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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2012/25/EU 

av 9. oktober 2012 

om fastsettelse av informasjonsprosedyrer for utveksling mellom medlemsstater av 

menneskeorganer beregnet på transplantasjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/53/EU av 7. juli 2010 om kvalitets- og sikker-

hetsstandarder for menneskeorganer beregnet på 

transplantasjon(1), særlig artikkel 29, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å sikre et høyt nivå for vern av folkehelsen og for å 

kunne spore organer og rapportere om alvorlige 

uønskede hendelser og bivirkninger ved utveksling av 

menneskeorganer mellom medlemsstater kreves det 

detaljerte og ensartede saksbehandlingsregler for 

oversending av opplysninger om organ- og 

donorkarakterisering. 

2) En rekke berørte parter i medlemsstatene kan være 

involvert, enten som avsendere eller mottakere, i 

oversendingen av opplysninger i forbindelse med 

utveksling av menneskeorganer, blant annet 

vedkommende myndigheter og institusjoner som er 

delegert myndighet, herunder europeiske organisasjoner 

for organutveksling, uttaksorganisasjoner og 

transplantasjonssentre. Når disse sender eller mottar 

opplysninger i forbindelse med utveksling av 

menneskeorganer, bør de følge de felles informa-

sjonsprosedyrene som er fastsatt i dette direktiv. Disse 

prosedyrene bør ikke utelukke at det i tillegg opprettes 

muntlig kontakt, særlig i akuttsituasjoner. 

3) Ved gjennomføring av dette direktiv skal 

medlemsstatene sikre at donorenes og mottakernes 

personopplysninger behandles i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(2). For å øke 

bevisstheten om dette hos personer som behandler 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 10.10.2012, 

s.27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, 

s. 29. 

(1) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 14, rettet i EUT L 243 av 16.9.2010,  

s. 68. 

(2) EUT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

opplysninger som oversendes i henhold til dette 

direktiv, bør det tas med en påminnelse om det i 

skriftlige meldinger i henhold til dette direktiv. 

4) For å kunne reagere raskt i akuttsituasjoner og gjøre det 

enklere å oppfylle forpliktelsen fastsatt i artikkel  

10 nr. 3) bokstav b) i direktiv 2010/53/EU om å 

oppbevare opplysninger som kreves for å sikre full 

sporbarhet, i minst 30 år etter en donasjon, og uten at 

det berører andre institusjoners forpliktelser i denne 

forbindelse, bør disse opplysningene håndteres og 

registreres av vedkommende myndigheter eller 

institusjoner som er delegert myndighet. Uttaks-

organisasjoner og transplantasjonssentre bør derfor sikre 

at deres respektive vedkommende myndigheter eller 

institusjoner som er delegert myndighet, ved behov 

mottar en kopi av opplysningene om organ- og donorka-

rakteriseringen som utveksles i henhold til dette 

direktiv. 

5) Det er ulik praksis i medlemsstatene, og på det 

nåværende tidspunkt er det derfor ikke hensiktsmessig å 

innføre et standardskjema for oversending av 

opplysninger om organ- og donorkarakterisering i dette 

direktiv. For å forenkle den gjensidige forståelsen av 

opplysningene som oversendes, bør det imidlertid i 

framtiden utarbeides et slikt standardskjema i samarbeid 

med medlemsstatene. 

6) En alvorlig uønsket hendelse eller bivirkning kan bli 

oppdaget i opprinnelses- eller mottakerstaten, og dette 

kan skape bekymring om de donerte organenes kvalitet 

og sikkerhet, og dermed også om mottakernes helse og, 

ved uttak av donororganer fra levende donorer, om 

donorens helse. Ved utveksling av organer mellom 

medlemsstater kan slike bekymringer oppstå i 

forskjellige medlemsstater. Dessuten kan organer fra én 

donor bli transplantert til flere mottakere i forskjellige 

medlemsstater, slik at dersom en alvorlig uønsket 

hendelse eller bivirkning først påvises i én mottakerstat, 

må vedkommende myndigheter eller institusjoner som 

er delegert myndighet i opprinnelsesstaten og i de andre 

mottakerstatene, også underrettes om dette. Det er svært 

viktig å sikre at alle vedkommende myndigheter eller 

institusjoner som er delegert myndighet i alle 

medlemsstater, underrettes uten unødig opphold. 

Medlemsstatene må derfor sikre at alle relevante 

opplysninger formidles til alle berørte medlemsstater i 

form av skriftlige rapporter. Dersom ytterligere 

relevante opplysninger blir tilgjengelige, må de 

innledende rapportene ajourføres.  
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7) Slike opplysninger må svært ofte oversendes raskt. Det 

er av avgjørende betydning at den som skal sende 

opplysningene, raskt kan identifisere og underrette 

relevante mottakere. Vedkommende myndigheter eller 

institusjoner som er delegert myndighet i en 

medlemsstat, skal i henhold til kompetansefordelingen i 

den berørte medlemsstat videresende opplysninger som 

er mottatt i henhold til dette direktiv, til riktig mottaker. 

En liste over nasjonale kontaktpunkter, herunder deres 

kontaktopplysninger, bør gjøres tilgjengelig på 

unionsplan og ajourføres kontinuerlig. 

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for organtransplantasjon nedsatt 

ved artikkel 30 i direktiv 2010/53/EU — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Dette direktiv får anvendelse på utveksling på tvers av 

landegrensene av menneskeorganer beregnet på transplantasjon 

i Den europeiske union. 

Artikkel 2 

Formål 

I samsvar med artikkel 29 i direktiv 2010/53/EU fastsetter dette 

direktiv 

a)  prosedyrer for oversending av opplysninger om organ- og 

donorkarakterisering, 

b)  prosedyrer for oversending av nødvendige opplysninger for 

å sikre at organer kan spores, 

c)  prosedyrer for å sikre rapportering av alvorlige uønskede 

hendelser og bivirkninger. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

a) «opprinnelsesstat» medlemsstaten der organet tas ut med 

tanke på transplantasjon, 

b) «mottakerstat» medlemsstaten dit organet sendes med tanke 

på transplantasjon, 

c) «nasjonalt donor-/mottakeridentifikasjonsnummer» 

identifikasjonskoden som tildeles en donor eller mottaker i 

samsvar med det identifikasjonssystemet som er opprettet 

på nasjonalt plan i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 

2010/53/EU, 

d) «organspesifikasjon» 1) den anatomiske beskrivelsen av et 

organ, herunder type (f.eks. hjerte, lever), 2) plassering i 

kroppen (høyre eller venstre) når det er relevant og 3) om 

det dreier seg om et helt organ eller en del av et organ, med 

opplysning om organlapp eller -segment, 

e) «institusjon som er delegert myndighet» en institusjon som 

er delegert oppgaver i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i 

direktiv 2010/53/EU, eller en europeisk organisasjon for 

organutveksling som er delegert oppgaver i samsvar med 

artikkel 21 i direktiv 2010/53/EU. 

Artikkel 4 

Felles saksbehandlingsregler 

1.  Medlemsstatene skal sikre at opplysninger som 

oversendes i henhold til dette direktiv mellom vedkommende 

myndigheter eller institusjoner som er delegert myndighet, 

uttaksorganisasjoner og/eller transplantasjonssentre 

a)  oversendes skriftlig, enten elektronisk eller per faks, 

b)  er skrevet på et språk som både avsender og mottaker 

forstår, eller i mangel av dette, på et språk som er avtalt 

mellom partene, eller i mangel av dette, på engelsk, 

c)  oversendes uten unødig opphold, 

d)  registreres og kan gjøres tilgjengelige på forespørsel, 

e)  angir dato og klokkeslett for oversendingen, 

f)  inneholder kontaktopplysninger til personen som har ansvar 

for oversendingen, 

g)  inneholder en påminnelse av typen: 

«Inneholder personopplysninger. Må beskyttes mot ulovlig 

videreformidling eller tilgang.». 

2.  I akuttsituasjoner kan opplysningene utveksles muntlig, 

særlig ved utveksling i henhold til artikkel 5 og 7. Etter den 

muntlige kontakten må opplysningene oversendes skriftlig i 

samsvar med nevnte artikler. 

3.  Mottaker- eller opprinnelsesstatene skal sikre at mottak av 

de opplysningene som er oversendt i henhold til dette direktiv, 

bekreftes overfor avsenderen i samsvar med kravene fastsatt i 

nr. 1. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at utpekt personell hos 

vedkommende myndigheter eller institusjoner som er delegert 

myndighet 

a)  er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken i tilfelle 

akuttsituasjoner, 

b)  er i stand til å motta og oversende opplysninger i henhold til 

dette direktiv uten unødig opphold. 

Artikkel 5 

Opplysninger om organ- og donorkarakterisering 

1.  Dersom det planlegges å utveksle organer mellom 

medlemsstater, skal medlemsstatene før utvekslingen sikre at 

vedkommende myndighet eller institusjoner som er delegert 

myndighet i opprinnelsesstaten, i samsvar med artikkel 7 i og 

vedlegget til direktiv 2010/53/EU oversender opplysningene 

som er innhentet for å karakterisere de uttatte organene og 

donoren, til vedkommende myndigheter eller institusjoner som 

er delegert myndighet i den potensielle mottakerstaten.  
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2.  Dersom noen av opplysningene som skal oversendes i 

samsvar med nr. 1, ikke er tilgjengelige på tidspunktet for den 

første oversendingen, men blir tilgjengelige senere, skal 

medlemsstatene sikre at de oversendes i tide til å 

muliggjøremedisinske beslutninger 

a)  av vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i opprinnelsesstaten, til vedkommende 

myndighet eller institusjon som er delegert myndighet i 

mottakerstaten, eller 

b)  direkte av uttaksorganisasjonen til transplantasjonssenteret. 

3.  Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

uttaksorganisasjoner og transplantasjonssentre oversender en 

kopi av opplysningene i henhold til denne artikkel, til deres 

respektive vedkommende myndigheter eller institusjoner som 

er delegert myndighet. 

Artikkel 6 

Opplysninger for å sikre at organer kan spores 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet 

eller institusjon som er delegert myndighet i opprinnelsesstaten, 

underretter vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i mottakerstaten, om: 

a)  organspesifikasjon, 

b)  nasjonalt donoridentifikasjonsnummer, 

c)  dato for uttak, 

d)  navn på og kontaktopplysninger til uttakssenteret. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet 

eller institusjon som er delegert myndighet i mottakerstaten, 

underretter vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i opprinnelsesstaten, om 

a)  det nasjonale mottakeridentifikasjonsnummeret eller, 

dersom organet ikke ble transplantert, den endelige bruken 

av det, 

b)  dato for transplantasjonen, dersom dette er relevant, 

c)  navn på og kontaktopplysninger til transplantasjonssenteret. 

Artikkel 7 

Rapportering av alvorlige uønskede hendelser og 

bivirkninger 

Medlemsstatene skal sikre at følgende prosedyre gjennomføres 

av deres vedkommende myndigheter eller institusjoner som er 

delegert myndighet: 

a)  Dersom vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i mottakerstaten, underrettes om en 

alvorlig uønsket hendelse eller bivirkning som mistenkes å 

være knyttet til et organ som er mottatt fra en annen 

medlemsstat, skal den umiddelbart underrette 

vedkommende myndighet eller institusjon som er delegert 

myndighet i opprinnelsesstaten, og uten unødig opphold 

oversende en innledende rapport med opplysningene 

fastsatt i vedlegg I, i den grad disse opplysningene er 

tilgjengelige, til den aktuelle vedkommende myndighet 

eller institusjon som er delegert myndighet. 

b)  Dersom vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i opprinnelsesstaten, underrettes om en 

alvorlig uønsket hendelse eller bivirkning som mistenkes å 

være knyttet til en donor, og vedkommendes organer også 

er sendt til andre medlemsstater, skal den umiddelbart 

underrette vedkommende myndigheter eller institusjoner 

som er delegert myndighet i alle berørte mottakerstater, og 

oversende en innledende rapport som inneholder 

opplysningene fastsatt i vedlegg I. 

c)  Dersom ytterligere opplysninger blir tilgjengelige etter den 

innledende rapporten, skal de oversendes uten unødig 

opphold. 

d)  Vedkommende myndighet eller institusjon som er delegert 

myndighet i opprinnelsesstaten, skal som hovedregel innen 

tre måneder etter den innledende rapporten som er 

oversendt i henhold til bokstav a) eller b), oversende en 

felles sluttrapport som inneholder opplysningene fastsatt i 

vedlegg II, til vedkommende myndigheter eller institu-

sjoner som er delegert myndighet, i alle mottakerstater. 

Vedkommende myndigheter eller institusjoner som er 

delegert myndighet i mottakerstatene, skal framlegge 

relevante opplysninger i rimelig tid til vedkommende 

myndighet eller institusjon som er delegert myndighet i 

opprinnelsesmedlemsstaten. Sluttrapporten skal utarbeides 

når alle relevante opplysninger fra alle berørte 

medlemsstater er innhentet. 

Artikkel 8 

Forbindelser mellom medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 

kontaktopplysningene til vedkommende myndighet eller 

institusjoner som er delegert myndighet, og som de relevante 

opplysningene skal oversendes til, i henhold til artikkel 5, 6 og 

7. Disse kontaktopplysningene bør minst inneholde følgende: 

organisasjonens navn, telefonnummer, e-postadresse, 

faksnummer og postadresse. 

2.  Dersom en medlemsstat har flere vedkommende 

myndigheter eller institusjoner som er delegert myndighet, skal 

den sikre at opplysningene som én av dem mottar i henhold til 

artikkel 5, 6 eller 7, videreformidles til rette vedkommende 

myndighet eller institusjon som er delegert myndighet på 

nasjonalt plan, i samsvar med kompetansefordelingen i nevnte 

medlemsstat. 

3.  I samsvar med nr. 1 skal Kommisjonen gjøre tilgjengelig 

for medlemsstatene en liste over alle vedkommende 

myndigheter og institusjoner som er delegert myndighet i 

medlemsstatene. Medlemsstatene skal ajourføre listen. 

Kommisjonen kan overlate opprettelsen og ajourføringen av 

listen til en tredjemann. 

Artikkel 9 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 10. april 2014 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Innledende rapport ved mistanke om alvorlige uønskede hendelser eller bivirkninger 

1. Rapporterende medlemsstat 

2. Rapportens identifikasjonsnummer: stat (ISO)/nasjonalt nummer 

3. Kontaktopplysninger til rapporterende instans (vedkommende myndighet eller institusjon som er delegert 

myndighet i rapporterende medlemsstat): telefonnummer, e-postadresse og faksnummer, dersom dette er 

tilgjengelig 

4. Rapporterende senter/organisasjon 

5. Kontaktopplysninger til koordinator/kontaktperson (transplantasjons-/uttakssenter i rapporterende medlemsstat): 

telefonnummer, e-postadresse og faksnummer, dersom dette er tilgjengelig 

6. Rapporteringstidspunkt (åååå/mm/dd/tt/mm) 

7. Opprinnelsesstat 

8. Nasjonalt donoridentifikasjonsnummer som angitt i artikkel 6 

9. Alle mottakermedlemsstater (dersom disse er kjente) 

10. Nasjonalt mottakeridentifikasjonsnummer(-numre) som angitt i artikkel 6 

11. Tidspunkt da den alvorlige uønskede hendelsen eller bivirkningen inntraff (åååå/mm/dd/tt/mm) 

12. Tidspunkt da den alvorlige uønskede hendelsen eller bivirkningen ble påvist (åååå/mm/dd/tt/mm) 

13. En beskrivelse av den alvorlige uønskede hendelsen eller bivirkningen 

14. Umiddelbare tiltak som er truffet/foreslått 

 ______  
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VEDLEGG II 

Sluttrapport om alvorlige uønskede hendelser eller bivirkninger 

1. Rapporterende medlemsstat 

2. Rapportens identifikasjonsnummer: stat (ISO)/nasjonalt nummer 

3. Kontaktopplysninger til rapporterende instans: telefonnummer, e-postadresse og faksnummer, dersom dette er 

tilgjengelig 

4. Rapporteringstidspunkt (åååå/mm/dd/tt/mm) 

5. Identifikasjonsnummer(-numre) for sluttrapport(er) (vedlegg I) 

6. Beskrivelse av hendelsen 

7. Berørte medlemsstater 

8. Undersøkelsesresultat og endelig konklusjon 

9. Forebyggende og korrigerende tiltak som er truffet 

10. Konklusjon/oppfølging, dersom dette kreves 

 ____________  


