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REKOMMANDASJON nr. S1

6.7.2017

2017/EØS/42/27

av 15. mars 2012
om de finansielle sidene ved donasjon over landegrensene av organer fra levende donorer
(2012/C 240/04)(*)
DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV
TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at Den
administrative kommisjon har ansvaret for å behandle alle
administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår
som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004
og forordning (EF) nr. 987/2009(2),

donor i de tilfeller der lovgivningen som får anvendelse
på vedkommende donor, utelukker eller ikke fastsetter
refusjon av kostnader, og lovgivningen som får
anvendelse på organmottakeren, ikke dekker donorens
kostnader.

4)

Det anerkjennes at organtransplantasjon er en
kostnadseffektiv behandling som har medført enorme
fordeler for pasientene, og donasjoner fra levende
donorer må foretas på en måte som i størst mulig grad
reduserer den sosiale risiko for den enkelte donor.

5)

Organmottakerens vedkommende institusjon bør finne
en humanitær midlertidig løsning og refundere
naturalytelsene som er nødvendige ved donasjon over
landegrensene av organer fra levende donorer, dersom
lovgivningen som får anvendelse på organdonoren, ikke
fastsetter refusjon for levende organdonorer eller for
donasjon av organer fra levende donorer generelt.

6)

Den levende donoren må kunne treffe sin egen
beslutning på grunnlag av alle relevante opplysninger og
bør på forhånd informeres om dekningen av
helsetjenester, refusjon av kostnader knyttet til donasjon
over landegrensene av organer og mulig tap av inntekt
som kompenseres av kontantytelser ved sykdom.

under henvisning til TEUV artikkel 168 nr. 7,

under henvisning til TEUV artikkel 48,

i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 annet ledd i
forordning (EF) nr. 883/2004 og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Unionens tiltak skal respektere medlemsstatenes ansvar
for å fastsette sin helsepolitikk og for å organisere og
yte helsetjenester og legehjelp.

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

2)

3)

Unionens tiltak skal ikke berøre nasjonale bestemmelser
om donasjon eller medisinsk bruk av organer og blod.

Forordning (EF) nr. 883/2004 regulerer ikke spørsmålet
om refusjon av naturalytelser ved sykdom til en levende

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 240 av 10.8.2012, s. 3,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2013 av 15. mars
2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 29.8.2013,
s. 14.
(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 200 av 7.6.2004, s. 1.
(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av
16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for
gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering
av trygdeordninger (EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1).

1. En organmottakers vedkommende myndigheter skal, når
de forbereder eller gir tillatelse til organdonasjon med et organ
fra en levende donor som er forsikret i en annen medlemsstat,
vurdere om den levende donoren skal gis adgang til deres
helsetjenester ved problemer i tilknytning til donasjonsprosessen.

2. Organmottakerens vedkommende myndigheter skal finne
en humanitær løsning og refundere donoren naturalytelsene
som er nødvendige ved donasjon over landegrensene av organer
fra levende donorer, dersom lovgivningen som gjelder for
donoren, ikke gir vedkommende donor rett til naturalytelser ved
sykdom.
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3. Donorens vedkommende myndigheter skal gi kontantytelser ved sykdom i samsvar med
lovgivningen den anvender, uten hensyn til hvilken medlemsstat organdonasjonen ble foretatt i, eller
hvem som var organmottaker. Donorens mulige tap av inntekt i tilknytning til donasjonen skal anses som
enhver annen arbeidsudyktighet i henhold til lovgivningen som får anvendelse på donoren, idet det ikke er
noen grunn til å anse arbeidsudyktighet ved organdonasjon som annerledes enn andre former for
arbeidsudyktighet av medisinske grunner.

Karin MØHL LARSEN

President for Den administrative kommisjon
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