
AM\805231RO.doc PE439.156v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2009/2104(INI)

17.2.2010

AMENDAMENTELE
1 - 33

Proiect de raport
Andres Perello Rodriguez
(PE430.960v02-00)

Comunicarea Comisiei: Planul de acţiune privind donarea şi transplantul de 
organe (2009-2015): consolidarea cooperării dintre statele membre
(COM(2008)0819 – C7- – 2009/2104(INI))



PE439.156v01-00 2/18 AM\805231RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\805231RO.doc 3/18 PE439.156v01-00

RO

Amendamentul 1
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Referirea 8a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Raportul prezentat de 
David Matas şi David Kilgour, intitulat 
„Recoltă însângerată. Uciderea
practicanţilor Falun Gong pentru 
organele lor”,

Or. en

Amendamentul 2
Frédérique Ries

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ea. întrucât, în prezent, nu există nici o 
bază de date comună la nivelul Uniuni 
Europene care să conţină informaţii 
privind organele destinate donării şi 
transplantului sau privind donatorii în 
viaţă sau decedaţi, nici un sistem 
paneuropean de certificare care să 
permită demonstrarea legalităţii 
organelor şi ţesuturilor umane;

Or. fr

Amendamentul 3
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul H
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât este recunoscut faptul că, în 
mod ideal, cea mai bună metodă de a 
împiedica traficul de organe şi traficul de 
persoane în scopul prelevării de organe 
este creşterea numărului de organe 
disponibile,

H. întrucât traficul de organe şi traficul de 
persoane în scopul prelevării de organe 
constituie o încălcare gravă a drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 4
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât există o legătură puternică 
între traficul ilegal de organe şi traficul 
de persoane în scopul prelevării de organe 
şi sistemul legal al donării de organe, 
deoarece, pe de o parte, indisponibilitatea 
organelor în sistemul legal acţionează ca 
un stimulent pentru activităţi ilegale şi, pe 
de altă parte, activităţile ilegale 
subminează grav credibilitatea sistemului 
legal al donării de organe;

Or. en

Amendamentul 5
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul J

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

J. întrucât ratele de donare de organe de la 
persoane în viaţă diferă, de asemenea, în 
mod substanţial între statele membre şi 
întrucât se pare că nu toate statele 

J. întrucât donarea de organe de la 
persoane în viaţă poate constitui o măsură 
suplimentară utilă pentru pacienţii care 
nu pot obţine organele de care au nevoie 
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membre sunt conştiente de potenţialul pe 
care îl deţin în materie de donare de 
organe de la persoane în viaţă,

prin transplant post-mortem, subliniind, 
în acelaşi timp, că donarea de organe de la 
persoane în viaţă nu poate fi avută în 
vedere decât dacă au fost eliminate toate 
activităţile ilegale şi toate remunerările 
pentru donare;

Or. en

Amendamentul 6
Frédérique Ries

Propunere de rezoluţie
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Na. întrucât creșterea speranței de viață 
are drept consecinţă reducerea calităţii 
organelor disponibile, care, la rândul său, 
implică, adesea, o diminuare a numărului 
de transplanturi, inclusiv în statele 
membre în care numărul donatorilor este 
în creştere; 

Or. fr

Amendamentul 7
James Nicholson

Propunere de rezoluţie
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Oa. întrucât activităţile organizațiilor 
caritabile şi ale altor organizaţii de 
voluntari din statele membre sporesc 
gradul de sensibilizare cu privire la 
donarea de organe şi întrucât eforturile 
lor contribuie, în cele din urmă, la 
creşterea numărului de persoane din 
registrele donatorilor de organe;
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Or. en

Amendamentul 8
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. salută propunerea de instituire a unui 
plan european de acţiune privind donarea 
şi transplantul de organe pentru perioada
2009-2015, care stabileşte o strategie de 
cooperare între statele membre, prin 
intermediul unui set de acţiuni prioritare 
bazate pe fixarea şi dezvoltarea de 
obiective comune şi pe evaluarea activităţii 
de donare şi transplantare, cu ajutorul unor 
indicatori comuni, care ar putea contribui 
la identificarea criteriilor de referinţă şi a 
celor mai bune practici;

1. salută Planul de acţiune privind donarea 
şi transplantul de organe (2009-2015), 
adoptat de Comisia Europeană în 
decembrie 2008, care stabileşte o strategie 
de cooperare între statele membre, prin 
intermediul unui set de acţiuni prioritare 
bazate pe fixarea şi dezvoltarea de 
obiective comune şi pe evaluarea activităţii 
de donare şi transplantare, cu ajutorul unor 
indicatori comuni, care ar putea contribui 
la identificarea criteriilor de referinţă şi a 
celor mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 9
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. aşteaptă cu interes propunerea de 
directivă a Comisiei menţionată mai sus, 
care ar trebui să stabilească cerinţele de 
calitate şi siguranţă legate de donarea, 
obţinerea, testarea, conservarea, 
transportarea şi distribuirea organelor pe 
cuprinsul UE; subliniază, totuşi, că 
viitorul cadru legislativ nu ar trebui să 
creeze proceduri administrative excesive 
pentru statele membre; evidenţiază faptul 
că noul cadru legislativ ar trebui să 
completeze şi să consolideze eforturile 

eliminat
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depuse de statele membre în vederea 
obţinerii unei metode active şi eficiente de 
coordonare, fără a împiedica introducerea 
sau menţinerea unor măsuri mai stricte;

Or. en

Amendamentul 10
Frédérique Ries

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. consideră, prin urmare, că, în vederea 
abordării problemei penuriei de organe, 
este necesară adoptarea unei strategii 
globale, la nivel naţional şi comunitar, 
pentru a optimiza numărul de donări în 
urma unei morţi cerebrale sau a unui stop 
cardiac, creşterea numărului donatorilor 
în viaţă şi extinderea criteriilor de donare 
la donatorii „marginali”;

Or. fr

Amendamentul 11
James Nicholson

Propunere de rezoluţie
Punctul 3b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3b. constată succesul sistemului prin care 
cetăţenii au posibilitatea de a se înscrie 
direct într-un registru al donatorilor de 
organe în momentul completării anumitor 
formalităţi administrative, precum cererea 
în vederea obţinerii unui paşaport sau a 
unui permis de conducere; solicită 
statelor membre să aibă în vedere 
adoptarea unor astfel de sisteme, cu 
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scopul de a spori numărul persoanelor 
din registrele de donatori;

Or. en

Amendamentul 12
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. consideră că este important, pentru a se 
evita risipa de organe disponibile în 
scopuri terapeutice, ca utilizarea acestora 
să nu cunoască obstacole juridice şi ca
societatea să aibă încredere în sistemele de 
donare şi de transplantare;

4. consideră că este important, pentru a se 
evita risipa de organe disponibile în
scopuri terapeutice, să existe un cadru 
juridic bine definit privind utilizarea 
acestora şi societatea să aibă încredere în 
sistemele de donare şi de transplantare;

Or. en

Amendamentul 13
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. salută activităţile Eurotransplant şi 
Scandiatransplant, însă constată că 
schimburile de organe în afara acestor 
sisteme şi între aceste sisteme pot fi 
îmbunătăţite substanţial, în special în 
beneficiul pacienţilor din ţările mici;

Or. en
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Amendamentul 14
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 (renumerotare)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. evidenţiază faptul că identificarea de 
donatori potenţiali a fost considerată unul 
dintre mijloacele esenţiale în procesul de 
donare de la persoane decedate; subliniază 
faptul că numirea în spitale a unei persoane 
responsabile cu donarea de organe 
(coordonator pentru transplantare), a cărei 
principală responsabilitate este de a 
dezvolta un program proactiv de detectare 
a donatorilor şi de a optimiza întregul 
proces de donare de organe, reprezintă cel 
mai important pas spre ameliorarea ratelor 
de detectare a donatorilor şi a donării de 
organe;

6a. evidenţiază faptul că identificarea de 
donatori potenţiali a fost considerată unul 
dintre mijloacele esenţiale în procesul de 
donare de la persoane decedate; subliniază 
faptul că numirea în spitale a unei persoane 
responsabile cu donarea de organe 
(coordonator pentru transplantare), a cărei 
principală responsabilitate este de a 
dezvolta un program proactiv de detectare 
a donatorilor şi de a optimiza întregul 
proces de donare de organe, reprezintă cel 
mai important pas spre ameliorarea ratelor 
de detectare a donatorilor şi a donării de 
organe;

Or. en

Amendamentul 15
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază că donarea ar trebui să fie 
voluntară şi făcută pe baze altruiste şi să 
aibă loc într-un context juridic şi etic bine 
definit;

10. subliniază că donarea ar trebui să fie 
voluntară, neremunerată şi făcută pe baze 
altruiste şi să aibă loc într-un context 
juridic şi etic bine definit;

Or. en
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Amendamentul 16
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. susţine măsurile care îşi propun să 
protejeze donatorii în viaţă şi să asigure că 
donarea de organe este efectuată în mod 
altruist şi voluntar, fără alte plăţi decât 
compensaţia limitată strict la acoperirea
cheltuielilor şi a inconvenientelor legate 
de donare; îndeamnă statele membre să 
definească condiţiile în care se pot acorda 
aceste compensaţii;

12. susţine măsurile care îşi propun să 
protejeze donatorii în viaţă şi să asigure că 
donarea de organe este efectuată în mod 
altruist şi voluntar, fără alte plăţi decât 
compensaţia limitată strict la rambursarea
cheltuielilor aferente donării unui organ, 
precum costuri de călătorie, de îngrijire a 
copiilor, de pierdere de venituri sau de 
recuperare, interzicând orice stimulente 
sau dezavantaje financiare pentru un 
donator potenţial; îndeamnă statele 
membre să definească condiţiile în care se 
pot acorda aceste compensaţii;

Or. en

Amendamentul 17
Frédérique Ries

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. subliniază că educaţia continuă ar 
trebui să constituie o parte esenţială a 
strategiei de comunicare a tuturor statelor 
membre pe această temă; în special, 
sugerează că persoanele ar trebui încurajate 
să vorbească despre donarea de organe şi 
să îşi comunice dorinţele în legătură cu 
aceasta rudelor; ia notă de faptul că numai 
41% dintre cetăţenii europeni par a fi 
discutat despre donarea de organe cu 
familiile lor;

15. subliniază că educaţia continuă ar 
trebui să constituie o parte esenţială a 
strategiei de comunicare a tuturor statelor 
membre pe această temă; în special, 
sugerează că persoanele ar trebui să fie mai 
bine informate şi încurajate să vorbească 
despre donarea de organe şi să îşi 
comunice dorinţele în legătură cu aceasta 
rudelor; ia notă de faptul că numai 41% 
dintre cetăţenii europeni par a fi discutat 
despre donarea de organe cu familiile lor;

Or. fr
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Amendamentul 18
Frédérique Ries

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. încurajează statele membre să 
permită persoanelor în viaţă să facă mai 
uşor o declaraţie de voinţă expresă de a 
dona organe, oferindu-le posibilitatea 
unei înscrieri on-line într-un registru 
naţional şi/sau european al donatorilor, 
în vederea accelerării procedurilor de 
verificare a consimţământului de a dona 
organe;

Or. fr

Amendamentul 19
Frédérique Ries

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. invită, de asemenea, statele membre 
să ia măsuri pentru a facilita aplicarea, pe 
cărțile de identitate naționale sau pe 
permisele de conducere, a unor menţiuni 
sau simboluri care să permită 
identificarea posesorului ca fiind un 
donator de organe;

Or. fr

Amendamentul 20
Frédérique Ries

Propunere de rezoluţie
Punctul 17
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită statelor membre să exploateze 
la maximum potenţialul donărilor de la 
persoane decedate prin instituirea unui 
sistem eficient de identificare a donatorilor 
de organe şi prin promovarea 
coordonatorilor pentru transplantări în 
spitalele din Europa; solicită statelor 
membre să evalueze folosirea organelor de 
la donatori „marginali”, ţinând seama de 
aspectele legate de calitate şi siguranţă;

17. solicită statelor membre să exploateze 
la maximum potenţialul donărilor de la 
persoane decedate prin instituirea unui 
sistem eficient de identificare a donatorilor 
de organe şi prin promovarea 
coordonatorilor pentru transplantări în 
spitalele din Europa; solicită statelor 
membre să evalueze şi să utilizeze mai 
frecvent organele de la donatori 
„marginali”, menţinând cele mai înalte 
standarde de calitate şi siguranţă, 
exploatând, în special, recentele progrese 
biotehnologice care reduc riscul 
respingerii organelor transplantate;

Or. fr

Amendamentul 21
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită statelor membre să exploateze 
la maximum potenţialul donărilor de la 
persoane decedate prin instituirea unui 
sistem eficient de identificare a donatorilor 
de organe şi prin promovarea 
coordonatorilor pentru transplantări în 
spitalele din Europa; solicită statelor 
membre să evalueze folosirea organelor de 
la donatori „marginali”, ţinând seama de 
aspectele legate de calitate şi siguranţă; 

17. solicită statelor membre să exploateze 
la maximum potenţialul donărilor de la 
persoane decedate prin instituirea unui 
sistem eficient de identificare a donatorilor 
de organe şi prin promovarea 
coordonatorilor pentru transplantări în 
spitalele din Europa; solicită statelor 
membre să evalueze folosirea organelor de 
la donatori „marginali” (de exemplu 
donatori în vârstă sau donatori care 
suferă de anumite afecţiuni), ţinând seama 
de protecţia donatorului şi a primitorului 
şi de aspectele legate de calitate şi 
siguranţă;

Or. en
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Amendamentul 22
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. invită statele membre să studieze 
modalităţile de încurajare a persoanelor 
în viaţă de a dona organe, ca un 
complement la donarea de la persoane 
decedate;

18. subliniază că donările de la persoane 
în viaţă ar trebui considerate ca fiind 
complementare donărilor post-mortem şi 
ar trebui folosite numai ca ultimă instanţă 
în cazurile în care nu există alternative 
corespunzătoare, cum ar fi organe de la 
un donator decedat; recomandă statelor 
membre să limiteze donările de la 
persoane în viaţă doar la donări între 
rude apropiate şi soţi, dat fiind pericolul 
implicit de exploatare; insistă ca statele 
membre care extind donările de la 
persoane în viaţă la alte grupuri să fie 
obligate să aibă reglementări stricte,
pentru a împiedica exercitarea oricărui tip 
de presiune sau remunerarea donărilor;

Or. en

Amendamentul 23
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. invită statele membre să studieze 
modalităţile de încurajare a persoanelor în 
viaţă de a dona organe, ca un complement 
la donarea de la persoane decedate;

18. invită statele membre să studieze 
modalităţile de încurajare a persoanelor în 
viaţă de a dona organe, doar ca ultimă 
instanţă în cazurile în care nu există 
alternative corespunzătoare, cum ar fi un 
organ disponibil de la un donator decedat;

Or. it
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Amendamentul 24
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. subliniază faptul că donatorii în viaţă 
ar trebui să fie trataţi conform celor mai 
înalte standarde medicale, fără să fie 
supuşi vreunei sarcini financiare în cazul 
în care se confruntă cu o problemă 
medicală ca urmare a transplantului, fără 
să îşi piardă din venituri în urma 
transplantului şi evitând orice problemă 
medicală; donatorii ar trebui protejaţi 
împotriva discriminării în sistemul social;

Or. en

Amendamentul 25
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. indică existenţa unei legături între 
penuria de organe şi traficul de organe şi 
de persoane în scopul prelevării de 
organe; pune în evidenţă faptul că orice 
exploatare comercială a organelor care 
împiedică accesul echitabil la transplanturi 
este contrară eticii, contravine celor mai 
elementare valori umane, încalcă articolul 
21 din Convenţia privind drepturile omului 
şi biomedicina şi este interzisă în 
conformitate cu articolul 3 Punctul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale a UE;
subliniază că mărirea numărului de 
organe disponibile în statele membre va 
contribui la un control mai eficient al 
acestor practici, eliminând situaţii în care 
cetăţeni europeni sunt obligaţi să caute 

23. pune în evidenţă faptul că orice 
exploatare comercială a organelor care 
împiedică accesul echitabil la transplanturi 
este contrară eticii, contravine celor mai 
elementare valori umane, încalcă articolul 
21 din Convenţia privind drepturile omului 
şi biomedicina şi este interzisă în 
conformitate cu articolul 3 punctul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale a UE; 
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organe în afara UE şi a cadrului juridic şi 
etic al acesteia;

Or. en

Amendamentul 26
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

23a. indică faptul că penuria de organe şi 
traficul de organe şi de persoane în scopul 
prelevării de organe sunt legate în două 
moduri: în primul rând, creşterea 
numărului de organe disponibile în statele 
membre poate contribui la o mai bună 
monitorizare a acestor practici, evitând ca 
cetăţenii UE să aibă nevoie să caute 
organe în afara UE şi, în al doilea rând, 
activităţile ilegale subminează grav 
credibilitatea sistemului legal al donării 
de organe;

Or. en

Amendamentul 27
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23b. reiterează recomandările privind 
combaterea comerţului cu organe, 
cuprinse în Raportul Adamou referitor la 
donarea şi transplantul de organe1 şi este 
de părere că aceste recomandări ar trebui 
luate integral în considerare de către 
Comisie în elaborarea planului de 
acţiune; insistă asupra faptului că este 
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necesar să se mărească gradul de 
sensibilizare privind această problemă în 
cadrul Comisiei şi al Europol;
1 Rezoluţia Parlamentului European din 22 aprilie 
2008 privind donarea şi transplantul de organe: 
acţiuni politice la nivelul Uniunii Europene 
(2007/2210(INI)).

Or. en

Amendamentul 28
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23c. subliniază importanţa Adunării 
Mondiale a Sănătății care va avea loc în 
mai 2010 şi îndeamnă Comisia şi 
Consiliul să susţină cu tărie la nivelul 
OMC principiul donării voluntare şi 
neremunerate;

Or. en

Amendamentul 29
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23d. salută studiul comun realizat de 
Consiliul Europei şi de Naţiunile Unite 
referitor la traficul de organe, ţesuturi şi 
celule şi traficul de fiinţe umane în 
vederea prelevării de organe;

Or. en
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Amendamentul 30
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Alineatul 23e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23e. ia act de Raportul prezentat de David 
Matas şi David Kilgour, intitulat „Recoltă 
însângerată. Uciderea practicanţilor 
Falun Gong pentru organele lor” şi 
solicită Comisiei să prezinte un raport 
Parlamentului European şi Consiliului 
referitor la acuzaţiile aduse în respectiva 
carte;

Or. en

Amendamentul 31
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. condamnă cu fermitate 
comportamentul anumitor organizaţii de 
asigurări de sănătate care încurajează 
pacienţii să participe la turismul pentru 
transplanturi şi solicită statelor membre 
să monitorizeze strict şi să pedepsească un 
astfel de comportament;

Or. en

Amendamentul 32
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 24b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24b. atrage atenţia asupra faptului că 
pacienţilor care au primit un organ în 
condiţii ilegale nu li se poate interzice 
accesul la asistenţă medicală în Uniunea 
Europeană; subliniază că ar trebui, ca şi 
în alte cazuri, să se facă distincţia între 
pedeapsa pentru o activitate ilegală şi 
nevoia de tratament;

Or. en

Amendamentul 33
James Nicholson

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. recunoaşte rolul important în 
succesul transplanturilor al îngrijirilor 
din perioada ulterioară transplantului, 
inclusiv utilizarea adecvată a terapiilor de 
combatere a respingerii; recunoaşte că 
utilizarea optimă a terapiilor de 
combatere a respingerii pot duce la 
îmbunătăţirea sănătăţii pe termen lung a 
pacienţilor, a ratei de supravieţuire şi, 
prin urmare, la creşterea numărului de 
organe disponibile, datorită reducerii 
numărului de noi transplanturi necesare, 
şi susţine că statele membre ar trebui să 
se asigure că pacienţii au acces la cele 
mai bune terapii disponibile;

Or. en


