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1. ĮŽANGA

Sutarties 152 straipsnio 4 dalyje ES suteiktas įgaliojimas imtis „priemonių, nustatančių 
aukštus žmogaus kilmės organų ir medžiagų, kraujo ir kraujo darinių kokybės bei saugos 
standartus; šios priemonės jokiai valstybei narei nekliudo ir toliau laikytis apsaugos priemonių 
arba jas sugriežtinti“. 

Direktyvos, reglamentuojančios kraujo, audinių ir ląstelių kokybės bei saugos standartus, 
atitinkamai priimtos 2003 m. ir 2004 m. Tada nuspręsta organų klausimus reglamentuoti 
atskirai. Todėl 2007 m. gegužės 31 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriame 
pabrėžė tris dalykus: 

i) teisėkūros priemonę, skirtą kokybės ir saugos standartams nustatyti; 

ii) veiksmų planą, skirtą stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja 
patirtimi; ir 

iii) priemones, skirtas užkirsti kelią prekybai organais. 

Taryba Komisijos pasiūlymams pritarė savo 2007 m. gruodžio 6 d. išvadose. Europos 
Parlamentas taip pat pritarė Komisijos komunikatui savo 2008 m. balandžio 22 d. 
rezoliucijoje. Parlamentas aiškiai paprašė Komisijos greitai pateikti pasiūlymą dėl direktyvos 
ir veiksmų plano, kad taip būtų pasiekta bendro tikslo, t. y. Europoje būtų saugiai padidintas 
turimų organų, skirtų donorystei, skaičius. 

2008 m. gruodžio 8 d. Komisija paskelbė pasiūlymus dėl direktyvos ir veiksmų plano, kartu 
su išsamiu poveikio vertinimu. Pranešėja pritaria pasiūlymams, tačiau apgailestauja, kad 
Europos Parlamentas dėl būsimų rinkimų neturi pakankamai laiko užbaigti sprendimo 
priėmimo proceso. Remiantis šiomis pastabomis, vienintelį kartą apsvarstyti direktyvą dar 
įmanoma šios kadencijos Visuomenės sveikatos komiteto paskutiniajame posėdyje. Pranešėja 
taip pat apgailestauja, kad tuo pačiu metu negalima rengti diskusijos dėl direktyvos ir veiksmų 
plano. 

2. DISKUSIJOS OBJEKTAI

Pranešėja pritaria pagrindiniam pasiūlymo principui: direktyva norima užtikrinti, kad 
valstybėse narėse būtų sukurtos būtinos organų kokybės ir saugos struktūros, tačiau 
suteikiama pakankamai laisvės kompetentingoms valstybių narių institucijoms išsamiau 
nustatyti, kaip tiksliai jų turi būti laikomasi. Svarbu priminti, kad direktyvoje nustatomi tik 
organų, o ne donorų ar gavėjų standartai. 

Organų kokybės ir saugos užtikrinimas ES lygmeniu gali, viena vertus, palengvinti valstybių 
narių bendradarbiavimą ir keitimąsi organais tarptautiniu mastu ir, kita vertus, netiesiogiai 
užkirsti kelią neteisėtai prekybai organais (sukuriant nacionalinę (-es) kontrolės instituciją 
(-as) ir nacionalines kokybės programas, užtikrinant atsekamumą, garantuojant donoro 
apsaugą ir užtikrinant visapusišką organo apibūdinimą). 

Praėjusias savaites pranešėja daug bendravo su suinteresuotaisiais asmenimis (gydytojais, 
pacientais, transplantacijos koordinatoriais, institucijomis ir t. t.). Visi pritaria pasiūlymams ir 
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laiko juos tikrai išsamiais. Žinoma, vis dar yra svarstytinų ir taisytinų dalykų. 

1. Lankstumas

Savo 2008 m. rezoliucijoje Europos Parlamentas pabrėžė, kad direktyva turi būti pakankamai 
lanksti ir kad galiausiai gydytojas turėtų spręsti, ar organas atitinka visus kriterijus. Pranešėja 
pabrėžia, kad valstybės narės ar paslaugų teikėjai dėl direktyvos nepatirs papildomų 
administracinių išlaidų. Šiuo atžvilgiu svarbu paminėti toliau aptariamus dalykus. 

 Nacionalinėmis kokybės programomis valstybėms narėms turi būti sudaryta 
galimybė kontroliuoti visą organų transplantacijos procesą ir atlikti pataisymus. 
Tolesnė diskusija gali kilti tiek dėl informacijos apie procese dalyvaujančius įvairius
partnerius išsamumo lygio, tiek dėl užduoties. Iš tikrųjų nesiekiama, kad direktyva 
būtų keliamas pavojus tiek esamos gerosios patirties, tiek prie vyraujančių sąlygų ir 
aplinkybių pritaikytos patirties taikymui atskirose valstybėse narėse, taip pat joje 
nesiekiama apibrėžti sąlygų, dėl kurių galėtų sumažėti potencialių ir faktinių donorų 
skaičius. 

 Direktyva siekiama apriboti išemijos laiką. Tad nacionalinėms institucijoms teks 
apsvarstyti šį išemijos laiką remiantis augančiomis transporto išlaidomis ir 
atsižvelgti į išlaidų efektyvumą. Pranešėja laikosi nuomonės, kad nuostatose dėl 
organų pervežimo turi būti palikta pakankamai erdvės tokiam svarstymui.   

 Pranešėja džiaugiasi, kad Europos Komisija Priede išsamiai apibūdino visus organus 
ir donorus ir nepasirinko komitologijos procedūros. Galbūt ne specialistus 
informacijos išsamumo lygis iš pradžių gąsdina, tačiau Priede nėra apibrėžtas 
draudimas, taip pat neprašoma pateikti specifinių patikrų rezultatų. Priešingai – Priedu 
gydytojui ir jo komandai turi būti sudaryta galimybė remiantis išsamia visų požymių 
apžvalga atlikti organo rizikos vertinimą. Transplantacija – nauja specializacija: tad 
tyrimas taip pat yra lemiamas ir turi būti atsižvelgta į medicinos pažangą. Dėl šios 
priežasties svarbu, kad dėl direktyvos 25 straipsnio toks lankstumas tampa įmanomas 
turint omenyje, jog tame straipsnyje nustatyta, kad Priedą galima atnaujinti taikant 
komitologijos procedūrą. 

 Pranešėja nurodo, kad naująja direktyva turi būti papildytos ir sustiprintos valstybių 
narių tarpusavio pastangos įdiegti aktyvų, tikslingą koordinacijos metodą, 
atitinkamai neįvedant ir nesivadovaujant griežtesnėmis taisyklėmis. 
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2. Nacionalinės institucijos ir Europos organų mainų organizacijos

 Pasiūlymas, kad kiekviena valstybė narė turi nurodyti nacionalinę (-es) instituciją (-
as), suprastas kaip esminis: patirtis rodo, kad dėl panašios centralizuotos sistemos gali 
padidėti donorų skaičius. Šių institucijų užduočių paketas atrodo tikrai ambicingas, 
ypač valstybėms narėms, kurios dar nėra įkūrusios tokios nacionalinės institucijos. 

 Valstybių narių vykdomas organų mainų procesas taip pat išlieka esminis. Turėtų būti 
svarbu ištirti, kokiu mastu direktyva suteikia galimybę valstybėms narėms išlaikyti ar 
atsisakyti esamų santykių su Europos organų mainų organizacijomis arba užmegzti 
naujus santykius. Vis dėlto 22 straipsnyje patikslinama, kad valstybės narės gali 
perduoti įgaliojimus organų mainų organizacijoms.  

3. Ryšys su kitais teisės aktais

 Kadangi šios direktyvos teisinis pagrindas – 152 straipsnis, joje taip pat taikytinos 
visos taisyklės dėl sveikatos priežiūros tarptautiniu mastu. Atsižvelgiant į 
transplantacijos specifiškumą ir laukiančių asmenų sąrašų sistemos ypatingumą, turėtų 
būti itin gerai apsvarstytas organų išskyrimas direktyvoje dėl sveikatos priežiūros 
tarptautiniu mastu – šiuo metu jis aptariamas Europos Parlamente ir Ministrų 
Taryboje. 

4. Direktyvos taikymo srities apribojimas

 Siekiant išvengti bet kokio nesusipratimo, derėtų priminti, kad direktyvos nuostatos, 
susijusios su tyrimu, taikomos tik organams, skirtiems transplantuoti žmogaus kūne. 

 Nepaisydama to, kad kai kurie suinteresuotieji asmenys yra šalys, prašančios į šios 
direktyvos taikymo sritį įtraukti ir organų priskyrimą / paskirstymą, pranešėja mano, 
kad priskyrimas ne iš karto turi tapti šios direktyvos objektu, todėl jis nepatenka į ES 
kompetencijos sritį. 

 Savo 2008 m. balandžio 22 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paprašė paremti 
metodus, skirtus išvengti organų atmetimo ir vykdyti gydymą šiuo tikslu. Kadangi tai 
dar nesiūloma šiame pasiūlyme, galima tikėtis, kad bus pasiūlymas bus papildytas. 

5. Apibrėžtys

 Išlieka klausimas, ar „organo“ apibrėžtis yra pakankamai aiški, ar ją atitinkamai 
reikia tobulinti siekiant nurodyti, ar ji apima Langerhanso saleles, sudėtinius audinius 
ir hepatocitus, ar ne. 

 „Donoro ir organo apibūdinimo“ apibrėžtimi galbūt galima nurodyti, kad reikia 
atsižvelgti į galiojantį transplantacijos medicinos žinių lygį, kaip nustatyta 
25 straipsnyje. 

 Pranešėja pritaria tam, kad Komisija „įsigyjančiosios organizacijos ir 
transplantacijos centro“ apibrėžtis laiko identiškomis, kad taip valstybėms narėms 
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suteiktų galimybę atsižvelgiant į jų taikomą praktiką pasirinkti, kokioms 
organizacijoms patikėti šias užduotis (t. y. gauti ir transplantuoti žmonių organus).

6. Gyvi donorai

 Valstybės narės, kuriose įstatymų leidėjas leidžia donorystę žmogui esant gyvam, turi 
garantuoti, kad bus išsaugotas gyvų donorų, neturinčių genetinių ar emocinių ryšių su 
gavėju, anonimiškumas. 

 Pasiūlymo 13 straipsnyje nustatyta, kad gyviems donorams priklausančių žmogaus 
organų donorystė yra savanoriška ir nemokama. Parlamentas savo 2008 m. balandžio 
22 d. rezoliucijoje vis dėlto nurodė, kad valstybės narės turi apibrėžti sąlygas, 
kuriomis gali būti skirta kompensacija. Valstybės narės turi užtikrinti, kad mokėjimas 
tėra kompensacija ir išlieka griežtai apribotas iki išlaidų ir sunkumų, susijusių su 
donoryste, atlyginimo. Pranešėja mano, kad 13 straipsnis šia prasme turi būti 
papildytas padarius tam tikrus pakeitimus. 

 Kadangi priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti gyvus donorus (tiek medicininiu, 
psichologiniu, tiek socialiniu aspektu), yra svarbios, pranešėja pabrėžia 
daugiadisciplinių pasitarimų dėl donorystės donorams esant gyviems svarbą. 

7. Sąrašai ir atsekamumas

 Pacientas, kuris nori, kad jo organai būtų transplantuojami už ES ribų, turėtų 
užsiregistruoti organų banke ir taip užkirsti kelią tariamoms transplantacijoms. Jau yra 
atitinkamų alternatyvų, tačiau dažnai atrodo, kad informacija slepiama nuo paciento. 
Aptariant veiksmų planą turėtų paaiškėti, ar ši tema gali būti pasiūlyta plane. 

 Viena iš Europos organų mainų organizacijų neseniai pradėjo projektą EFRETOS dėl 
Europos donorų tapatybės nustatymo sistemos (angl. European Framework for the 
Evaluation of Transplanted Organs). Pranešėja labai susidomėjusi laukia šio projekto 
rezultatų. Tikėtina, kad jis galės būti pavyzdžiu kitiems bendradarbiaujantiems 
susivienijimams ir galbūt ilgainiui iš jo išsivystys tikra europinė tapatybės nustatymo
sistema. 

 Atsižvelgiant į donorų registraciją, nuolat iškyla klausimas dėl vienos formos 
europinės sistemos sukūrimo remiantis tais pačiais kriterijais, taip siekiant padidinti 
galimybę atlikti palyginimą. Dabartiniai kriterijai kartais kelia sumaištį. Direktyvoje 
jie nebus reglamentuoti, tačiau tikėtina, kad bus pasiūlyti valstybėms narėms aptariant 
veiksmų planą.  

 Pranešėja pabrėžia, kad pasiūlymai dėl sąrašų ir atsekamumo taip pat yra svarbūs 
kovojant su prekyba organais – kaip ir visuomenės sąmoningumo didinimas šiuo 
atžvilgiu jie gali daug padėti.  


