice spoprijele z vprašanjem darovanja organov, so vplivali tradicije, 
verska in etična prepričanja ter pogledi na konec življenja. Glede na to so v različnih državah 
članicah prisotni bistveno različni sistemi darovanja organov in presaditev. Obstajajo tudi 
velike razlike v številu darovalcev na prebivalca in v številu organov, ki prečkajo državne 
meje držav članic. 
Pri večini bolnikov, zlasti otrocih ali zelo občutljivih osebah, je potrebna velika skupina 
darovalcev, znotraj katere je mogoče najti ustrezno ujemanje. Posledica tega je, da v majhnih 
sistemih osebe, ki so pripravljene darovati organe po smrti, ostanejo prezrte, saj v sistemu ni 
ustreznih bolnikov, ki bi lahko prejeli njihove organe. 

Komisija je zato predlagala niz uredb o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, ki 
so namenjeni za presaditve. Namen predloga je z izvajanjem teh skupnih standardov 
omogočiti lažjo izmenjavo organov med državami članicami in s tem ustvariti večjo bazo 
razpoložljivih organov, ki bi lahko koristili bolnikom po vsej Evropi. 

Stališče Odbora za pravne zadeve

Odbor za pravne zadeve podpira splošno področje uporabe in cilje predlaganih uredb. Jasno 
je, da morajo države članice Evropske unije še bolj okrepiti svoje sodelovanje na področju 
presajanja organov, pri čemer bo predlagana direktiva najverjetneje imela pomembno vlogo. 
Okrepljeno sodelovanje mora temeljiti na medsebojnem zaupanju držav članic v sisteme 
drugih držav članic. To zaupanje pa temelji na visokih standardih kakovosti in varnosti ter na 
upoštevanju teh uredb v vseh državah članicah.

Odbor je trdno prepričan, da moramo biti pri skupnih prizadevanjih za kar najučinkovitejšo 
pomoč tisočem bolnikov, ki bodo le z boljšim sodelovanjem v Evropi prišli do ustreznega 
organa, izrazito spoštljivi do različnih stališč in etičnih prepričanj posameznih držav članic. V 
zvezi s tem so vloženi številni predlogi za spremembo besedila Komisije.

Najpomembnejše je zelo občutljivo vprašanje soglasja morebitnih darovalcev po njihovi 
smrti. Komisija v svojem predlogu navaja, da se v različnih državah članicah uporabljajo 
številni različni sistemi. Ob upoštevanju tega dejstva, občutljivosti vprašanja in neobstoja 
pravne osnove za ukrepanje Skupnosti Komisija predlaga ohranitev nacionalne zakonodaje. 
Odbor za pravne zadeve se strinja s tem splošnim pristopom Komisije k temu vprašanju, 
vendar predlaga njegovo dopolnitev z besedilom, ki bi države članice pozval, naj državljanom 
zagotovijo pravico, da izrazijo svoje strinjanje z darovanjem organov po svoji smrti, in 
zagotovijo upoštevanje teh želja. 

Ker imajo državljani Evrope pravico do potovanja, bivanja in dela v vseh državah Evropske 
unije, bodo tudi umirali v državah, v katerih niso rezidenti ali državljani. Odbor zato, glede na 
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to, da je odločitve posameznikov treba upoštevati, nadalje meni, da morajo osebe, ki izrazijo 
soglasje za darovanje svojih organov po smrti, imeti možnost, da so obravnavane kot 
darovalci v vseh državah članicah, ne glede na to, kje prebivajo. Da bi bilo takšen sistem 
mogoče izvajati, je potrebno nadaljnje sodelovanje vseh strani.

Odbor želi tudi predlagati ukrepe za nadaljnjo okrepitev pravice do anonimnosti darovalcev in 
prejemnikov ob sočasnem zagotavljanju varne možnosti sledenja organov do darovalcev in 
prejemnikov za strogo zdravstvene namene. Namen treh predlogov sprememb je zmanjšati 
tveganje za trgovino z organi in za druge neetične in nezakonite dejavnosti.

Končno odbor predlaga številne manjše predloge sprememb za izboljšanje besedila na 
različne načine.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Osebje, ki neposredno sodeluje pri 
darovanju, pridobivanju, testiranju, 
konzerviranju, prevozu in presajanju 
človeških organov, mora biti ustrezno 
kvalificirano in usposobljeno.

(14) Osebje, ki neposredno sodeluje pri 
darovanju, pridobivanju, testiranju, 
določanju značilnosti, konzerviranju, 
prevozu in presajanju človeških organov, 
mora biti ustrezno kvalificirano in 
usposobljeno.

Obrazložitev

Seznam postopkov iz člena 2(1) vključuje tudi „določanje značilnosti“.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Boj proti trgovini s človeškimi 
organi ne bi smel ostati samo v 
pristojnosti Evropske unije. Tudi države 
članice bi morale sprejeti temu namenjene 
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ukrepe, vključno z zmanjšanjem 
povpraševanja, učinkovitejšim 
spodbujanjem darovanja organov, 
ohranitvijo stroge zakonodaje glede 
živečih darovalcev, zagotovitvijo 
preglednosti nacionalnih registrov in 
čakalnih list, določitvijo pravne 
odgovornosti medicinskega osebja v zvezi 
z odkrivanjem nepravilnosti in z 
izmenjavo informacij.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) standardnih operativnih postopkov za 
odkrivanje in omejitev tveganja za 
neetične ali nezakonite dejavnosti, zlasti 
za odločitve o pridobivanju in presajanju 
organov.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) je dostop do sistemov, ki omogočajo 
identifikacijo darovalca ali prejemnika, 
kolikor se da omejen.

Obrazložitev

Če ima manj ljudi dostop do teh občutljivih podatkov, je manjše tveganje, da bi kdo do njih 
nezakonito dostopal.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice v skladu s členom 24 
določijo pravila o kaznih za:
(a) nepooblaščeno dostopanje do podatkov 
ali sistemov, ki omogočajo identifikacijo 
darovalca ali prejemnika;
(b) vsako uporabo sistemov ali podatkov, 
ki omogočajo identifikacijo darovalca ali 
prejemnika, da bi jih izsledili za namene, 
ki niso potrebni iz zdravstvenih razlogov.

Obrazložitev

Kazni so potrebne, da bi ljudi odvrnili od tega, da bi sisteme uporabljali za nepooblaščene 
raziskave.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo sistem za 
poročanje, raziskovanje, registracijo ter 
pošiljanje ustreznih in potrebnih informacij 
o hudih neželenih dogodkih in reakcijah, ki 
lahko vplivajo na kakovost in varnost 
človeških organov ter se jih lahko pripiše 
pridobivanju, testiranju in prevozu 
organov, kakor tudi o ugotavljanju 
kakršnih koli hudih neželenih reakcij med 
presaditvijo ali po njej, ki bi lahko bile 
povezane s temi dejavnostmi.

1. Države članice zagotovijo sistem za 
poročanje, raziskovanje, registracijo ter 
pošiljanje ustreznih in potrebnih informacij 
o hudih neželenih dogodkih in reakcijah, ki 
lahko vplivajo na kakovost in varnost 
človeških organov ter se jih lahko pripiše 
pridobivanju, testiranju, konzerviranju in 
prevozu organov, kakor tudi o ugotavljanju 
kakršnih koli hudih neželenih reakcij med 
presaditvijo ali po njej, ki bi lahko bile 
povezane s temi dejavnostmi.

Obrazložitev

Seznam postopkov iz člena 2(1) vključuje tudi „konzerviranje“, upoštevanje vprašanj, 
povezanih s konzerviranjem, kot vzroka za resne neželene dogodke, pa je bržkone potencialno 
koristno.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo sisteme in 
registre, ki so prosto dostopni za namene 
beleženja želja bodočih darovalcev, ter da 
pristojni organi dajo prednost željam 
darovalca pred vsako morebitno 
nasprotno željo zakonca, sorodnika v 
prvem kolenu ali druge osebe.

Obrazložitev

Države članice je treba pozvati, da bodo zagotovile sisteme za sporočanje, če kdo želi postati 
darovalec, ter da mora biti tako izražena želja prednostno obravnavana.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija v tesnem sodelovanju z 
državami članicami, Evropskim 
parlamentom in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi razišče možnost 
razvoja sistema, v katerem bodo želje 
državljanov, ki soglašajo z darovanjem 
organov po smrti, upoštevane v kar 
največjem številu držav članic.

Obrazložitev

Ker ljudje živimo, potujemo in delamo v številnih državah Evropske unije, tudi umiramo v 
državah, v katerih nismo državljani ali rezidenti.

Predlog spremembe 9
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Države članice okrepijo svoje 
sodelovanje v okviru Interpola in 
Europola, da bi učinkoviteje reševale 
problem trgovine z organi.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Države članice za zmanjšanje tveganja 
trgovine z organi v Evropski uniji 
zmanjšajo povpraševanje, učinkoviteje 
spodbujajo darovanje organov, ohranjajo 
strogo zakonodajo glede živečih 
darovalcev, ki niso sorodniki, zagotovijo 
preglednost nacionalnih registrov in 
čakalnih list, določijo pravno odgovornost 
medicinskega osebja v zvezi z odkrivanjem 
nepravilnosti in izmenjujejo informacije.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji sporočijo 
besedilo temeljnih predpisov nacionalnega
prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga 
ureja ta direktiva.

2. Države članice Komisiji sporočijo 
besedilo predpisov nacionalnega prava, ki 
jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta 
direktiva.

Obrazložitev

Države članice morajo sporočiti vse predpise nacionalnega prava s področja, ki ga ureja ta 
direktiva.
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