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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par transplantācijai 
paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0818),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 152. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0480/2008),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 168. panta 
4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Juridiskās komitejas atzinumu (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Plaša 
cilvēku orgānu transplantācijas 
izmantošana terapijā prasa, lai to kvalitāte 
un drošība būtu tāda, kas samazina slimību 
pārnešanas risku. 

(2) Tomēr ar orgānu izmantošanu 
transplantācijai ir saistīts risks. Plaša 
cilvēku orgānu transplantācijas 
izmantošana terapijā prasa, lai to kvalitāte 
un drošība būtu tāda, kas samazina slimību 
pārnešanas risku. Labi organizētas valstu 
transplantācijas sistēmas un labāko 
pieejamo medicīnisko zināšanu, 
tehnoloģiju un inovatīvas ārstēšanas 
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izmantošana var pacientiem ievērojami 
samazināt ar pārstādītajiem orgāniem 
saistītus riskus, piemēram, orgānu 
atgrūšanu.

Or. en

Pamatojums

Viens no šīs direktīvas mērķiem ir uzlabot riska un ieguvumu attiecību pacientiem. Tādēļ šajā 
apsvērumā ir jāuzsver, ka dažus riskus ir iespējams samazināt, īstenojot šo direktīvu. Viens no 
ārstēšanas svarīgākajiem rezultātiem ir tas, ka pacients pieņem orgānu. Tādēļ ir jāveic 
pasākumi orgānu atgrūšanas samazināšanai, tādējādi uzlabojot riska un ieguvumu attiecību 
pacientiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Personālam, kas tieši iesaistīts cilvēka 
orgānu ziedošanā, ieguvē, pārbaudēs, 
glabāšanā, transportēšanā un 
transplantācijā, jābūt pienācīgi 
kvalificētam un apmācītam.

(14) Personālam, kas tieši iesaistīts cilvēka 
orgānu ziedošanā, ieguvē, pārbaudēs, 
raksturošanā, glabāšanā, transportēšanā un 
transplantācijā, jābūt pienācīgi 
kvalificētam un apmācītam.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas 2. panta 1. punktā uzskaitītajās darbībās iekļauta arī raksturošana.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Saskaņā ar minēto hartu un attiecīgi ņemot 
vērā Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu, orgānu transplantācijas 

(16) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Saskaņā ar minēto hartu un attiecīgi ņemot 
vērā Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu, orgānu transplantācijas 
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programmu pamatā jābūt brīvprātīgas un 
bezmaksas ziedošanas principiem, donora 
altruismam un solidaritātei starp donoru un 
saņēmēju, vienlaikus nodrošinot mirušā 
donora un saņēmēja(-u) anonimitāti.

programmu pamatā vajadzētu būt 
brīvprātīgas un bezmaksas ziedošanas 
principiem, donora altruismam un 
solidaritātei starp donoru un saņēmēju, 
vienlaikus nodrošinot stingrus 
konfidencialitātes noteikumus un drošības 
pasākumus, lai aizsargātu donoru un 
saņēmēju personas datus.

Or. en

Pamatojums

Jēdzieni „izsekojamība” un „identificējamība” ir savstarpēji cieši saistīti — ja ir iespējams 
tiešā vai netiešā veidā sameklēt bioloģisko materiālu turētājus, tos uzskata par 
identificējamiem. Attiecībā uz datu aizsardzību izsekojamību un datu anonimitāti nevar minēt 
vienlaikus, jo šie jēdzieni ir pretrunā viens otram. Tomēr, priekšlikumā joprojām izmantoti 
abi termini, tādējādi radot pretrunas.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Kompetentā iestāde apspriežas ar 
valsts datu aizsardzības iestādi par 
sistēmas izveidi, lai pārsūtītu datus par 
orgāniem uz trešām valstīm un no tām. 
Tai piemērojama Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīvas 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti 1 25. un 
26. pantā izklāstītā īpašā kārtība personas 
datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm.
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 95/46/EK 25. un 26. pantā ir noteikta īpaša kārtība personas datu pārsūtīšanai uz 
trešām valstīm. Priekšlikuma 21. pantā vai attiecīgajā 15. apsvērumā varētu minēt, ka 
kompetentā iestāde apspriedīsies ar valsts datu aizsardzības iestādi, lai izveidotu vajadzīgo 
sistēmu ne tikai drošai, bet arī ātrai un efektīvai datu par orgāniem pārsūtīšanai uz trešām 
valstīm un no tām. 
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
jāuzņemas galvenā loma orgānu kvalitātes 
un drošības nodrošināšanā visā ķēdē no 
ziedošanas līdz transplantācijai. Kā 
uzsvērts Ministru komitejas ieteikumos 
dalībvalstīm par Eiropas Padomes Valsts 
transplantācijas organizācijas (VTO) 
aprakstu, darbību un atbildību, ir ieteicama 
viena oficiāli atzīta un bezpeļņas iestāde, 
kas ir kopumā atbildīga par ziedošanu, 
atrašanu, izsekojamību un atbildību. Tomēr 
atkarībā no kompetences sadalījuma 
dalībvalstīs, vietējo, reģionālo, valsts 
un/vai starptautiskas iestādes var strādāt 
kopā, lai koordinētu ziedošanu, atrašanu, 
un/vai transplantāciju, ar nosacījumu, ka 
sistēma nodrošina atbildību, sadarbību un 
efektivitāti.

(19) Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
jāuzņemas galvenā loma orgānu kvalitātes 
un drošības nodrošināšanā visā ķēdē no 
ziedošanas līdz transplantācijai un 
pacienta atveseļošanās laikā, balstoties uz 
medicīnisko paraugpraksi ārstēšanā pēc 
transplantācijas. Kā uzsvērts Ministru 
komitejas ieteikumos dalībvalstīm par 
Eiropas Padomes Valsts transplantācijas 
organizācijas (VTO) aprakstu, darbību un 
atbildību, ir ieteicama viena oficiāli atzīta 
un bezpeļņas iestāde, kas ir kopumā 
atbildīga par ziedošanu, atrašanu, 
izsekojamību un atbildību. Tomēr atkarībā 
no kompetences sadalījuma dalībvalstīs, 
vietējo, reģionālo, valsts un/vai 
starptautiskas iestādes var strādāt kopā, lai 
koordinētu ziedošanu, atrašanu un/vai 
transplantāciju, ar nosacījumu, ka sistēma 
nodrošina atbildību, sadarbību un 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Transplantācijas process nebeidzas tad, kad pacients pārstādīšanas operācijā ir saņēmis 
orgānu. Atveseļošanās periods un ārstēšana ar terapijas veidiem, kas novērš orgānu
atgrūšanu, ir ļoti būtiska daļa no orgāna veiksmīgas vai neveiksmīgas pārstādīšanas 
pacientam. To nedrīkst neņemt vērā, jo tam ir būtiska nozīme novērtējot vai pacientam veiktā 
pārstādīšana ir bijusi veiksmīga un vai viņa veselības stāvoklis ir uzlabojies.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pasākumi, kuri vajadzīgi, lai īstenotu 
šo direktīvu, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību.

(21) Pasākumi, kuri vajadzīgi, lai īstenotu 
šo direktīvu, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Visos gadījumos saistībā ar 
25. pantu, kad tiek apsvērti īstenošanas 
pasākumi, kas ietekmē datu aizsardzību 
un drošību, jāapspriežas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāju.

Or. en

Pamatojums
Likumdevējam ir jānodrošina, ka visos gadījumos saistībā ar 25. pantu, kad tiek apsvērti 
īstenošanas pasākumi, kas ietekmē datu aizsardzību un drošību, jāapspriežas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. 

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Īpaši, gadījumos, kad attiecīgie orgāni 
tiek apmainīti dalībvalstu starpā, Komisija 
jāpilnvaro noteikt transplantācijas 
centriem procedūras informācijas 
nodošanai par orgānu raksturojumu, 
procedūras orgānu izsekojamības 
nodrošināšanai, ietverot prasības 
marķējumam, un procedūras ziņošanai par 
nopietniem nevēlamiem notikumiem vai 
blaknēm. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi 
un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, papildināt šo 
direktīvu, iekļaujot jaunus nebūtiskus 

(22) Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus, 
Komisijai ir jāpiešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu
gadījumos, kad attiecīgie orgāni tiek 
apmainīti dalībvalstu starpā, 
transplantācijas centriem procedūras 
informācijas nodošanai par orgānu 
raksturojumu, procedūras orgānu 
izsekojamības nodrošināšanai, ietverot 
prasības marķējumam, un procedūras 
ziņošanai par nopietniem nevēlamiem 
notikumiem vai blaknēm.
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elementus, ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Likumdevējam ir jānodrošina, ka visos gadījumos saistībā ar 25. pantu, kad tiek apsvērti 
īstenošanas pasākumi, kas ietekmē datu aizsardzību un drošību, jāapspriežas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. 

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neliedz dalībvalstīm atstāt 
spēkā vai ieviest stingrākus aizsardzības 
pasākumus, ja vien tie atbilst Līguma 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3. pants - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „atļauja” nozīmē atļauju, akreditāciju, 
nozīmēšanu vai licencēšanu, atkarībā no 
katrā dalībvalstī izmantotajiem jēdzieniem;

(a) „atļauja” nozīmē atļauju, akreditāciju, 
nozīmēšanu vai licencēšanu atkarībā no 
katrā dalībvalstī izmantotajiem jēdzieniem, 
vai arī reģistrāciju veselības aprūpes 
valsts iestādē ar noteikumu, ka šīs valsts 
iestādes funkcijās iekļauta 
nodrošināšana, ka reģistrētā iestāde 
izpilda šajā direktīvā izklāstītos 
noteikumus;

Or. en



PR\798376LV.doc 11/36 PE430.898v01-00

LV

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka visas dalībvalstis, kurās jau ir labi izveidotas veselības aprūpes un orgānu 
pārstādīšanas sistēmas, ir spējīgas saglabāt savas organizatoriskās un administratīvās 
struktūras. Dažās dalībvalstīs reģistrācija tiek pielīdzināta atļaujas izsniegšanas vai 
akreditācijas procesam.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3. pants - aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) „kompetentā 
iestāde/organizācija/institūcija” nozīmē 
vienu vai vairākas bezpeļņas iestādes, 
organizācijas un/vai institūcijas, valsts vai 
privātas, kas ir atbildīgas par šīs 
direktīvas prasību īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar definīciju, kas dota Eiropas orgānu apmaiņas organizācijai, kura ir atbildīga arī 
par orgānu iegūšanu un to direktīvas noteikumu pārraudzību, uz kuriem balstās jebkura 
pārstādīšanas sistēma, ir svarīgi skaidrības labad iekļaut arī kompetentās iestādes definīciju, 
kas ir izveidota atbilstīgi 18. pantam. Tādējādi šis grozījums papildina ierosinātos 18. panta 
grozījumus (Nr. 37. un Nr. 38.). Direktīvas noteikumu īstenošanā tas ļauj elastīgāk organizēt 
orgānu ziedošanu un ieguvi, nepasliktinot kvalitāti un nesamazinot drošību.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
3. pants - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „donors” nozīmē katru cilvēku, kas ir 
orgānu avots, neatkarīgi vai dzīvs, vai 
miris;

(c) „donors” nozīmē katru mirušu vai 
dzīvu personu, kura ziedo vienu vai 
vairākus orgānus;

Or. en
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Pamatojums

Tā kā cilvēka ķermenis vienmēr, arī pēc nāves, ir personas ķermenis, donora definīcija ir 
jāpersonalizē.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
3. pants - j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) „ieguves organizācija” nozīmē veselības 
aprūpes iestādi, slimnīcas nodaļu vai palātu 
vai citu iestādi, kurai kompetentā iestāde 
atļāvusi iegūt cilvēka orgānus;

(j) „ieguves organizācija” nozīmē veselības 
aprūpes iestādi, slimnīcas nodaļu vai palātu 
vai citu iestādi, kurai kompetentā 
iestāde/organizācija/institūcija atļāvusi 
iegūt cilvēka orgānus;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 9. grozījumu. Orgānu ieguves organizācijai var būt divas 
funkcijas — tā var būt donora slimnīca (slimnīca vai slimnīcas nodaļa, kurā iegūst orgānus 
transplantācijai) vai ārēja organizācija (valsts vai privāta), kas ir atbildīga par visa orgānu 
ziedošanas un iegūšanas procesa koordinēšanu un organizēšanu. Ja ieguves organizācija nav 
donora slimnīca, organizācija var darboties arī kā kompetentā 
iestāde/organizācija/institūcija. Sk. arī ierosināto 5. panta grozījumu Nr. 17.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
4. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts kvalitātes programmas Valsts kvalitātes un drošības programmas 

Or. en

Pamatojums

Grozījumā tiek ņemta vērā direktīvas darbības joma.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
4. pants - 2. punkts - -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) standarta darbības procedūras 
iespējamo donoru identifikācijai un 
informācijas nodošanai par donoru;

Or. en

Pamatojums

Iespējamo donoru identifikācija intensīvās terapijas nodaļās un informācijas nodošana par 
donoru ir obligāts priekšnoteikums jebkurās orgānu ziedošanas darbībās. Daudzos pētījumos 
ir redzams, ka katrā dalībvalstī uz miljonu iedzīvotāju ir iespējami 40 līdz 50 donori. Tas 
nozīmē, ka katra dalībvalsts var palielināt orgānu ziedošanas līmeni, izveidojot sistemātisku 
esošā donoru potenciāla analīzi visās donoru slimnīcās, lai garantētu, ka donoru potenciāls 
tiek izmantots.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
4. pants - 3. punkts - b apakšpunkts - otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 11. panta 2. punktā minēto orgānu 
atsaukšanai,

– 11. panta 2. punktā minētu nopietnu 
nevēlamu notikumu vai blakņu vadībai,

Or. en

Pamatojums

Pasākumos, kuri jāpieņem saistībā ar nopietnu nevēlamu notikumu vai blakni, nav 
nepieciešams iekļaut orgānu atsaukšanu, kā noteikts šajā direktīvā. Dažkārt nevēlami 
notikumi vai blaknes rodas tad, kad orgāns jau ir pārstādīts, un šajā gadījumā transplanta 
izņemšana orgāna atsaukšanai var nebūt vispareizākā no pieņemamajām darbībām. Turklāt 
konkrētas drošības problēmas risināšanā ietilptu arī procedūru un rezultātu pārskatīšana un 
novērtēšana, lai ieviestu  koriģējošus vai profilaktiskus pasākumus.
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
4. pants - 3. punkts - b apakšpunkts - trešais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– saistībā ar ieguves organizāciju un 
transplantācijas centru atbildību attiecībā 
uz ziņošanu;

– saistībā ar ieguves organizāciju un 
transplantācijas centru atbildību attiecībā 
uz ziņošanu un vadību;

Or. en

Pamatojums

Nopietnu nevēlamu notikumu vai blakņu gadījumā ir jāpieņem profilaktisku pasākumu virkne. 
Šajos pasākumos nav nepieciešams iekļaut orgānu atsaukšanu, kā noteikts šajā direktīvā. 
Dažkārt nopietni nevēlami notikumi vai blaknes rodas tad, kad orgāns jau ir pārstādīts, un 
šajā gadījumā transplanta izņemšana (orgāna atsaukšana) var nebūt vispareizākā no 
pieņemamajām darbībām.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants - 3. punkts - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosaka vajadzīgo kvalifikācijas līmeni 
personālam, kas iesaistīts visos ķēdes 
posmos no ziedošanas līdz transplantācijai 
vai iznīcināšanai, un izveido īpašas 
personāla apmācības programmas saskaņā 
ar starptautiski atzītiem standartiem. 

c) nosaka vajadzīgo kvalifikācijas līmeni 
veselības aprūpes personālam, kas 
iesaistīts visos ķēdes posmos no ziedošanas 
līdz transplantācijai vai iznīcināšanai, un 
izveido īpašas personāla apmācības 
programmas saskaņā ar starptautiski 
atzītiem standartiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
5. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguve notiek 1. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguvi veic 
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ieguves organizācijās, kuras atbilst šajā 
direktīvā paredzētajiem noteikumiem.

ieguves organizācijas vai tā notiek
minētajās organizācijās, kuras atbilst šajā 
direktīvā paredzētajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa donoru slimnīcu nespēj nodrošināt visu direktīvas noteikumu izpildi bez 
palīdzības. Jo īpaši tas attiecas uz donoru orgānu raksturošanu saskaņā ar 7. pantu. Lai 
nemazinātu slimnīcu vēlmi piedalīties orgānu ziedošanā, direktīvā ir jāparedz, ka vai nu 
donora slimnīca pati veic visus nepieciešamos pasākumus, vai kāda ārēja orgānu ieguves 
organizācija sniedz palīdzību un nodrošina visu direktīvas noteikumu izpildi, lai panāktu 
augstus kvalitātes un drošības standartus potenciālajiem saņēmējiem.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
6. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka medicīniskā 
darbība ieguves organizācijās, piemēram, 
donoru atlase, notiek pēc ārsta 
norādījumiem un uzraudzībā, kā noteikts 
Direktīvā 2005/36/EK.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka medicīniskā 
darbība ieguves organizācijās, piemēram, 
donoru atlase un novērtēšana, notiek pēc 
ārsta norādījumiem un uzraudzībā, kā 
noteikts Direktīvā 2005/36/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
8. pants - 1. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) orgānu transportēšanā iesaistītajām 
organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem 
ir standarta darba procedūras, lai 
nodrošinātu orgāna veselumu 
transportēšanas laikā un minimālu
transportēšanas laiku; 

a) orgānu transportēšanā iesaistītajām 
organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem 
ir standarta darba procedūras, lai 
nodrošinātu orgāna veselumu 
transportēšanas laikā un optimālu un 
iespēju robežās īsāku transportēšanas 
laiku; 
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Or. en

Pamatojums

Bieži, lai nodrošinātu orgāna veselumu transportēšanas laikā, labāk ir nevis iespējami 
saīsināt transportēšanas laiku, bet gan sagaidīt vispareizāko brīdi.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
8. pants - 1. punkts - b apakšpunkts - ceturtais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ieteicamie transporta apstākļi, ietverot 
norādījumus kādā temperatūrā un kādā 
pozīcijā konteiners jātur. 

– ieteicamie transporta apstākļi, ietverot 
norādījumus par atbilstīgu konteinera 
turēšanas temperatūru un novietošanas 
pozīciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
10. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina donora 
identifikācijas sistēmas īstenošanu, kurā 
var identificēt katru ziedojumu un katru ar 
to saistīto orgānu. Dalībvalstis nodrošina, 
ka šo donoru identifikācijas sistēmu
projektē un izvēlas atbilstoši mērķim 
personas datus nevākt, neapstrādāt vai 
neizmantot vai darīt to pēc iespējas 
mazāk. Īpaši jāizmanto iespējas lietot 
pseidonīmus vai padarīt personas 
anonīmas.

2. Dalībvalstis nodrošina donora 
identifikācijas sistēmas īstenošanu, kurā 
var identificēt katru ziedojumu un katru ar 
to saistīto orgānu. Dalībvalstis nodrošina 
tādas donoru un saņēmēju identifikācijas 
sistēmas īstenošanu, kuru projektē un 
izvēlas atbilstoši mērķim pēc iespējas 
mazāk vākt, apstrādāt vai izmantot 
personas datus, īpaši liekot lietā 
pseidonīmu piešķiršanas metodes, kā arī 
vajadzīgos tehniskos un organizatoriskos 
pasākumus šādu datu drošībai.

Or. en

Pamatojums
Jēdzieni „izsekojamība” un „identificējamība” ir savstarpēji cieši saistīti — ja ir iespējams 
tiešā vai netiešā veidā sameklēt bioloģisko materiālu turētājus, tos uzskata par 
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identificējamiem. Attiecībā uz datu aizsardzību izsekojamību un datu anonimitāti nevar minēt 
vienlaikus, jo šie jēdzieni ir pretrunā viens otram. Tomēr, priekšlikumā joprojām izmantoti 
abi termini, tādējādi radot pretrunas.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
10. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis saskaņā ar 24. pantu 
paredz sankcijas, kas piemērojamas par:
a) neatļautu piekļuvi datiem vai 

sistēmām, ar kurām var identificēt 
donorus vai saņēmējus;
b) sistēmu vai datu izmantošanu donoru 

vai saņēmēju identificēšanai, lai 
sameklētu donorus vai saņēmējus, ja vien 
to nedara medicīniskas nepieciešamības 
gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Sankcijas ir nepieciešamas, lai atturētu cilvēkus no sistēmu izmantošanas neatļautai 
meklēšanai.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
11. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 
vajadzīgu informāciju par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un blaknēm, kas 
var ietekmēt cilvēku orgānu kvalitāti un 
drošību, un kuras attiecas uz orgānu ieguvi, 
pārbaudēm un transportu, kā arī visām 
nopietnām nevēlamām blaknēm, ko novēro 
transplantācijas laikā vai pēc tās, un kuras 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
ziņošanas sistēma, lai ziņotu, izmeklētu, 
reģistrētu un pārsūtītu atbilstošu un 
vajadzīgu informāciju par nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un blaknēm, kas 
var ietekmēt cilvēku orgānu kvalitāti un 
drošību, un kuras attiecas uz orgānu ieguvi, 
pārbaudēm, glabāšanu un transportu, kā 
arī visām nopietnām nevēlamām blaknēm, 
ko novēro transplantācijas laikā vai pēc tās, 
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var būt saistītas ar minētajām darbībām. un kuras var būt saistītas ar minētajām 
darbībām.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas 2. panta 1. punktā paredzētajās darbībās iekļauta arī glabāšana, un, šķiet, būtu 
lietderīgi ņemt vērā, ka ar glabāšanu saistīti jautājumi var būt iemesls nopietniem 
nevēlamiem notikumiem.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
13. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēka 
orgānu ziedojumi no mirušiem un dzīviem 
donoriem ir brīvprātīgi un bezmaksas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cilvēka 
orgānu ziedojumi no mirušiem un dzīviem 
donoriem ir altruistiski, brīvprātīgi un 
bezmaksas.

Or. en

Pamatojums

Orgānu ziedošana ir dāvana, kuras pamatā ir solidaritāte un līdzcietība pret līdzcilvēku. 
Nepieprasīt, lai orgānu ziedošana būtu altruistisku mērķu vadīta, nozīmētu noniecināt mirušā 
vai dzīvā donora dāvanu un aizskart cieņu. Eiropas Parlaments jau ir atzinis šo īpašo prasību 
2008. gada 22. aprīļa rezolūcijā (Rezolūcijas par orgānu ziedošanu un transplantāciju (A6-
0090/2008) 22. punkts), un Komisija ir iekļāvusi to paskaidrojuma raksta 23. punktā.  

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
13. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu un 
attiecīgām ieinteresētām personām izvērtē 
iespēju izveidot sistēmu, ar kuras 
palīdzību iespējami lielākā skaitā 
dalībvalstu ņemtu vērā to pilsoņu paustās 
vēlmes, kuri pēc nāves piekrīt ziedot savus 
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orgānus. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā cilvēki dzīvo, ceļo un strādā vairākās Eiropas Savienības valstīs, viņi dažreiz arī mirst 
valstīs, kuras nav viņu pilsonības vai dzīvesvietas valsts.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
13. pants - 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv 
tādas sistēmas un reģistri, kas ir viegli 
pieejami nākamo donoru vēlmju 
reģistrēšanai, un ka kompetentās iestādes 
pirmām kārtām ņem vērā donora vēlmes, 
nevis citas, iespējami pretējas 
dzīvesbiedra, pirmās pakāpes radinieka 
vai citas personas vēlmes.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis jāmudina nodrošināt tādu sistēmu esamību, kurās var paust vēlmi kļūt par 
donoru, un to, ka šādu vēlmi uzskata par prioritāti.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
13. pants - 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Dalībvalstis nodrošina orgānu 
piešķiršanu saņēmējiem bez 
diskriminācijas un atbilstīgi 
pārredzamiem un zinātniskiem 
kritērijiem.

Or. en
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Pamatojums

Šis noteikums par orgānu piešķiršanu tiešā veidā izriet no vienlīdzības un taisnīguma 
principa piemērošanas veselības aprūpes resursu piešķiršanā. 

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
13. pants - 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Dalībvalstis nodrošina, ka orgānu 
paņemšana no mirušas personas notiek 
tikai tādā gadījumā, ja minētās personas 
nāve ir apstiprināta atbilstīgi valsts tiesību 
aktiem.

Or. en

Pamatojums

Prasība par mirušā donora miršanas apliecības uzrādīšanu pirms orgāna izņemšanas 
atļaušanas izriet no Eiropas Padomes Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu 
papildprotokola par cilvēku izcelsmes orgānu un audu pārstādīšanu 16. pantā izklāstītā 
principa par cilvēka dzīvības un fiziskās veselības neaizskaramību. 

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
14. pants - 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka donoriem 
sniedz visaptverošu, konkrētu un 
objektīvu informāciju par orgānu 
ziedošanu, aptverot transplantāciju, īpašo 
pielietojuma jomu, iespējamo 
izmantošanu un risku, tostarp arī 
ļaunprātīgas izmantošanas risku.

Or. en



PR\798376LV.doc 21/36 PE430.898v01-00

LV

Pamatojums

Kaut gan risinājumu atrašana nopietnajam orgānu trūkumam ES ir ārkārtīgi svarīga, ir 
jāciena un jāaizsargā arī brīva izvēle ziedot vai neziedot orgānu. Ja nav pietiekamas, 
atbilstīgas un objektīvas informācijas, lēmums par orgāna ziedošanu nebūs „brīvprātīgs”. 
Eiropas Parlaments atzina šo principu 2008. gada 22. aprīļa rezolūcijas 7. un 37. pantā.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
15. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dzīvu donoru ziedojumi jāuzskata par 
pēcnāves ziedojumu papildinājumu, un 
tos drīkst izmantot kā galējo līdzekli, ja 
nav pieejama piemērota alternatīva, 
piemēram, miruša donora orgāns. Pamatā 
dzīvu donoru ziedojumi ir jāatļauj tikai 
tuvu radinieku un dzīvesbiedru starpā, 
ņemot vērā netiešos izmantošanas 
draudus. 

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz dzīviem donoriem ir jāizstrādā īpaši drošības pasākumi, jo tie ir pakļauti 
ļaunprātīgai izmantošanai. Eiropas Padomes Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu 
papildprotokola par cilvēku izcelsmes orgānu un audu pārstādīšanu 9. un 10. pantā, kā arī 
Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. aprīļa rezolūcijas (A6-0090/2008) 15. pantā  uzsvērts 
dzīvu donoru ziedojumu papildinošais raksturs. Dzīvu donoru ziedojumu atļaušana tikai 
cilvēkiem, kas ir tuvi donora radinieki, ir vispārīgs princips, kas ir kopīgs vairākumam 
dalībvalstu.  

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
15. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai ievērotu aizliegumu padarīt 
cilvēka ķermeni par peļņas avotu, 
dalībvalstis nodrošina, lai iespējamā 
kompensācija dzīviem donoriem 
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nepārsniegtu summu, ar kuru atlīdzinātu 
ar ziedojumu tieši saistītus izdevumus, 
piemēram, ceļojuma izmaksas, bērnu 
pieskatīšanas izmaksas vai peļņas 
zaudējumu, izvairoties no jebkādu 
finansiālu stimulu radīšanas 
potenciālajam donoram. 

Or. en

Pamatojums

Orgānu ziedošana ar nolūku gūt peļņu nav ētiska. Tā degradē orgāna ziedojuma vērtību un 
padara to par vienkāršu tirgus preci, kā arī aizskar cilvēka cieņu. Tā ir pretrunā arī 
aizliegumam padarīt cilvēka ķermeni un tā daļas par peļņas avotu, kā skaidri noteikts ES 
Pamattiesību hartas 3. panta 2. punktā. Eiropas Parlaments atzina šo principu 2008. gada 
22. aprīļa rezolūcijas 22. pantā. 

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
15. pants - 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Personai, kurai ķiruģiskas 
iejaukšanās rezultātā ir radīts pārmērīgs 
kaitējums, ir tiesības saņemt taisnīgu 
kompensāciju, kuras apjoms nepārsniedz 
summu, kas atlīdzinātu ar ziedojumu 
saistītos izdevumus un neērtības.

Or. en

Pamatojums

Sk. 15. panta 2.a punkta grozījuma paskaidrojumu.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
15. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka personai, 
kura saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav 
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spējīga sniegt savu piekrišanu, nav 
iespējama orgāna izņemšana.

Or. en

Pamatojums

Personas, kuras nav spējīgas sniegt piekrišanu medicīniskai procedūrai, ir nepieciešams 
aizsargāt īpaši.  Tas var attiekties gan uz nepilngadīgām personām, gan arī pieaugušajiem, 
kuriem nav tiesību un rīcības spējas. Kaut gan grozījumā ir atspoguļots Eiropas Padomes 
Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu papildprotokola par cilvēku izcelsmes orgānu 
un audu pārstādīšanu 14. panta 1. punkts, dalībvalstu ziņā paliek noteikt to, saskaņā ar 
kādiem nosacījumiem persona ir vai nav spējīga sniegt piekrišanu medicīniskai procedūrai.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
16. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka donorus 
un saņēmējus, kuru datus pārstrādā 
saistībā ar šīs direktīvas darbības jomu, 
var identificēt tikai tās personas, kuras va 
pierādīt, ka tām ir jāpazīt viņu identitāte.

Or. en

Pamatojums

Jēdzieni „izsekojamība” un „identificējamība” ir savstarpēji cieši saistīti — ja ir iespējams 
tiešā vai netiešā veidā sameklēt bioloģisko materiālu turētājus, tos uzskata par 
identificējamiem.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
16. pants - 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu donoru un 
saņēmēju personas datu konfidencialitāti, 
integritāti un pieejamību, kā arī principu, 
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kas paredz atbildību par tiem.

Or. en

Pamatojums

Ir īpaši svarīgi īstenot informācijas drošības politiku, kas balstītos uz stingriem un 
saprātīgiem drošības pasākumiem attiecīgos valstu dienestos, jo īpaši, lai nodrošinātu 
priekšlikumā izklāstīto konfidencialitātes prasību ievērošanu attiecībā uz donoriem un 
saņēmējiem, kā arī, lai aizsargātu šādu datu integritāti, pieejamību un atbildību par tiem. 

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants
Donoru un saņēmēju anonimizācija

svītrots

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi 
donoru un saņēmēju personas dati, ko 
apstrādā ciktāl uz tiem attiecas šīs 
direktīvas darbības joma, paliek anonīmi 
tā, lai nevienu donoru vai saņēmēju nevar 
identificēt.

Or. en

Pamatojums

17. pantu pēc būtības varētu svītrot, pārnesot tā saturu (konfidencialitātes nodrošināšanas 
nolūkā) uz jaunu punktu 16. pantā par personas datu aizsardzību, konfidencialitāti un 
apstrādes drošību.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu iecelšana un uzdevumi Kompetento 
iestāžu/organizāciju/institūciju iecelšana 
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un uzdevumi

Or. en

Pamatojums

Pastāvošās dalībvalstu organizatoriskās struktūras orgānu ziedošanai, atrašanai un 
transplantācijai ir cieši saistītas ar pašu valstu veselības aprūpes sistēmu. Priekšlikuma 
19. apsvērumā minēts, ka dalībvalstīs vietējās, reģionālās, valsts un/vai starptautiskas 
iestādes var strādāt kopā, lai koordinētu ziedošanu, atrašanu un/vai transplantāciju, ar 
nosacījumu, ka sistēma nodrošina atbildību, sadarbību un efektivitāti. Sk. arī 38. grozījumu.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi vai 
iestādes (turpmāk – „kompetentā iestāde”), 
kas ir atbildīga(–as) par šīs direktīvas 
prasību īstenošanu.

Dalībvalstis ieceļ kompetento 
iestādi/organizāciju/institūciju vai 
iestādes/organizācijas/institūcijas
(turpmāk – „kompetentā 
iestāde/organizācija/institūcija”), kas ir 
atbildīga(–as) par šīs direktīvas prasību 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums
Lai saglabātu veiksmīgās un apstiprinātās dalībvalstu organizatoriskās struktūras, 18. pantā 
ir jāatļauj pastāvošajā sistēmā izveidot vienu vai vairākas kompetentās iestādes. Ir būtiski, lai 
formulējums skaidri konkretizētu, ka šāda iestāde varētu būt jebkura institūcija, organizācija 
vai iestāde, ja vien tā ir bezpeļņas organizācija, saskaņā ar jauno definīciju, kas izklāstīta 
3. pantā grozījumā Nr. 9. [Piemēram, Vācijā, ziedošanu un atrašanu organizē privātas 
bezpeļņas organizācijas, kas sniedz ziņojumus Veselības ministrijai saskaņā ar 1997. gada 
Vācijas Transplantācijas tiesību aktu.]

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts - d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveido ziņošanas sistēmu un orgānu d) izveido ziņošanas un vadības sistēmu un 
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atsaukšanas sistēmu kā noteikts 11. panta 
1. un 2. punktā;

sistēmu attiecībā uz nopietniem 
nevēlamiem notikumiem un/vai blaknēm, 
kā noteikts 11. panta 1. un 2. punktā;

Or. en

Pamatojums

Pasākumos, kuri jāpieņem saistībā ar nopietnu nevēlamu notikumu vai blakni, nav 
nepieciešams iekļaut orgānu atsaukšanu, kā noteikts šajā direktīvā. Dažkārt nevēlami 
notikumi vai blaknes rodas tad, kad orgāns jau ir pārstādīts, un šajā gadījumā transplanta 
izņemšana orgāna atsaukšanai var nebūt vispareizākā no pieņemamajām darbībām. Turklāt 
konkrētas drošības problēmas risināšanā ietilptu arī procedūru un rezultātu pārskatīšana un 
novērtēšana, lai ieviestu  koriģējošus vai profilaktiskus pasākumus.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. daļa- e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dod atbilstošus norādījumus veselības 
aprūpes iestādēm, speciālistiem un citām 
personām, kas iesaistītas visos ķēdes 
posmos no ziedošanas līdz transplantācijai 
vai iznīcināšanai; 

e) dod atbilstošus norādījumus veselības 
aprūpes iestādēm, speciālistiem un citām 
personām, kas iesaistītas visos ķēdes 
posmos no ziedošanas līdz transplantācijai 
vai iznīcināšanai, kā arī ārstēšanā un 
atlabšanā pēc transplantācijas;

Or. en

Pamatojums

Transplantācijas process nebeidzas tad, kad pacients pārstādīšanas operācijā ir saņēmis 
orgānu. Atveseļošanās periods pēc transplantācijas un ārstēšana ar terapijas veidiem, kas 
novērš orgānu atgrūšanu, ir ļoti būtiska daļa no orgāna veiksmīgas vai neveiksmīgas 
pārstādīšanas pacientam. To nedrīkst neņemt vērā, jo tam ir būtiska nozīme novērtējot vai 
pacientam veiktā pārstādīšana ir bijusi veiksmīga un vai viņa veselības stāvoklis ir uzlabojies. 
Valsts transplantācijas centram tādēļ ir jāņem vērā medicīnas struktūru norādījumi orgānu 
pārstādīšanā.



PR\798376LV.doc 27/36 PE430.898v01-00

LV

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. daļa - fa apunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apkopo atbilstīgus datus par 
rezultātiem pēc transplantācijas 
veikšanas, lai būtu iespējams veikt orgānu 
pārstādīšanas kvalitātes un drošības 
salīdzinošu novērtējumu, kura nolūks ir 
turpināt uzlabot transplantācijas procesu 
Eiropas līmenī.

Or. en

Pamatojums

Gandrīz visas Eiropas valstis jau ir izveidojušas reģistru, kurā apkopota informācija par 
jebkuru no transplantācijas aspektiem, taču salīdzināšanu Eiropas reģistru starpā apgrūtina 
orgānu pārstādīšanas terminu, transplantācijas datu apkopošanas un transplantācijas 
rezultātu novērtēšanas paņēmienu harmonizācijas trūkums. Šis grozījums aicina panākt 
lielāku sadarbību.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katras dalībvalsts kompetentās iestādes 
var deleģēt otrajā daļā minēto pasākumu 
īstenošanu tām atzītajām organizācijām, 
kuras ir paredzētas šādu pasākumu 
izpildei.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts varētu but noderīgs tām dalībvalstīm, kurās ir minētie organizāciju veidi.
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas orgānu 
apmaiņas no vai uz trešām valstīm atļauj 
kompetentā iestāde. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas orgānu 
apmaiņas no trešām valstīm vai uz tām 
atļauj kompetentā 
iestāde/organizācija/institūcija.
Kompetentā iestāde apspriežas ar valsts 
datu aizsardzības iestādi par sistēmas 
izveidi, lai pārsūtītu datus par orgānu 
apmaiņu no trešām valstīm vai uz tām. 
Direktīvas 95/46/EK 25. un 26. pantā ir 
noteikta īpaša kārtība personas datu 
pārsūtīšanai uz trešām valstīm.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 95/46/EK 25. un 26. pantā ir noteikta īpaša kārtība personas datu pārsūtīšanai uz 
trešām valstīm. Priekšlikuma 21. pantā vai attiecīgajā 15. apsvērumā varētu minēt, ka 
kompetentā iestāde apspriedīsies ar valsts datu aizsardzības iestādi, lai izveidotu vajadzīgo 
sistēmu ne tikai drošai, bet arī ātrai un efektīvai datu par orgāniem pārsūtīšanai no trešām 
valstīm un uz tām. 

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilst kvalitātes un drošības prasībām, 
kas līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām.

b) atbilst kvalitātes un drošības, kā arī 
donora un saņēmēja aizsardzības
prasībām, kas līdzvērtīgas šajā direktīvā 
noteiktajām.

Or. en

Pamatojums

Orgānu donoru un orgānu saņēmēju aizsardzība trešās valstīs ir cieši saistīta ar orgānu 
donoru un orgānu saņēmēju aizsardzību Eiropas Savienībā.  Tādēļ orgānu apmaiņas atļauju 
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jāpiešķir tad, kad visas jaunās direktīvas prasības izpilda arī orgānu ziedošanas puse trešā 
valstī. Sākotnējais formulējums ir pārprotams.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pirms …. un turpmāk ik pēc 
trim gadiem ziņo Komisijai par veiktajām 
darbībām saistībā ar šīs direktīvas 
noteikumiem un par īstenojot iegūto 
pieredzi.

1. Dalībvalstis pirms …. * un turpmāk ik 
pēc trim gadiem ziņo Komisijai par 
veiktajām darbībām saistībā ar šīs 
direktīvas noteikumiem un par īstenojot 
iegūto pieredzi.

2. Komisija līdz …. un turpmāk ik pēc trim 
gadiem nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu.

2. Komisija līdz …. ** un turpmāk ik pēc 
trim gadiem nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu.
*2 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

*3 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
šo sankciju izpildi. Sodiem ir jābūt 
iedarbīgiem, samērīgiem un preventīviem. 
Dalībvalstis līdz [...] paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai un nekavējoties 
paziņo tai par visiem to turpmākiem 
grozījumiem.

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
šo sankciju izpildi. Sodiem ir jābūt 
iedarbīgiem, samērīgiem un preventīviem. 
Dalībvalstis līdz * paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai un nekavējoties 
paziņo tai par visiem to turpmākiem 
grozījumiem.
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*2 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sīki izstrādātus noteikumus par šādiem 
pasākumiem pieņem saskaņā ar 26. panta 
3. punktā minēto procedūru:

svītrots

(a) noteikumi par tādas informācijas 
atjaunošanu un pārsūtīšanu, kura attiecas 
uz cilvēku orgānu raksturojumu, kā 
paredzēts pielikumā;
(b) procedūras orgānu pilnīgas 
izsekojamības nodrošināšanai, ietverot 
prasības marķēšanai; 
(c) procedūras, kas nodrošina ziņošanu 
par nopietniem nevēlamiem notikumiem 
un blaknēm.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sīki izstrādātus noteikumus par šīs 
direktīvas vienotu īstenošanu un īpaši par 
šādiem pasākumiem pieņem saskaņā ar 
26. panta 2. punktā minēto procedūru:

2. Atbilstīgus noteikumus par šīs direktīvas 
vienotu īstenošanu un īpaši par šādiem 
pasākumiem pieņem saskaņā ar 26. panta 
2. punktā minēto procedūru:

Or. en
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Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
Deleģētie akti

Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus, 
Komisija atbilstīgi 26.a, 26.b un 
26.c pantam deleģētos aktos nosaka:
a) noteikumus par tādas informācijas 
atjaunošanu un pārsūtīšanu, kura attiecas 
uz cilvēku orgānu raksturojumu, kā 
paredzēts pielikumā;
b) procedūras orgānu pilnīgas 
izsekojamības nodrošināšanai, ietverot 
prasības marķēšanai; 
c) procedūras, kas nodrošina ziņošanu 
par nopietniem nevēlamiem notikumiem 
un blaknēm.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. 
punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. 
pantu. 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Deleģēšana

1. Pilnvaras pieņemt 25.a pantā minētos 
deleģētos aktus piešķir Komisijai līdz ...*. 
Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais līdz ...**, 
atbilstīgā gadījumā pievienojot 
likumdošanas priekšlikumu pilnvaru 
deleģēšanas termiņa pagarināšanai. 
2. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 26.b un 26.c 
panta noteikumus.
*OV: lūdzu, ierakstiet datumu trīs gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

*OV: lūdzu, ierakstiet datumu 30 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
26.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.b pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 25.a pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai nolemtu vai atsaukt 
pilnvaru deleģēšanu, cenšas informēt otru 
iestādi un Komisiju, paziņojot par 
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deleģētajām pilnvarām, kuras varētu 
atsaukt.
3. Lēmumā par atsaukšanu paziņo tās 
iemeslus un izbeidz šajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā 
tūlītēji vai vēlākā datumā, kas norādīts 
lēmumā. Tas neietekmē jau spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esamību. To publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
26.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.c pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments un/vai Padome var 
paust iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt uz 
vienu mēnesi.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus par deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
tas stājas spēkā Oficiālajā Vēstnesī 
minētajā datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret pieņemto deleģēto 
aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas pauž 
iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šo 
iebildumu iemeslus.

Or. en
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Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz […]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz ...*. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstu.

*2 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai savu
tiesību aktu galvenos  noteikumus, ko tās 
pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai tos valsts 
tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem 
jomās, uz kurām attiecas šī direktīva.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāinformē par visiem valsts tiesību aktiem, ko tās pieņem jomās, uz kurām 
attiecas šī direktīva.
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PASKAIDROJUMS

Orgānu transplantācija no ārkārtas procedūras imūnbioloģijā ir pārveidota par vispraktiskāko 
rehabilitācijas veidu pacientiem ar dažādiem traucējumiem, kas izraisa nāvējošas nieru, aknu, 
sirds, plaušu un aizkuņģa dziedzera slimības. Pēdējo piecu desmitgažu laikā tā ir kļuvusi par 
stabilu un efektīvu pasaules praksi, kas ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti un pagarina dzīves 
ilgumu. Turklāt orgānu ziedošana ir dāvana, un tā veicina altruisma un vienotības izpausmes 
sabiedrībā. 

Tomēr pieprasījums pēc orgānu transplantācijas Eiropas Savienībā ir nepārtraukti audzis, 
turklāt daudz ātrāk nekā ziedoto orgānu skaits. Liels skaits pacientu mirst, jo patstāvīgi 
pietrūkst orgānu. Ievērojams līdzsvara trūkums starp orgānu pieprasījumu un to pieejamību 
varētu radīt komercializācijas gadījumus un nelikumīgu orgānu tirdzniecību, kas pārkāpj 
cilvēku pamattiesības. Kaut gan orgānu trūkums joprojām ir vissvarīgākā problēma, pastāv arī 
daudzas citas problēmas, kas attiecas uz atšķirīgajām dalībvalstīs piemērotajām 
transplantācijas sistēmām. Tā kā ciešāka sadarbība un pārrobežu apmaiņa starp dalībvalstīm 
var ievērojami palielināt transplantāciju skaitu, ir jāpieņem kopīgi kvalitātes un drošības 
standarti.

Lai nodrošinātu augstu veselības aizsardzības līmeni visā Eiropas Savienībā, ierosinātajā 
direktīvā noteikti kopīgi, saistoši transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un 
drošības standarti. Pēc direktīvas par asins un asins komponentu kvalitāti un drošību 
pieņemšanas (2003. gads), kam sekoja direktīvas par cilvēku audu un šūnu kvalitāti un 
drošību pieņemšana (2004. gads), šīs direktīvas mērķis ir ietvert tēmu par cilvēku orgāniem, 
lai pilnveidotu tiesību aktu, kas pamatojas uz EK līguma 152. pantu. Vajadzība pēc kopīgas 
rīcības Eiropas līmenī tika skaidri apliecināta Rezolūcijā par orgānu ziedošanu un 
transplantāciju, ko Eiropas Parlaments ar ievērojamu balsu vairākumu pieņēma 2008. gada 
aprīlī.

Ierosinātajā direktīvā paredzēti noteikumi, kas nodrošina transplantācijai cilvēka ķermenī 
paredzētu cilvēku izcelsmes orgānu augstus kvalitātes un drošības standartus orgānu 
ziedošanas, ieguves, pārbaudes, raksturošanas, glabāšanas, transportēšanas un transplantācijas 
procesā. Ar to ievieš valsts kvalitātes programmas, kurās norādīti transplantācijas procesa 
noteikumi un prakse dalībvalstīs. Tajā sīkāk izklāstīts ieguves process un iesaistītās personas, 
tostarp ziņošanas sistēma. Īpaša uzmanība ir pievērsta donoru un saņēmēju izsekojamībai un 
aizsardzībai. Attiecībā uz īstenošanu tajā ir iekļauti noteikumi par kompetento valsts varas 
iestāžu izraudzīšanu un to uzdevumiem, Eiropas orgānu apmaiņas organizācijām un orgānu 
apmaiņu ar trešām valstīm. 

Referents atbalsta šo priekšlikumu un atzinīgi vērtē trīs tā galvenos mērķus: nodrošināt 
kvalitāti un drošību pacientiem ES līmenī, nodrošināt donoru aizsardzību un atvieglot 
sadarbību starp dalībvalstīm. Kopumā Eiropas Savienībā pastāv plaša vienprātība par orgānu 
ziedošanu transplantācijas mērķiem. Tomēr kultūras, tradīciju un organizatoriskās sistēmas 
atšķirību dēļ, dalībvalstīs ir dažāda pieeja šim jautājumam. Referents uzsver, ka, saglabājot 
vai cenšoties saskaņot kvalitātes un drošības pasākumus, ar direktīvu nav jārada papildu 
administratīvais slogs dalībvalstīm un jāsaglabā pietiekama elastība, neapdraudot pašreizējās 
labās prakses. 
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Referents piekrīt Komisijas viedoklim, ka principā orgānu transplantācijas programmas 
balstās uz brīvprātības un bezmaksas ziedošanas principu, jo šis princips bija nostiprināts jau 
iepriekšējos tiesību aktos par cilvēku izcelsmes vielām. Orgānu ziedošanai vienmēr jābūt 
bezmaksas, un tā jāaizsargā no jebkuras saiknes ar iespējamu komercializāciju. Turklāt 
ziedošanas un transplantācijas sistēmas pamatojas uz altruismu. Lai veicinātu transplantācijas 
procesa kvalitāti, referents ierosina dažus grozījumus attiecībā uz cilvēka cieņu. Jautājumā par 
piekrišanu ir jāievēro un jāaizsargā arī brīva izvēle ziedot vai neziedot orgānu, tādēļ tā 
pielāgošana ietilpst dalībvalstu kompetencē.

Kompensācijas ieviešana dzīviem donoriem jāuztver kā izdevumi, kas tieši kompensē tādus ar 
ziedošanu saistītus izdevumus kā, piemēram, ceļošanas izdevumi, izvairoties no jebkādiem 
finansiāliem stimuliem potenciālajiem donoriem. Turklāt persona, kas cietusi no pārmērīga 
kaitējuma iejaukšanās dēļ, ir tiesīga saņemt taisnīgu kompensāciju. 
Orgānu izsekojamība no donora līdz saņēmējam un otrādi rada vislielākās drošības 
problēmas; šī iemesla dēļ anonimitātes jēdziens jāaizstāj ar konfidencialitāti, lai novērstu 
pretrunas jēdzienos. Referents atbalsta viedokli par drošu donora un saņēmēja datu 
aizsardzības pasākumu jēdziena iekļaušanu priekšlikumā.
Dalīšanās ar labāko praksi, modeļiem un zināšanām visā Eiropas Savienībā ir izrādījusies 
noderīga orgānu donoru skaita palielināšanā. Sadarbība ir jāsekmē, lai noteiktu veiksmīgus 
elementus dažādās transplantācijas sistēmās un veicinātu tās Eiropas līmenī, tādā veidā 
uzlabojot orgānu ziedošanas un transplantācijas augsto kvalitāti un drošību.

Visbeidzot, referents ierosina samērīgu grozījumu skaitu, kas atspoguļo problēmas attiecībā 
uz donora, kompetento varas iestāžu, perioda pēc transplantācijas definēšanu un precīzāku 
atsevišķu pantu redakciju, kas uzlabotu dokumenta tekstu. Referents arī nolēma iekļaut 
gandrīz visus JURI komitejas priekšlikumus. 

Ziņojuma projektā nav iekļauti priekšlikuma grozījumi 25. un 26. pantam, lai pielāgotu tos ar 
Lisabonas līgumu ieviestajai īstenošanas tiesību aktu sistēmai. Šie grozījumi tiks iesniegti 
vēlāk.


