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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Enligt statistik från 2007 finns det i EU nästan 56 000 patienter som står på väntelistor för 
organtransplantationer. Dödligheten bland dem som väntar på en lever-, lung- eller 
hjärttransplantation varierar mellan 15 och 30 procent. Varje dag dör nästan 10 människor i 
EU i väntan på organ. Traditioner samt religiösa och etiska trosföreställningar och 
uppfattningar om livets slut har påverkat de olika medlemsstaternas sätt att närma sig frågan 
om organdonationer. Det innebär att de olika medlemsstaternas system för donation och 
transplantation av organ är mycket olika. Det finns också stora skillnader i antalet givare per 
capita samt i det antal organ som förs över gränserna mellan medlemsstater. För de flesta 
patienter, särskilt barn eller mycket känsliga personer, krävs stora donatorpooler för att finna 
ett lämpligt organ. I små system kan därför personer som är villiga att donera sina organ efter 
sin död förbises, eftersom det inom systemet saknas patienter som kan motta deras organ.

Kommissionen har därför föreslagit en uppsättning rättsakter med kvalitets- och
säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation. Syftet är att genom 
tillämpning av dessa gemensamma normer underlätta utbytet av organ mellan medlemsstater 
och på så sätt skapa en större organpool som skulle kunna hjälpa patienter inom hela EU.

Rättsutskottets ståndpunkt

Rättsutskottet stöder de föreslagna rättsakternas allmänna tillämpningsområden och mål. Det 
är tydligt att EU-medlemsstaterna behöver utöka sitt samarbete på 
organtransplantationsområdet och det föreslagna direktivet kommer förhoppningsvis att vara 
viktigt i detta hänseende. Ökat samarbete måste bygga på medlemsstaternas förtroende för 
varandras system. Detta förtroende grundas i sin tur på att det finns höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer och att dessa rättsakter följs av alla medlemsstater.

Rättsutskottet anser att det är mycket viktigt med samarbete och respekt för de olika 
medlemsstaternas ståndpunkter och etiska synpunkter för att på bästa möjliga sätt stödja de 
tusentals patienter som är i behov av ett utökat EU-samarbete för att hitta ett lämpligt organ.
I detta sammanhang föreslås ett antal ändringar i kommissionens text.

Den viktigaste frågan är den mycket känsliga frågan om potentiella givares samtycke efter 
döden. Kommissionen konstaterar i sitt förslag att det finns många olika system i 
medlemsstaterna. Mot bakgrund av detta, frågans känsliga natur och avsaknaden av en rättslig 
grund för gemenskapsåtgärder föreslår kommissionen att den nationella lagstiftningen behålls. 
Rättsutskottet ställer sig bakom denna allmänna strategi från kommissionens sida, men 
föreslår att den kompletteras med en text som uppmanar medlemsstaterna att ge den enskilde 
medborgaren rätt att ge sitt samtycke till att donera organ efter döden och att respektera dessa 
önskemål.

När EU-medborgarna utnyttjar friheten att resa, bo och arbeta i alla EU-länder kommer de 
också att dö i länder där de inte är bosatta eller medborgare. Av respekt för individens 
valfrihet anser utskottet därför att personer som har gett sitt samtycke till organdonation efter 
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sin död ska ha möjlighet att prövas som givare i alla medlemsstater, oavsett var de är bosatta. 
För genomförandet av ett sådant system krävs utökat samarbete mellan alla berörda parter.

Rättsutskottet skulle också vilja föreslå åtgärder för att ytterligare stärka givarnas och 
mottagarnas rätt att vara anonyma och garantera en säker möjlighet att spåra organ till givare 
och mottagare i rent medicinskt syfte. Tre ändringsförslag syftar till att minimera risken för 
organhandel och annan oetisk och illegal verksamhet.

Slutligen föreslår utskottet ett antal mindre ändringar för att förbättra texten på olika sätt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Personal som direkt arbetar med 
donation, tillvaratagande, kontroll, 
konservering, transport och transplantation 
av mänskliga organ bör ha lämpliga 
kvalifikationer och lämplig utbildning.

(14) Personal som direkt arbetar med 
donation, tillvaratagande, kontroll, 
karakterisering, konservering, transport 
och transplantation av mänskliga organ bör 
ha lämpliga kvalifikationer och lämplig 
utbildning.

Motivering

Även karakterisering anges i artikel 2.1.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kampen mot organhandel bör inte 
bara vara EU:s ansvar. Medlemsstaterna 
bör också vidta åtgärder i detta syfte, 
däribland åtgärder för att minska 
efterfrågan, främja organdonationer mer 
effektivt, upprätthålla sträng lagstiftning 
när det gäller levande donatorer, 
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garantera insyn i nationella register och 
väntelistor, göra läkarkåren juridiskt 
ansvarig att följa upp missförhållanden, 
samt att tillhandahålla information.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) standardrutiner för spårning och 
begränsning av risker för oetisk eller 
illegal verksamhet, särskilt när det gäller 
beslut om tillvaratagande och 
transplantering av organ.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) åtkomst till system där givare eller 
mottagare kan identifieras är så 
begränsad som möjligt.

Motivering

Ju färre personer som har tillgång till informationen desto mindre är risken för olaglig 
åtkomst till sådana känsliga uppgifter.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
artikel 24 fastställa bestämmelser om 
tillämpliga påföljder för
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a) otillåten åtkomst till uppgifter eller 
system som gör det möjligt att identifiera 
givare eller mottagare,
b) all användning av system eller 
uppgifter som gör det möjligt att 
identifiera givare eller mottagare i syfte 
att spåra givare eller mottagare om inte 
tvingande medicinska skäl föreligger. 

Motivering

Påföljder behövs för att avskräcka människor från att använda systemen för otillåtna 
sökningar.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett system för att rapportera, utreda, 
registrera och förmedla relevanta och 
nödvändiga uppgifter om allvarliga 
komplikationer och biverkningar som kan 
påverka mänskliga organs kvalitet och 
säkerhet, och som kan tillskrivas 
tillvaratagande, kontroll och transport av 
organet, samt om alla de allvarliga 
biverkningar som har konstaterats under 
eller efter en transplantation och som kan 
ha samband med denna verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett system för att rapportera, utreda, 
registrera och förmedla relevanta och 
nödvändiga uppgifter om allvarliga 
komplikationer och biverkningar som kan 
påverka mänskliga organs kvalitet och 
säkerhet, och som kan tillskrivas 
tillvaratagande, kontroll, konservering och 
transport av organet, samt om alla de 
allvarliga biverkningar som har 
konstaterats under eller efter en 
transplantation och som kan ha samband 
med denna verksamhet.

Motivering

Även konservering anges i artikel 2.1 och det verkar lämpligt att ta konserveringsfrågor i 
beaktande som en orsak till allvarliga biverkningar.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns system och register som är 
lättåtkomliga, så att framtida givares 
önskemål kan registreras och de behöriga 
myndigheterna kan prioritera givarens 
önskemål framför eventuella motstridiga 
önskemål från en make eller maka, nära 
anhörig eller annan person.

Motivering

Medlemsstaterna bör uppmanas att se till att det finns system för att registrera önskemål om 
att donera organ och att detta önskemål respekteras i första hand.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska, i nära samarbete 
med medlemsstaterna, Europaparlamentet 
och berörda parter, undersöka 
möjligheten att utarbeta ett system för att 
en persons önskan att donera organ efter 
döden ska kunna beaktas i så många 
medlemsstater som möjligt.

Motivering

Eftersom människor bor, reser och arbetar i flera olika länder i EU, dör de också i andra 
länder än sitt hemland.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Medlemsstaterna ska stärka sitt 
samarbete under samordning av Interpol 
och Europol för att mer effektivt kunna 
motverka organhandeln. 

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Medlemsstaterna ska, i syfte att 
minimera risken för organhandel i EU, 
minska efterfrågan, främja 
organdonationer mer effektivt, 
upprätthålla sträng lagstiftning när det 
gäller levande donatorer som inte är släkt 
med mottagaren, garantera insyn i 
nationella register och väntelistor, göra 
läkarkåren juridiskt ansvarig att följa upp 
missförhållanden, samt att tillhandahålla 
information. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de bestämmelser i 
nationell lagstiftning som de antar inom det 
område som omfattas av detta direktiv.
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Motivering

Medlemsstaterna bör informera om alla bestämmelser i nationell lagstiftning inom det 
område som omfattas av direktivet.
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