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Standardi kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za 

presaditev ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 o predlogu 

direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih kakovosti in varnosti človeških 

organov, namenjenih za presaditev (KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 

2008/0238(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0818), 

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152(4)(a) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 

Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0480/2008), 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Parlamentu in Svetu z naslovom "Posledice začetka 

veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke 

odločanja" (KOM(2009)0665), 

– ob upoštevanju člena 294(3) in člena 168(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. junija 20091, 

– po posvetovanju z Odborom regij, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 

Odbora za pravne zadeve (A7-0106/2010), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. odobri izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije in opozarja na izjavo Komisije, 

ki je priložena zakonodajni resoluciji in ki bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije 

skupaj s končnim zakonodajnim aktom; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 
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P7_TC1-COD(2008)0238 

 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 19. maja 2010 z 

namenom sprejetja Direktive 2010/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o standardih 

kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2010/53/EU.) 

 



PRILOGA 

 

 

Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o členu 290 PDEU 

 

Evropski parlament, Svet in Komisija izjavljajo, da določbe te direktive ne vplivajo na 

nobeno prihodnje stališče institucij glede izvajanja člena 290 PDEU ali posameznih 

zakonodajnih aktov, ki vsebujejo takšne določbe. 

 

Izjava Evropske komisije (nujni primeri) 

 

Evropska komisija se zavezuje, da bo Evropski parlament in Svet v celoti obveščala o 

možnosti sprejetja delegiranih aktov v nujnih primerih. Takoj, ko službe Komisije predvidijo 

možnost, da bi lahko bil delegirani akt sprejet na podlagi postopka za nujne primere, na to 

neuradno opozorijo sekretariat Evropskega parlamenta in Sveta. 

 


