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1. INTRODUCERE 

În conformitate cu articolul 152 alineatul(4) din TUE, UE poate „adopta măsuri care instituie
standarde ridicate de calitate şi de securitate a organelor şi substanţelor de origine umană, a 
sângelui şi a derivatelor acestuia; aceste măsuri nu pot împiedica un stat membru să menţină
sau să stabilească măsuri de protecţie mai stricte”. 

Directivele privind standardele de calitate şi siguranţă în ceea ce priveşte sângele, ţesuturile şi 
celulele au fost adoptate deja în 2003 şi, respectiv, 2004. S-a decis atunci să se folosească o 
rută specială pentru organe. În urma acestei hotărâri, Comisia Europeană a publicat la 31 mai 
2007 o comunicare în care au fost propuse 3 aspecte: 

(i) un instrument legislativ pentru standardele de calitate şi siguranţă; 

(ii) un plan de acţiune pentru o colaborare mai strânsă şi schimbul celor mai bune practici 
între statele membre şi 

(iii) măsuri de prevenire a traficului de organe. 

Consiliul a susţinut propunerile Comisiei în concluziile sale din 6 decembrie 2007. 
Parlamentul European a salutat, de asemenea, comunicarea Comisiei în rezoluţia sa adoptată 
la 22 aprilie 2008. Parlamentul i-a solicitat în mod expres Comisiei să prezinte în mod 
neîntârziat o propunere de directivă şi un plan de acţiune pentru a se atinge astfel obiectivul 
comun, şi anume creşterea într-un mod sigur a numărului de organe disponibile în scopul
donării în Europa. 

La 8 decembrie 2008, Comisia a publicat propunerile de directivă şi planul de acţiune,
împreună cu o evaluare detaliată a impactului. Raportoarea salută propunerile, însă îşi 
exprimă regretul cu privire la faptul că, din cauza alegerilor care se apropie, Parlamentul 
European nu dispune de timp suficient pentru a finaliza procedura obişnuită de luare a
deciziilor. În timpul acestui mandat legislativ, doar prima discuţie cu privire la această 
directivă, pe baza prezentului document de lucru, este încă posibilă în cadrul ultimei reuniuni
a Comisiei pentru sănătate publică. Este regretabil, de asemenea, faptul că discuţia privind 
directiva şi planul de acţiune nu pot avea loc în acelaşi timp. 

2. PROBLEME SUPUSE DEZBATERII

Raportoarea salută abordarea cadru a propunerii: directiva ar trebui să asigure că statele 
membre dispun de structurile necesare calităţii şi siguranţei organelor, oferind însă 
autorităţilor competente din statele membre o libertate de acţiune suficientă, pentru ca acestea 
să poată stabili în mod clar, la momentul potrivit, modul de punere în aplicare a acestora.
Trebuie arătat faptul că directiva nu stabileşte standarde pentru donatori sau primitori, ci doar 
pentru organe. 

Asigurarea calităţii şi siguranţei organelor la nivelul UE poate facilita, pe de o parte,
colaborarea între statele membre şi schimbul transfrontalier de organe, iar, pe de altă parte,
poate combate în mod indirect traficul ilegal de organe (printre altele prin crearea unor
autorităţi de supraveghere naţionale şi a unor programe naţionale de calitate, prin asigurarea 
trasabilităţii, garantarea protecţiei donatorului şi asigurarea unei caracterizări complete a 
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organului). 

Raportoarea a purtat săptămânile anterioare numeroase discuţii cu părţile interesate (medici, 
pacienţi, coordonatori de transplant, autorităţi, etc). Toţi au salutat propunerile şi consideră că 
acestea sunt relativ complete. Există, desigur, în continuare puncte care necesită o clarificare 
mai profundă sau care pot fi îmbunătăţite. 

1. Flexibilitate

În rezoluţia sa din aprilie 2008, Parlamentul European a subliniat faptul că directiva trebuie să 
fie suficient de flexibilă şi că în cele din urmă medicul decide dacă organul îndeplineşte toate 
criteriile. Raportorul subliniază în mod categoric faptul că directiva nu trebuie să atragă după 
sine sarcini administrative suplimentare pentru statele membre sau pentru prestatorii de 
servicii. În acest context este important să se sublinieze următoarele aspecte: 

 Programele de calitate naţionale trebuie să permită statelor membre să monitorizeze 
întregul proces privind transplantul de organe şi să aducă îmbunătăţiri. Atât 
reglementarea normelor, cât şi sarcinile diferiţilor participanţi la proces pot oferi 
ocazia unor discuţii ulterioare. Intenţia nu este însă ca directiva să pună în pericol 
uzanţa bunelor practici existente, a practicilor adaptate condiţiilor predominante şi a 
circumstanţelor din diferitele state membre şi nici să modifice condiţiile, care să poată 
duce astfel la o scădere a numărului de donatori potenţiali şi propriu-zişi. 

 Directiva îşi propune să reducă cât mai mult posibil durata ischemiei. Rămâne în 
sarcina autorităţilor naţionale să estimeze durata ischemiei din punctul de vedere al 
costurilor de transport în creştere şi ţinând cont de eficienţa costurilor. Raportoarea
consideră că limitarea prevederilor în materie de transport al organelor trebuie să ofere 
o libertate de acţiune suficientă, pentru a se putea realiza această estimare.

 Din fericire, Comisia Europeană a inclus în mod detaliat în anexă întreaga 
caracterizare a organelor şi donatorilor , pronunţându-se, prin aceasta, împotriva 
procedurii de comitologie. Este probabil ca gradul de detaliere a anexei să intimideze
la prima vedere pe cei care nu sunt specialişti în domeniu, însă anexa nu cuprinde nici 
o restricţie şi nici nu se solicită rezultate de testare specifice. Din contră, anexa trebuie 
să-i permită medicului şi echipei sale ca, pe baza bilanţului integral al tuturor 
caracteristicilor, să realizeze o evaluare a riscului prezentat de organ. Transplantul este 
o specializare recentă: de aceea, cercetarea este crucială şi progresul medical trebuie 
să fie luat în calcul în mod corespunzător. Din acest motiv este important, de 
asemenea, ca articolul 25 din directivă să permită această flexibilitate, dat fiind faptul 
că acesta prevede că anexa poate fi actualizată în cadrul procedurii de comitologie. 

 Raportoarea atrage atenţia asupra faptului că noua directivă trebuie să completeze şi 
să consolideze eforturile statelor membre, pentru a se putea realiza o metodă de 
coordonare activă şi eficace, fără ca acest lucru să prejudicieze introducerea sau 
folosirea unor norme mai stricte. 
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2. Autorităţile naţionale şi organizaţiile europene de schimb de organe

 Propunerea ca fiecare stat membru să desemneze o autoritate naţională (autorităţi 
naţionale) este resimţită ca fiind esenţială: experienţa practică arată că un astfel de 
sistem central poate duce la o creştere a numărului de donatori. Cu toate acestea, 
pachetul de sarcini al acestor autorităţi pare foarte ambiţios, în special pentru statele 
membre care nu au creat până acum nicio astfel de autoritate naţională. 

 Schimbul de organe între statele membre rămâne, de asemenea, un element esenţial. 
Este important să se verifice în ce măsură directiva oferă statelor membre posibilitatea 
de a menţine sau nu relaţiile existente cu organizaţiile europene de schimb de 
organe, precum şi de a crea noi relaţii. Articolul 22 prevede că statele membre pot 
delega competenţe organizaţiilor de schimb de organe.

3. Raportul cu celelalte dispoziţii legislative

 Având în vedere că temeiul juridic al acestei directive este articolul 152, toate 
dispoziţiile privind serviciile de sănătate transfrontaliere sunt aplicabile şi prezentei
directive. Având în vedere cerinţele specifice privind transplantul şi sistemul 
controversat al listelor de aşteptare, cel mai bine ar fi ca în directiva privind serviciile 
de sănătate transfrontaliere să se prevadă o excepţie pentru organe, lucru care este 
dezbătut în prezent în Parlamentul European şi în Consiliul de Miniştri. 

4. Domeniul de aplicare al directive 

 Pentru a evita orice neînţelegere, trebuie subliniat faptul că dispoziţiile directivei 
privind cercetarea sunt aplicabile numai organelor destinate transplantului în corpul 
uman. 

 În ciuda faptului că anumite părţi interesate solicită includerea alocării de organe ca 
obiect al prezentei directive, raportoarea consideră că alocarea nu se încadrează în 
domeniul competenţelor UE şi, prin urmare, nu poate constitui obiect al acestei 
directive. 

 În rezoluţia sa din 22 aprilie 2008, Parlamentul European a solicitat Comisiei să 
sprijine metodele de prevenire şi de tratare a respingerii organelor. Având în vedere 
faptul că acest lucru nu este inclus în prezenta propunere, acesta poate constitui un 
punct de interes special care trebuie completat. 

5. Definiţii

 Rămâne întrebarea dacă definiţia „organului” este suficient de clară sau dacă mai 
trebuie rafinată pentru a se asigura faptul că aceasta cuprinde şi insulele lui 
Langerhans, ţesuturile compuse şi hepatocitele. 

 Ar trebui, de asemenea, ca în definiţia „caracterizării donatorului şi organului” să 
se indice şi faptul că trebuie să se ţină cont de stagiul actual de cunoaştere al medicinei 
transplantului, astfel cum se prevede la articolul 25.
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 Raportoarea salută faptul că Comisia echivalează definiţiile „organizaţiei de 
prelevare şi centrului de transplant” pentru a oferi, în acest mod, statelor membre 
posibilitatea ca, în funcţie de practicile lor curente, să aleagă organizaţia căreia doresc 
să-i aloce respectivele sarcini (şi anume prelevarea de organe umane şi transplantul 
acestora).

6. Donatori vii

 Statele membre în care donarea de organe de la donatori vii este permisă prin lege 
trebuie să garanteze anonimitatea donatorilor în viaţă care nu au o legătură genetică 
sau emoţională cu primitorul. 

 Articolul 13 din prezenta propunere prevede că donările de organe umane prelevate de 
la donatorii vii trebuie să fie benevole şi neremunerate. Cu toate acestea, Parlamentul a 
solicitat, în rezoluţia sa din 22 aprilie 2008, statelor membre să definească condiţiile în 
care este permisă plata unei despăgubiri. Statele membre trebuie să garanteze că plata 
este menită în mod exclusiv ca despăgubire şi se limitează în mod strict la acoperirea 
cheltuielilor şi neplăcerilor aferente donării. Raportoarea consideră că articolul 13 ar 
trebui modificat în acest sens.

 Având în vedere că măsurile care vizează protecţia donatorilor vii sunt importante, atât 
din punct de vedere medical, cât şi psihologic şi social, raportoarea subliniază 
importanţa consultării multidisciplinare privind donările de organe de către donatorii 
vii. 

7. Registre şi trasabilitate 

 Un pacient, care doreşte să efectueze un transplant în afara UE, ar trebui să se înscrie 
într-o bază de date a donatorilor de organe, pentru ca astfel să se prevină 
transplanturile fantomă. Există deja iniţiative adecvate în acest sens; cu toate acestea
însă, pacientul are deseori rezerve. În timpul dezbaterii planului de acţiune ar trebui să 
se stabilească dacă acest subiect poate fi inclus în plan. 

 Una dintre organizaţiile europene de schimb de organe a demarat între timp proiectul 
EFRETOS privind sistemul european de identificare a donatorilor (European 
Framework for the Evaluation of Transplanted Organs). Rezultatele acestui proiect 
sunt aşteptate cu mult interes de către raportoare. Sperăm că acesta poate servi drept 
exemplu pentru alte forme de colaborare şi că, eventual, pe termen lung, poate 
conduce la crearea unui sistem european real de identificare. 

 În ceea ce priveşte înregistrarea donatorilor se pune, în mod constant, problema
elaborării unui sistem european uniform pe baza aceloraşi parametri, în vederea 
creşterii comparabilităţii. Parametrii prezenţi creează uneori confuzie. Cu toate 
acestea, acest lucru nu trebuie reglementat în cadrul unei directive, însă sperăm că 
acesta poate fi luat în considerare în timpul dezbaterii între statele membre privind
planul de acţiune. 

 În concluzie, raportoarea subliniază faptul că propunerile privind registrele şi 
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trasabilitatea sunt, de asemenea, importante în lupta împotriva traficului de organe, la 
fel ca şi contribuţia pe care o poate aduce creşterea gradului de conştientizare publică 
în acest sens.


