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Изменение 57
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) През последните 50 години 
трансплантацията на органи се превърна 
в установена световна практика, носеща 
неизброими ползи на стотици хиляди 
пациенти. През последните две 
десетилетия използването на човешки 
органи за трансплантация постоянно се 
увеличава . Днес трансплантацията на 
органи е икономически най-
ефективното лечение на крайния 
стадий на бъбречна недостатъчност, а за 
крайния стадий на недостатъчност на 
органи като черен дроб, бял дроб и 
сърце, тя е и единственото възможно 
лечение.

(1) През последните 50 години 
трансплантацията на органи се превърна 
в установена световна практика, носеща 
неизброими ползи на стотици хиляди 
пациенти. През последните две 
десетилетия използването на човешки 
органи за трансплантация постоянно се 
увеличава . Днес трансплантацията на 
органи е лечението с най-доброто 
съотношение между риска и ползата 
на крайния стадий на бъбречна и 
панкреатична недостатъчност, а за 
крайния стадий на недостатъчност на 
органи като черен дроб, бял дроб, черва
и сърце, тя е и единственото възможно 
лечение.

Or.fr

Обосновка

Ако трансплантациите на органи, които са изпълними в съответствие с 
техническите постижения, трябва да бъдат изброени в списък е важно да се 
гарантира неговата изчерпателност в най-висока степен в рамките на възможното. 

Изменение 58
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съществуват обаче рискове, които 
съпътстват използването на органи за 
трансплантация. Широката 
терапевтична употреба на човешки 
органи за трансплантация изисква 
тяхното качество и безопасност да бъдат 

(2) Съществуват обаче рискове, които 
съпътстват използването на органи за 
трансплантация. Широката 
терапевтична употреба на човешки 
органи за трансплантация изисква 
тяхното качество и безопасност да бъдат 
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на ниво, което свежда до минимум 
всякакви рискове, свързани с 
предаването на болести. 

на ниво, което подобрява 
съотношението между риска и 
ползата, като същевременно свежда 
до минимум всякакви рискове, 
произтичащи от логистиката, 
посредством която са получени 
органите.

Or.fr

Обосновка

Рискът от предаване на заболявания е много сериозен, но не е единственият по 
веригата от момента на вземането на органа до момента на трансплантацията и по 
време на следтрансплантационния период.

Изменение 59
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съществуват обаче рискове, които 
съпътстват използването на органи за 
трансплантация. Широката 
терапевтична употреба на човешки 
органи за трансплантация изисква 
тяхното качество и безопасност да бъдат 
на ниво, което свежда до минимум 
всякакви рискове, свързани с 
предаването на болести.

(2) Съществуват обаче рискове, които 
съпътстват използването на органи за 
трансплантация. Широката 
терапевтична употреба на човешки 
органи за трансплантация изисква 
тяхното качество и безопасност да бъдат 
на ниво, което свежда до минимум 
всякакви рискове, свързани с 
предаването на болести. Добре 
организираните национални системи 
за трансплантация и използването на 
най-добрите налични познания и 
опит, технологии и иновативно 
медицинско лечение могат 
значително да намалят рисковете за 
пациентите, свързани с 
трансплантираните органи.

Or.en



AM\807512BG.doc 5/93 PE439.155v03-00

BG

Обосновка

Имунологичните проблеми след трансплантация не са най-добрият пример за 
потенциалните ползи от директивата. 

Изменение 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съществуват обаче рискове, които 
съпътстват използването на органи за 
трансплантация. Широката 
терапевтична употреба на човешки 
органи за трансплантация изисква 
тяхното качество и безопасност да бъдат 
на ниво, което свежда до минимум 
всякакви рискове, свързани с 
предаването на болести.

(2) Съществуват обаче рискове, които 
съпътстват използването на органи за 
трансплантация. Широката 
терапевтична употреба на човешки 
органи за трансплантация изисква 
тяхното качество и безопасност да бъдат 
на ниво, което свежда до минимум 
всякакви рискове, свързани с 
предаването на болести. Добре 
организираните национални системи 
за трансплантация и използването на 
най-добрите налични познания и 
опит, технологии и иновативно 
медицинско лечение могат 
значително да намалят рисковете за 
пациентите, свързани с 
трансплантираните органи.

Or.en

Обосновка

Имунологичните проблеми след трансплантация не са най-добрият пример за 
потенциалните ползи от директивата. 

Изменение 61
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Съображение 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съществуват обаче рискове, които 
съпътстват използването на органи за 
трансплантация. Широката
терапевтична употреба на човешки 
органи за трансплантация изисква 
тяхното качество и безопасност да бъдат 
на ниво, което свежда до минимум 
всякакви рискове, свързани с 
предаването на болести. 

(2)  Съществуват обаче рискове, които 
съпътстват използването на органи за 
трансплантация. Tерапевтичната
употреба на човешки органи за 
трансплантация изисква тяхното 
качество и безопасност да бъдат на 
ниво, което свежда до минимум 
всякакви рискове, свързани с 
предаването на болести. 

Or.de

Обосновка

Предложението за директива определя разписва основните изисквания за качество и 
безопасност при трансплантацията на органи. Прилагателното „широката” не е 
подходящо в този контекст и рисковете, свързани с трансплантациите не стават 
ясни.

Изменение 62
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Освен това наличието на човешки 
органи за терапевтични цели зависи от 
готовността на гражданите на 
Общността да бъдат донори. С цел 
опазване на общественото здраве и 
предотвратяване на предаването на 
болести чрез тези органи, следва да 
бъдат взети предпазни мерки при 
тяхното осигуряване, транспорт и 
употреба.

(3) Освен това наличието на човешки 
органи за терапевтични цели зависи от 
готовността на гражданите на 
Общността да бъдат донори. 
Държавите-членки имат задължение 
да увеличат донорството на органи 
на национално равнище, тъй като 
възможните недостатъци в техните 
системи за трансплантация на 
органи не могат да бъдат поправени 
чрез транспортирането на органи или 
преместването на пациенти от една 
държава в друга държава. С цел 
опазване на общественото здраве и 
предотвратяване на предаването на 
болести чрез тези органи, следва да 
бъдат взети предпазни мерки при 
тяхното осигуряване, транспорт и 
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употреба.

Or.en

Изменение 63
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Основното предизвикателство, 
пред което са изправени Европейския 
съюз и държавите-членки във връзка с 
трансплантацията на органи, е 
ограничаването на недостигът на 
органи и донори. Следователно е от 
съществено значение да се разшири 
достъпът до наличните органи чрез 
придобиване на средства на равнище 
ЕС за оптимизиране на донорството 
след мозъчна смърт или сърдечна 
недостатъчност, чрез увеличаване на 
броя живи донори и разширяване на 
резерва от потенциални донори, 
който да обхване лицата, отговарящи 
на "разширените" критерии за 
донорство.

Or.fr

Изменение 64
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Между държавите-членки всяка 
година се осъществява обмен на органи. 
Това е способ от голямо значение за 
разширяването на достъпа до 
наличните органи и за осигуряването 
на по-добра съвместимост между 

(4) Между държавите-членки всяка 
година се осъществява обмен на органи. 
Това е способ от голямо значение за 
осигуряването на по-добра 
съвместимост между донора и 
реципиента,а следователно и по-добро 
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донора и реципиента,а следователно и 
по-добро качество на присаждането. 
Това е от особено значение за 
оптималното лечение на определени 
категории пациенти като тези, 
нуждаещи се от спешно лечение, 
свръхчувствителни пациенти или 
педиатрични пациенти. Наличните 
органи следва да могат да преминават 
границите без излишни проблеми и 
закъснения.

качество на присаждането. Това е от 
особено значение за оптималното 
лечение на определени категории 
пациенти като тези, нуждаещи се от 
спешно лечение, свръхчувствителни 
пациенти или педиатрични пациенти. 
Наличните органи следва да могат да 
преминават границите без излишни 
проблеми и закъснения.

Or.fr

Обосновка

Съвместимостта между донори и реципиенти е основната причина за 
установяването на европейски организации за обмен на органи, като 
Scandinavtransplant или Eurotransplant. Този модел за паневропейски обмен, независимо
от своята ефективност, няма за цел да разширява достъпа до наличните органи. За 
тази цел се налага приемането на нови стратегии както на национално, така и на 
общностно равнище.

Изменение 65
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Между държавите-членки всяка 
година се осъществява обмен на органи. 
Това е способ от голямо значение за 
разширяването на достъпа до 
наличните органи и за осигуряването 
на по-добра съвместимост между 
донора и реципиента,а следователно и 
по-добро качество на присаждането. 
Това е от особено значение за 
оптималното лечение на определени 
категории пациенти като тези, 
нуждаещи се от спешно лечение, 
свръхчувствителни пациенти или 
педиатрични пациенти. Наличните 
органи следва да могат да преминават 

(4) Между държавите-членки всяка 
година се осъществява обмен на органи. 
Това е способ от голямо значение за 
осигуряването на по-добра 
съвместимост между донора и 
реципиента,а следователно и по-добро 
качество на присаждането. Това е от 
особено значение за оптималното 
лечение на определени категории 
пациенти като тези, нуждаещи се от 
спешно лечение, свръхчувствителни 
пациенти или педиатрични пациенти. 
Наличните органи следва да могат да 
преминават границите без излишни 
проблеми и закъснения.
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границите без излишни проблеми и 
закъснения.

Or.de

Обосновка

Макар че подобряването на обмена на органи, каквато е целта на настоящата 
директива, ще подобри качеството на присаждането, това няма да увеличи броя на 
наличните органи. Това зависи от други фактори, например – готовността на 
населението да дарява органи.

Изменение 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това на равнище Общност 
съществува необходимост от общи 
стандарти за качество и безопасност при 
осигуряването, транспорта и употребата 
на човешки органи. Подобни стандарти 
биха улеснили обмена на органи в полза 
на хилядите европейски пациенти, 
нуждаещи се всяка година от този вид 
терапия. Общностното законодателство 
следва да гарантира, че човешките 
органи отговарят на приемливи
стандарти за качество и безопасност. 
Следователно такива стандарти ще 
спомогнат гражданите да бъдат уверени, 
че за човешките органи, въпреки че са 
набавени в друга държава-членка, са 
предоставени същите основни гаранции 
за качество и безопасност като за тези, 
получени в тяхната собствена страна.

(6) Поради това на равнище Общност 
съществува необходимост, като 
същевременно надлежно се съблюдава 
принципа за субсидиарност, съгласно 
член 168, параграф 7 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, (предишен член 152, параграф 5 
от Договора за създаване на 
Европейската общност), от общи 
стандарти за качество и безопасност при 
осигуряването, транспорта и употребата 
на човешки органи. Подобни стандарти 
биха улеснили обмена на органи в полза 
на хилядите европейски пациенти, 
нуждаещи се всяка година от този вид 
терапия. Общностното законодателство 
следва да гарантира, че човешките 
органи отговарят на признати
стандарти за качество и безопасност. 
Следователно такива стандарти ще 
спомогнат гражданите да бъдат уверени, 
че за човешките органи, въпреки че са 
набавени в друга държава-членка, са 
предоставени същите основни гаранции 
за качество и безопасност като за тези, 
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получени в тяхната собствена страна.

Or.de

Обосновка

Art. 168 Abs. 7 AEUV bestimmt, dass bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesend und die medizinische Versorgung gewahrt wird. Maßnahmen zur 
Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe lassen einzelstaatliche 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen unberührt. Da 
sich die Begriffe Beschaffung und Spende teilweise überschneiden, ist der Hinweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip unbedingt erforderlich. Nur anerkannte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft wider. 

Изменение 67
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В съответствие с член 168, 
параграф 7 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, мерките, приети по силата на 
параграф 4, буква а) от същия член 
168, не засягат националните 
разпоредби относно използването на 
органи за медицински цели. 
Следователно хирургическото 
действие, свързано с 
трансплантацията, само по себе си 
не попада в приложното поле на 
настоящата директива. 
Същевременно, с оглед на целта за 
намаляване на рисковете, свързани с 
трансплантираните органи, е 
необходимо в приложното поле на 
настоящата директива да се 
включат някои разпоредби относно 
процеса на трансплантация и по-
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специално, разпоредби, имащи за цел 
да разрешат непредвидени или 
неочаквани ситуации, възникнали по 
време на трансплантацията, които 
могат да се отразят неблагоприятно 
на качеството и безопасността на 
органите.

Or.en

Изменение 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел намаляване на рисковете и 
увеличаване на ползите от операциите 
по присаждане, всяка държава-членка 
трябва да приведе в действие ефективна 
национална програма за качество.  
Програмата следва да бъде прилагана и 
спазвана в хода на целия процес — от 
даряването до трансплантирането или 
унищожаването на органа— и в нейния 
обхват следва да попадат свързаните с 
този процес персонал, организация, 
помещения, оборудване, материали, 
документация и информация. Когато е 
необходимо, националната програма за 
качество следва да включва и одит. 
Държавите-членки следва да могат да
делегират посредством писмени 
споразумения отговорността за части от 
програмата на европейските 
организации за обмен на органи.

Не се отнася за българската езикова 
редакция.

Or.de

Изменение 69
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел намаляване на рисковете и 
увеличаване на ползите от операциите 
по присаждане, всяка държава-членка 
трябва да приведе в действие ефективна 
национална програма за качество. 
Програмата следва да бъде прилагана и 
спазвана в хода на целия процес — от 
даряването до трансплантирането или 
унищожаването на органа— и в нейния 
обхват следва да попадат свързаните с 
този процес персонал, организация, 
помещения, оборудване, материали, 
документация и информация. Когато е 
необходимо, националната програма за 
качество следва да включва и одит. 
Държавите-членки следва да могат да 
делегират посредством писмени 
споразумения отговорността за части от 
програмата на европейските 
организации за обмен на органи.

(7) С цел намаляване на рисковете и 
увеличаване на ползите от операциите 
по присаждане, всяка държава-членка 
трябва да приведе в действие ефективна 
национална програма за качество. 
Програмата следва да бъде прилагана и 
спазвана в хода на целия процес — от 
даряването до трансплантирането или 
унищожаването на органа— и в нейния 
обхват следва да попадат свързаните с 
този процес персонал, организация, 
помещения, оборудване, материали, 
документация и информация. Когато е 
необходимо, националната програма за 
качество следва да включва и одит. 
Държавите-членки следва да могат да 
делегират посредством писмени 
споразумения отговорността за части от 
програмата на европейските 
организации за обмен на органи. 
Участието на държавите-членки в 
обмена на органи и в споразумения с 
организации за трансграничен обмен 
на органи следва да бъде доброволно и 
да не принуждава държавите-членки 
да прилагат общи списъци на 
чакащите.

Or.en

Изменение 70
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел намаляване на рисковете и 
увеличаване на ползите от операциите 
по присаждане всяка държава-членка 
трябва да приведе в действие ефективна 
национална програма за качество. 
Програмата следва да бъде прилагана и 

(7) С цел намаляване на рисковете и 
увеличаване на ползите от операциите 
по присаждане всяка държава-членка 
трябва да приведе в действие ефективна 
национална програма за качество, като 
гарантира, че разполага с точно 
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спазвана в хода на целия процес — от 
даряването до трансплантирането или 
унищожаването на органа— и в нейния 
обхват следва да попадат свързаните с 
този процес персонал, организация, 
помещения, оборудване, материали, 
документация и информация. Когато е 
необходимо, националната програма за 
качество следва да включва и одит. 
Държавите-членки следва да могат да 
делегират посредством писмени 
споразумения отговорността за части от 
програмата на европейските 
организации за обмен на органи.

описание на донора и на органите
Програмата следва да бъде прилагана и 
спазвана в хода на целия процес — от 
даряването до трансплантирането или 
унищожаването на органа— и в нейния 
обхват следва да попадат свързаните с 
този процес персонал, организация, 
помещения, оборудване, материали, 
документация и информация. Когато е 
необходимо, националната програма за 
качество следва да включва и одит. 
Държавите-членки следва да могат да 
делегират посредством писмени 
споразумения отговорността за части от 
програмата на европейските 
организации за обмен на органи.

Or.fr

Обосновка

Разбира се от само себе си.

Изменение 71
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Условията, при които се осигуряват 
органите, следва да бъдат под надзора 
на компетентните органи посредством 
издаването на разрешения за 
предварително определени
организации за осигуряване на органи. 
С издаването на разрешение се приема, 
че са налице необходимите организация, 
квалифициран персонал и съответните 
материално техническа база и 
материали. 

(8) Условията, при които се осигуряват 
органите, следва да бъдат под надзора 
на компетентните органи, при 
отчитане на конкретното 
национално положение във връзка с 
подбора на организации за 
трансплантиране на органи.  С 
издаването на разрешение се приема, че 
са налице необходимите организация, 
квалифициран персонал и съответните 
материално техническа база и 
материали.

Or.fr
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Обосновка

Не е желателно текстът на Комисията да предлага модел с минимален брой 
участници, във връзка с организацията на националните трансплантационни системи.

Изменение 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценката на потенциалните донори 
преди трансплантацията е съществена 
част от процеса по трансплантация на 
органи. Тази оценка трябва да 
предоставя достатъчно информация, за 
да може центърът за трансплантации да 
предприеме надлежен анализ на 
рисковете и ползите. Рисковете и 
характеристиките на органа трябва да 
бъдат установени и документирани, за 
да може да се избере подходящ 
реципиент. Следва да бъде набавена и 
информация за пълното 
характеризиране на органа и донора.

(10) Оценката на потенциалните донори 
преди трансплантацията е съществена 
част от процеса по трансплантация на 
органи. Тази оценка трябва да 
предоставя достатъчно информация, за 
да може центърът за трансплантации да 
предприеме надлежен анализ на 
рисковете и ползите. Рисковете и 
характеристиките на органа трябва да 
бъдат установени и документирани, за 
да може да се избере подходящ 
реципиент. Следва да бъде набавена и 
информация, основана на клинична 
история, физически прегледи и 
допълнителни изследвания, за пълното 
характеризиране на органа и донора С 
цел получаване на точна, надеждна и 
обективна клинична история, 
лекарският екип следва да разговаря с 
живия донор или роднините на 
починалия донор. Това е 
изключително важно, тъй като 
времевите ограничения на процеса на 
донорство на органи от починал 
донор намаляват възможността за 
изключване на потенциално сериозни 
трансмисивни заболявания. По време 
на разговорите, лекарският екип 
следва да уведоми надлежно лицата, с 
които се разговаря, за рисковете и 
последствията от донорството и 
трансплантацията, за да гарантира, 
че те са наясно относно това колко е 
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важно да предоставят на лекарския 
екип цялата съответна информация.

Or.en

Обосновка

Следва да се подчертае колко е важно да се набави съответната медицинска 
история, тъй като това е съществена отправна точка за гарантиране на 
качеството и безопасността на органите за трансплантация. За тази цел следва да 
бъде включена концепцията за надлежно информиране на донорите/роднините на 
донори, които да могат да разберат потенциалните рискове за реципиента. 

Изменение 73
Jo Leinen

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Много често донорът на орган е 
също така и донор на тъкани. 
Изискванията за качество и безопасност 
на органите следва да допълват и да са 
свързани със съществуващата система 
за човешки тъкани и клетки, установена 
с Директива 2004/23/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 г. относно установяването на 
стандарти за качество и безопасност при 
даряването, доставянето, контрола, 
преработването, съхраняването, 
съхранението и разпределянето на 
човешки тъкани и клетки10. 
Неочакваните нежелани реакции при 
донорите или реципиентите на органи 
следва да се проследяват от 
компетентния орган и докладват чрез 
системата за бдителност за тъканите, 
предвидена в посочената директива.

(13) Много често донорът на орган е 
също така и донор на тъкани. 
Изискванията за качество и безопасност 
на органите следва да допълват и да са 
свързани със съществуващата система 
за човешки тъкани и клетки, установена 
с Директива 2004/23/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 г. относно установяването на 
стандарти за качество и безопасност при 
даряването, доставянето, контрола, 
преработването, съхраняването, 
съхранението и разпределянето на 
човешки тъкани и клетки10. 
Неочакваните нежелани реакции при 
донорите или реципиентите на органи 
следва да се проследяват от 
компетентния орган или структура и 
докладват чрез системата за бдителност 
за тъканите, предвидена в посочената 
директива.
(Настоящото изменение следва да се 
прилага по отношение на целия текст)

Or.en
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Обосновка

В някои държави-членки донорството на органи не се администрира от държавните 
органи, а от други компетентни органи (напр. Deutsche Stiftung für 
Organtransplantation в Германия). 

Изменение 74
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Персоналът, който пряко се 
занимава с даряването, осигуряването,
изследването, транспортирането и 
присаждането на човешки органи, 
следва да бъде съответно квалифициран 
и обучен.

(14) Персоналът, който пряко се 
занимава с даряването, изследването, 
характеризирането, 
осигуряването,съхраняването, 
транспортирането и присаждането на 
човешки органи, следва да бъде 
съответно квалифициран и 
компетентен.

Or.en

Обосновка

Следва да се изясни, че тези изисквания се прилагат единствено по отношение на 
здравния персонал, участващ в процеса. Настояването подобни строги изисквания да 
се прилагат и за друг персонал може да доведе до ненужна загуба на органи. Предлага 
се тези стъпки да се определят съгласно клиничната практика и да бъдат 
съгласувани с член 2 от директивата. Новата формулировка отразява по-добре 
действителното положение в държавите-членки и пояснява, че не се предвижда 
увеличаване на административната тежест. 

Изменение 75
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Принципно обменът на органи с 
трети страни следва да се извършва под 

(15) Принципно обменът на органи с 
трети страни следва да се извършва под 
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надзора на компетентния орган. Следва 
да се издава разрешение само ако са 
спазени стандарти, еквивалентни на 
предвидените в настоящата директива. 
Следва обаче да бъде взета предвид 
важната роля, която играят 
съществуващите европейски 
организации за обмен на органи при 
обмена на органи между държавите-
членки и третите страни, участващи в 
такива организации. 

надзора на компетентния орган. Следва 
да се издава разрешение само ако са 
спазени стандарти, еквивалентни на 
предвидените в настоящата директива. 
Следва обаче да бъде взета предвид 
важната роля, която играят 
съществуващите европейски 
организации за обмен на органи при 
обмена на органи между държавите-
членки и третите страни, участващи в 
такива организации.  Също така следва 
да бъде възможно да се предостави 
общо разрешение по отношение на 
трета държава или организация за 
осигуряване на органи, установена в 
трета държава.

Or.de

Обосновка

Настоящото изменение изяснява, че не всеки случай на обмен на органи с трета 
държава изисква отделно разрешение, а че общото разрешение, което разрешава 
като цяло обмена на органи с трета държава или определена организация в трета 
държава е достатъчно, при условие, че стандартите в нея са равностойни на 
стандартите, предвидени в настоящата директива. При липсата на подобно 
споразумение, процедурите могат да отнемат толкова дълго време, че органите да 
станат неизползваеми.

Изменение 76
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Настоящата директива следва да 
зачита основните права и да съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз11. В съзвучие с 
Хартата и вземайки предвид, както е 
целесъобразно, Конвенцията за правата 
на човека и биомедицината12, 
програмите за трансплантация на 

(16) С цел гарантиране на качеството 
и безопасността на органите за 
трансплантация, програмите за 
трансплантация на органи следва да 
се основават на принципите на 
доброволното и безвъзмездно 
донорство. Това е съществен аспект, 
тъй като нарушаването на тези 
принципи може да бъде свързано с 
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органи следва да се основават на 
принципите на доброволното и 
неплатено донорство, алтруизма на 
донора и солидарността между 
донора и реципиента, като 
същевременно се запазва 
анонимността на починалия донор и 
на реципиента(ите).

неприемливи рискове и отрицателни 
последствия за реципиентите и 
живите донори. Когато донорството 
не е доброволно и/или предполага 
финансова печалба, е невъзможно 
напълно да се гарантира качеството 
на процеса на донорството, тъй като 
в такъв случай подобряването на 
качеството на живот или 
спасяването на живота на дадена 
личност не е основната и/или 
единствената цел, която трябва да се 
постигне. Дори и процесът да се 
развива в съответствие със 
съответните стандарти за качество, 
клиничната история, получена от 
потенциалния жив донор или 
роднините на потенциалния починал 
донор, може да не е достатъчно 
точна с оглед на тези условия и/или 
заболявания, които са потенциално 
трансмисивни от донорите към 
реципиентите в случаите, когато 
донорите търсят финансова печалба 
или са обект на какъвто и да било вид 
принуда. Това предполага проблем с 
безопасността за потенциалните 
реципиенти, тъй като 
възможността на лекарския екип за 
извършване на подходящия анализ на 
рисковете би била ограничена.
Настоящата директива следва да зачита 
основните права и да съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. В съзвучие с 
Хартата, директивата също следва да 
взема предвид, както е целесъобразно, 
Конвенцията за правата на човека и 
биомедицината и преразгледаните 
Ръководни принципи на СЗО относно 
трансплантация на човешки клетки,
тъкани и органи.

Or.en



AM\807512BG.doc 19/93 PE439.155v03-00

BG

Обосновка

Съображение 16 следва да се концентрира в по-голяма степен върху връзката между 
Глава ІІІ (Принципи, управляващи даряването на органи) и качеството и 
безопасността на органите, предназначени за трансплантация.

Изменение 77
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Настоящата директива следва да 
зачита основните права и да съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. В съзвучие с Хартата 
и вземайки предвид, както е 
целесъобразно, Конвенцията за правата 
на човека и биомедицината12, 
програмите за трансплантация на 
органи следва да се основават на 
принципите на доброволното и 
неплатено донорство, алтруизма на 
донора и солидарността между 
донора и реципиента, като 
същевременно се запазва 
анонимността на починалия донор и 
на реципиента(ите).

(16) Настоящата директива следва да 
зачита основните права и да съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. В съзвучие с 
Хартата, директивата също следва да 
взема предвид, както е целесъобразно, 
Конвенцията за правата на човека и 
биомедицината и преразгледаните 
Ръководни принципи на СЗО относно 
трансплантация на човешки клетки,
тъкани и органи.

Or.en

Изменение 78
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Настоящата директива следва да 
зачита основните права и да съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 

(16) Настоящата директива следва да 
зачита основните права и да съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 



PE439.155v03-00 20/93 AM\807512BG.doc

BG

Европейския съюз11. В съзвучие с 
Хартата и вземайки предвид, както е 
целесъобразно, Конвенцията за правата 
на човека и биомедицината12, 
програмите за трансплантация на органи 
следва да се основават на принципите 
на доброволното и неплатено 
донорство, алтруизма на донора и 
солидарността между донора и 
реципиента, като същевременно се 
запазва анонимността на починалия 
донор и на реципиента(ите).

Европейския съюз11. В съзвучие с 
Хартата и вземайки предвид, както е 
целесъобразно, Конвенцията за правата 
на човека и биомедицината12, 
програмите за трансплантация на органи 
следва да се основават на принципите 
на доброволното и неплатено 
донорство, алтруизма на донора и 
солидарността между живия донор и 
реципиента, като същевременно се 
запазва анонимността на починалия 
донор и на реципиента(ите).

Or.fr

Обосновка

По правилно е да се позоваваме на алтруизма единствено в случаите с живи донори.

Изменение 79
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може да се 
консултира с националния орган за 
защита на данните във връзка с 
разработването на рамка за трансфер 
на данни относно органите към и от 
трети страни.

Or.en

Изменение 80
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 16 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Като общ принцип 
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самоличността на 
реципиента/реципиентите следва да 
не бъде разкривана на донора или 
семейството му, както и в обратния 
случай, без да се засягат разпоредбите 
на действащото законодателство в 
държавите-членки, съгласно което 
при специални условия 
предоставянето на подобна 
информация на донор или семейства 
на донори и реципиенти на органи 
може да бъде разрешено, със 
съгласието и на двете страни.

Or.en

Обосновка

По-добре би било текстът от съображение 16 от предложението в първоначалния му 
вид, свързан с поддържането на анонимност между донора и реципиента, да бъде 
изяснен в ново специално съображение. Така ще се изясни, че принципът на 
анонимност не е свързан с процедура за гарантиране на защита на данните, тъй като 
това би било в противоречие с възможността за проследяване.

Изменение 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С член 8 от Директива 95/46/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни13 принципно се забранява 
обработването на данни, свързани със 
здравословното състояние. Предвидени 
са ограничен брой изключения от тази 
принципна забрана. В Директива 
95/46/ЕО се изисква също така 
администраторът да прилага подходящи 
технически и организационни мерки за 
защита на личните данни срещу 

(17) С член 8 от Директива 95/46/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни принципно се забранява 
обработването на данни, свързани със 
здравословното състояние. Предвидени 
са ограничен брой изключения от тази 
забрана. В Директива 95/46/ЕО се 
изисква също така администраторът да 
прилага подходящи технически и 
организационни мерки за защита на 
личните данни срещу случайно или 
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случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп, както и срещу всякакви други 
незаконни форми на обработка.

неправомерно унищожаване или 
случайна загуба, промяна, неразрешено 
разкриване или достъп, както и срещу 
всякакви други незаконни форми на 
обработка. В съответствие с 
директивата следва да бъдат 
въведени строги правила за 
поверителност и мерки за сигурност 
за защитата на личните данни на 
донорите и реципиентите. Освен 
това компетентният орган може да 
се консултира също така с 
националния орган за защита на 
данните във връзка с разработването 
на рамка за трансфер на данни 
относно органите към и от трети 
страни.

Or.en

Обосновка

Нашето предложение е това съображение да включва всяко позоваване на защитата 
на данните, което ясно определя задължението за спазване на изискванията, посочени 
в Директива 95/46/EО.

Изменение 82
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С член 8 от Директива 95/46/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни13 принципно се забранява 
обработването на данни, свързани със 
здравословното състояние. Предвидени 
са ограничен брой изключения от тази 
принципна забрана. В Директива 
95/46/ЕО се изисква също така 
администраторът да прилага подходящи 

(17) С член 8 от Директива 95/46/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни13 принципно се забранява 
обработването на данни, свързани със 
здравословното състояние. Предвидени 
са ограничен брой изключения от тази 
принципна забрана. В Директива 
95/46/ЕО се изисква също така 
администраторът да прилага подходящи 
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технически и организационни мерки за 
защита на личните данни срещу 
случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп, както и срещу всякакви други 
незаконни форми на обработка.

технически и организационни мерки за 
защита на личните данни срещу 
случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп, както и срещу всякакви други 
незаконни форми на обработка. В 
съответствие с директивата следва 
да бъдат въведени строги правила за 
поверителност и мерки за сигурност 
за защитата на личните данни на 
донорите и реципиентите. Освен 
това компетентният орган може да 
се консултира също така с 
националния орган за защита на 
данните във връзка с разработването 
на рамка за трансфер на данни 
относно органите към и от трети 
страни.

Or.en

Обосновка

Следва да бъдат въведени правила за поверителност и мерки за сигурност с оглед 
защита на личните данни на донорите и реципиентите. Прави се позоваване в 
рамките на съображението, което ясно определя задължението за спазване на 
изискванията, посочени в Директива 95/46/EО.

Изменение 83
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Мерките, необходими за прилагане 
на настоящата директива следва да се 
приемат в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 
1999 г. за установяване на условията и 
реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията16.

(21) Мерките, необходими за прилагане 
на настоящата директива следва да се 
приемат в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 
1999 г. за установяване на условията и 
реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията16. По отношение на член 25 
от настоящата директива, във 
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всички случаи, при които се 
разглеждат мерките за прилагане, 
засягащи защитата на данните и 
сигурността, следва да се извърши 
консултация с всички заинтересовани 
страни.

Or.en

Изменение 84
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 22 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Комисията следва по-специално да 
бъде оправомощена да установява, 
когато става въпрос за органи за обмен 
между държавите-членки, процедурите 
по предаването на центровете за 
трансплантация на информацията 
относно характеристиките на органите, 
необходимите за осигуряването на 
проследяемостта на органите 
процедури, включително изискванията 
за етикетиране, както и процедурите за 
докладването на сериозни инциденти 
или нежелани реакции. Тъй като това са 
мерки от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива или да я допълнят с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО.

(22) Комисията следва по-специално да 
бъде оправомощена да установява, 
когато става въпрос за органи за обмен 
между държавите-членки, процедурите 
по предаването на центровете за 
трансплантация на информацията 
относно характеристиките на донора и 
на органите, необходимите за 
осигуряването на проследяемостта на 
органите процедури, включително 
изискванията за етикетиране, както и 
процедурите за докладването на 
сериозни инциденти или нежелани 
реакции. Тъй като това са мерки от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива или да я допълнят с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО.

Or.fr
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Изменение 85
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се 
установяват правила за осигуряване 
на високи стандарти за качество и 
безопасност на човешките органи, 
предназначени за присаждане в 
човешкото тяло, с цел да се гарантира 
високо равнище на опазване на 
човешкото здраве.

С настоящата директива се установява 
рамка за качество и безопасност на 
човешките органи, предназначени за 
присаждане в човешкото тяло, с цел да 
се гарантира високо равнище на 
опазване на човешкото здраве.

Or.fr

Обосновка

Настоящата директива следва да изпълни две основни цели: да гарантира 
необходимата правна сигурност за съответните страни и да позволи наличието на 
необходимата гъвкавост при нейното прилагане, с цел да се вземе предвид фактът, че 
трансплантацията на органи се извършва при неотложни медицински случаи.

Изменение 86
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установяват 
правила за осигуряване на високи 
стандарти за качество и безопасност на 
човешките органи, предназначени за 
присаждане в човешкото тяло, с цел да 
се гарантира високо равнище на 
опазване на човешкото здраве.

С настоящата директива се установяват 
правила за осигуряване на стандарти за 
качество и безопасност на човешките 
органи, предназначени за присаждане в 
човешкото тяло, с цел да се гарантира 
високо равнище на опазване на 
човешкото здраве.

Or.en
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Изменение 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Следва да се прилага и по 
отношение на части от органи, ако 
тяхното предназначение е да бъдат 
използвани за същата цел като целия 
орган в човешкото тяло, и за сложни 
тъкани.

Or.de

Обосновка

Новата формулировка разширява обхвата на член 2 в сравнение с член 2, параграф 2, 
буква в) от Директивата за човешките тъкани и също така обхваща сложните 
тъкани (например присаждане на лице или крайник, а именно ръка - от китката 
надолу или от китката нагоре).

Изменение 88
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „разрешение“ означава разрешение, 
акредитиране, назначение или 
лицензиране в зависимост от понятията, 
използвани във всяка държава-членка;

а) „разрешение“ означава разрешение, 
акредитиране, назначение или 
лицензиране, или регистрация в 
зависимост от понятията, използвани 
във всяка държава-членка;

Or.en

Обосновка

Целта на добавянето на „регистрация“ е да се увеличи гъвкавостта на 
определението на „разрешение“, така че да може то да се прилага към различните 
системи на здравеопазване в ЕС, но същевременно не е необходимо чак толкова 
подробно обяснение, което да усложнява излишно определението. Предстои да се 
направи преценка дали това трябва да бъде включено като съображение.
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Изменение 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „разрешение“ означава разрешение, 
акредитиране, назначение или
лицензиране в зависимост от
понятията, използвани във всяка 
държава-членка;

а) „разрешение“ означава акредитиране, 
разрешение, лицензиране или 
сертифициране в зависимост от 
регулаторните подходи, използвани 
във всяка държава-членка;

Or.de

Обосновка

Новата формулировка се базира на понятията в Директива2004/23/ЕО (относно 
тъканите) и обхваща различните национални регулаторни подходи.

Изменение 90
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 3 – буква a а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „компетентен орган“ означава 
един (или повече от един) орган с 
нестопанска цел, структура, 
организация и/или институция, 
отговарящ/а за изпълняването на 
изискванията на настоящата 
директива;

Or.en

Изменение 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 3 – буква a а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „компетентен орган“ означава 
един или повече от един орган с 
нестопанска цел, структура, 
организация и/или институция, 
отговарящ/а за изпълняването на 
изискванията на настоящата 
директива;

Or.en

Обосновка

Определението на „компетентен орган“ играе съществена роля. 

Изменение 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 3 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „донор“ означава всяко човешко 
същество, източник на органи, 
независимо дали е живо или мъртво;

Не се отнася за българския текст.

Or.de

Изменение 93
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 3 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „донор“ означава всяко човешко 
същество, източник на органи, 
независимо дали е живо или мъртво;

в) „донор“ означава всяко лице, което 
дарява един или няколко органа, 
независимо дали даряването се 
извършва, докато лицето е живо или 
след смъртта му;
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Or.en

Обосновка

От основно значение е да се поясни, че най-важен е моментът на даряването, а не 
това, дали в процеса на възстановяване донорът е починал или не. Възможно е един 
жив донор да почине след даряване на орган, но това не го прави починал донор. 

Изменение 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 3 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „донор“ означава всяко човешко 
същество, източник на органи, 
независимо дали е живо или мъртво;

в) „донор“ означава всяко лице, което 
дарява един или няколко органа, 
независимо дали даряването се 
извършва, докато лицето е живо или 
след смъртта му;

Or.en

Обосновка

От основно значение е да се поясни, че най-важен е моментът на даряването, а не 
това, дали в процеса на възстановяване донорът е починал или не. Възможно е един 
жив донор да почине след даряване на орган, но това не го прави починал донор. 

Изменение 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 3 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „даряване“ означава даряването на 
човешки органи за трансплантация;

г) „даряване“ означава предоставянето
на човешки органи, предназначени за 
трансплантация при човека;

Or.de
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Обосновка

Предложената формулировка определя термина „даряване” без да се използват 
повторения.

Изменение 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 3 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „характеристика на донора“ означава 
събирането на значима информация 
относно характеристиките на донора, 
необходима за предприемането на
надлежна оценка на риска, целяща 
намаляването на рисковете за 
реципиента и оптимизирането на
разпределянето на органите;

д) „характеристика на донора“ означава 
събирането на значима информация 
относно характеристиките на донора, 
необходима, за да се прецени доколко 
той е подходящ, да се предприеме
надлежна оценка на риска и да се 
намалят рисковете за реципиента, 
както и да се гарантира ефективно
разпределяне на органите;

Or.en

Обосновка

Тази нова формулировка на текста отразява по-добре целите на характеристиката 
на донора. 

Изменение 97
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 3 – буква e 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „европейска организация за обмен на 
органи“ означава публична или частна 
организация с нестопанска цел, 
предназначена специално за 
трансграничен обмен на органи; 
страните, членуващи в такава 
организация, са в по-голямата си част 

е) „европейска организация за обмен на 
органи“ означава публична или частна 
организация с нестопанска цел, 
предназначена за национален и/или 
трансграничен обмен на органи; 
страните, членуващи в такава 
организация, са в по-голямата си част 
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държави-членки на Общността; държави-членки на Общността;

Or.en

Обосновка

Всички европейски организации за обмен на органи извършват обмен на органи в 
рамките на територията на тяхната държава-членки и между държавите. 

Изменение 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Предложение за директива
Член 3 – буква ж 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „орган“ означава диференцирана и 
жизненоважна част от човешкото тяло, 
съставена от различни тъкани, която 
поддържа с голяма степен на 
автономност своята структура, съдова 
система и способност да изпълнява 
физиологични функции;

ж) „орган“ означава както 
диференцирана и жизненоважна част от 
човешкото тяло, съставена от различни 
тъкани, която поддържа с голяма степен 
на автономност своята структура, 
съдова система и способност да 
изпълнява физиологични функции, 
така и части от органи, ако тяхното 
предназначение е да бъдат използвани 
за същата цел като целия орган в 
човешкото тяло и сложните тъкани;

Or.de

Обосновка

С предложението за директива относно стандартите за качество и безопасност на 
човешките органи, предназначени за трансплантация, Европейският парламент и 
Съветът се стремят да завършат изграждането на хармонизирани правила в 
областите „кръв и кръвни продукти, клетки, тъкани и органи с човешки произход”.
На този фон обхватът на настоящото предложение за директива е от ключово 
значение в контекста на съществуващото законодателство.
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Изменение 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese

Предложение за директива
Член 3 – буква ж 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „орган“ означава диференцирана и 
жизненоважна част от човешкото тяло, 
съставена от различни тъкани, която 
поддържа с голяма степен на 
автономност своята структура, съдова 
система и способност да изпълнява 
физиологични функции;

ж) „орган“ означава както 
диференцирана и жизненоважна част от 
човешкото тяло, съставена от различни 
тъкани, която поддържа с голяма степен 
на автономност своята структура, 
съдова система и способност да 
изпълнява физиологични функции, 
така и части от органи, ако те са 
предназначени да бъдат използвани с 
една и съща цел като целия орган в 
човешкото тяло, като се запазват 
изискванията за структура и съдова 
система;

Or.en

Обосновка

Тъй като член 2, параграф 2, буква в) от Директива 2004/23/ЕО относно тъканите 
изключва от нейния обхват частите от органи, съответните разпоредби за тази 
област следва да бъдат включени в проекта за директива, за да не се появяват 
празноти.  Това касае например разпространените практики за трансплантиране на 
части от черния дроб, които могат да поемат функциите на целия орган. 

Изменение 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 3 – буква ж 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „орган“ означава диференцирана и 
жизненоважна част от човешкото тяло, 
съставена от различни тъкани, която 
поддържа с голяма степен на 
автономност своята структура, съдова 
система и способност да изпълнява 

ж) „орган“ означава диференцирана част 
от човешкото тяло, съставена от 
различни тъкани, която поддържа с 
голяма степен на автономност своята 
структура, съдова система и способност 
да изпълнява физиологични функции;
частите от органи също попадат в 
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физиологични функции; обхвата на настоящото определение, 
ако те са предназначени да бъдат 
използвани с една и съща цел като 
целия орган в човешкото тяло, като 
се запазват изискванията за 
структура и съдова система;

Or.en

Обосновка

We propose this deletion under the assumption that an organ is considered vital only if an 
alternative replacement therapy does not exist in case of end stage organ disease. A second 
reason for deleting it is that it would open the door to future transplantation of non vital 
organs. It is also highlighted that a part of an organ is considered an organ only if it fulfils 
the three requisites (function, structure and vascularisation). This would clarify that islets are 
not considered organs. Islets would partly meet the functionality criteria (just covering the 
endocrine function), but not the structure and vascularisation ones, so islets would not be 
considered organs according to this definition. 

Изменение 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 3 – буква з 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „характеристика на органа“ означава 
събирането на значима информация 
относно характеристиките на органа, 
необходима за предприемането на
надлежна оценка на риска, целяща
намаляването на рисковете за 
реципиента и оптимизирането на 
разпределянето на органите;

з) „характеристика на органа“ означава 
събирането на значима информация 
относно характеристиките на органа, 
необходима, за да се прецени доколко 
той е подходящ, да се предприеме
надлежна оценка на риска и да се 
намалят рисковете за реципиента, 
както и да се гарантира ефективно
разпределяне на органите;

Or.en

Обосновка

Тази нова формулировка на текста отразява по-добре целите на характеристиката 
на органа. 



PE439.155v03-00 34/93 AM\807512BG.doc

BG

Изменение 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 3 – буква и 

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „осигуряване на органи“ означава 
процес, чрез който дарените органи 
стават достъпни;

и) „осигуряване на органи“ означава 
координиран процес, чрез който 
дарените органи стават достъпни;

Or.de

Обосновка

Процесът на осигуряване трябва да бъде координиран по един подходящ начин.

Изменение 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 3 – буква и а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „предоставяне” означава 
подготовката, обработването, 
съхраняването, опаковането и 
транспорта на човешки органи; 

Or.de

Обосновка

Докато Директива 2004/23/ЕО (относно тъканите) дава дефиниция на понятията 
„доставяне”, „преработване” и „съхраняване”, предложението за директива, което 
понастоящем се разглежда, дава определение само на термините „доставяне” и 
„съхраняване”. Това означава, че съществени междинни етапи като подготовката, 
обработката, опаковането и транспорта на човешки органи не са дефинирани и 
следователно остават нерегулирани.
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Изменение 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 3 – буква й) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „организация за осигуряване на 
органи“ означава лечебно заведение, 
екип или звено в болница или друга 
структура, имащи разрешение от 
компетентния орган да се занимават 
с осигуряването на човешки органи;

й) „организация за осигуряване на 
органи“ означава един или повече 
публичен или частен орган или 
органи/организация(и)/иституция(и) с 
идеална цел, ангажирани изрично с 
координирания процес на доставяне и 
предоставяне на човешки органи;

Or.de

Обосновка

При дефинирането на регулаторното съдържание на директивата е от ключово 
значение да се вземе предвид принципа на субсидиарност в съответствие с член 168, 
параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (предишен член 152, параграф 5 
от Договора за създаване на ЕО). Трябва да се признае, че съображение 19 отчасти 
постига това. Дефинициите в член 3 от предложението за директива трябва да 
бъдат приведени в съответствие с този подход. Други разпоредби, например член 18, 
ще трябва да бъдат съответно променени.  

Изменение 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 3 – буква й a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „компетентен орган” означава 
един или повече публичен или частен 
компетентен орган или 
органи/организация(и)/институция(и) 
с идеална цел, изрично ангажиран(и) с 
изпълнението на настоящата 
директива.
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Or.de

Обосновка

При дефинирането на регулаторното съдържание на директивата е от ключово 
значение да се вземе предвид принципа на субсидиарност в съответствие с член 168, 
параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (предишен член 152, параграф 5 
от Договора за създаване на ЕО). Трябва да се признае, че съображение 19 отчасти 
постига това. Дефинициите в член 3 от предложението за директива трябва да 
бъдат приведени в съответствие с този подход. Други разпоредби, например член 18, 
ще трябва да бъдат съответно променени.  

Изменение 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 3 – буква к 

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „съхраняване“ е използването на 
химически агенти, промени в околната 
среда или на други средства по време на 
процеса на обработка, с цел 
предотвратяване или забавяне на 
биологичното или физическото
увреждане на човешките органи от 
осигуряването им до тяхното 
присаждане;

к) „съхраняване“ е използването на 
химически агенти, промени в околната 
среда или на други средства в процеса 
на предоставяне на човешки органи с 
цел предотвратяване или забавяне на 
тяхното биологично или физическо
увреждане от осигуряването им до 
тяхното присаждане;

Or.de

Обосновка

Изменението привежда текста в съответствие с добавеното определение на 
„предоставяне” (вж. изменението на член 3, буква й)).

Изменение 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Предложение за директива
Член 3 – буква м 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „сериозен инцидент“ означава всяко 
нежелано събитие, свързано с който и 
да е етап в процеса от даряването до 
трансплантацията, което може да 
доведе до предаване на заразна болест, 
до смърт, застрашаващо живота 
състояние, инвалидизация или 
заболяване на пациента, или което 
води до или удължава болничния 
престой или болестното състояние;

м) „сериозен инцидент“ означава всяко 
нежелано  и неочаквано събитие, 
свързано с доставянето, 
съхраняването и предоставянето на 
органи, което може да доведе до 
предаване на инфекциозна болест, до 
смърт, застрашаващо живота състояние, 
инвалидизация на донори или
реципиенти, до необходимост от 
болничен престой или предизвиква 
друго заболяване, при условие, че то не 
е страничен ефект от потискането 
на имунната система;

Or.de

Обосновка

Дефиницията на сериозен неочакван инцидент е толкова широка, че неизбежно ще 
доведе до подаването на голям брой доклади, които нямат нищо общо със 
стандартите за  качество или безопасност. По тази причина следва да бъде 
формулирана малко по-ограничително, както се предлага по-горе.

Изменение 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Предложение за директива
Член 3 – буква н 

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „сериозна нежелана реакция“ 
означава непредвидена реакция, 
включително заразна болест, при донора 
или реципиента, свързана с който и да 
е етап в процеса от даряването до
трансплантацията, която води до смърт, 
застрашаващо живота състояние, 
инвалидизация или заболяване, или 
която води до или удължава болничния

н) ) „сериозна нежелана реакция“ 
означава непредвидена или неочаквана 
сериозна реакция, включително заразна 
болест, при донора или реципиента, 
свързана с даряването, доставянето, 
съхраняването, предоставянето или 
трансплантацията на орган, която води 
до смърт, застрашаващо живота 
състояние, инвалидизация или 
заболяване, или която води до болничен 
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престой или болестното състояние; престой или неочаквано болестното 
състояние; изключват се страничните 
ефекти от потискането на имунната 
система;

Or.de

Обосновка

Дефиницията на сериозна нежелана реакция е толкова широка, че неизбежно ще 
доведе до подаването на голям брой доклади, които нямат нищо общо със 
стандартите за  качество или безопасност. По тази причина следва да бъде 
формулирана малко по-ограничително, както се предлага по-горе.

Изменение 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 3 – буква н 

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „сериозна нежелана реакция“ 
означава непредвидена реакция, 
включително заразна болест, при 
донора или реципиента, свързана с 
който и да е етап в процеса от 
даряването до трансплантацията, която 
води до смърт, застрашаващо живота 
състояние, инвалидизация или 
заболяване, или която води до или 
удължава болничния престой или 
болестното състояние;

н) „сериозна нежелана реакция“ 
означава непредвидена реакция, 
включително заразна болест, при 
живия донор или реципиента, която би 
могла да е свързана с който и да е етап в 
процеса от даряването до 
трансплантацията и която води до 
смърт, застрашаващо живота състояние, 
инвалидизация или заболяване, или 
която води до или удължава болничния 
престой или болестното състояние;

Or.en

Обосновка

Само живите донори могат да имат здравословни проблеми, свързани с даряването. 
Освен това, има реакции, чиято причинно-следствената връзка не е напълно явна и 
следва да се разследва. Формулировката на текста отразява тази действителност. 
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Изменение 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Предложение за директива
Член 3 – буква п 

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „трансплантация“ означава процесът 
по възстановяването на определени 
функции на човешкото тяло чрез 
прехвърлянето на еквивалентни органи 
в даден реципиент;

п) „трансплантация“ означава процесът 
по възстановяването на определени 
функции на човешкото тяло чрез 
прехвърлянето на човешки органи в 
даден реципиент;

Or.de

Обосновка

Изясняване на значението на понятието „трансплантация”.

Изменение 111
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква с 

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) „проследяемост“ е способността на 
компетентния орган да локализира и 
идентифицира даден орган на всеки 
етап в процеса от даряването до 
трансплантацията или унищожаването, 
като при определени обстоятелства, 
предвидени в настоящата директива, 
той има правото да:

с) „проследяемост“ е способността на 
компетентния орган да локализира и 
идентифицира даден орган на всеки 
етап в процеса от даряването до 
трансплантацията или унищожаването;

– идентифицира донора и 
организацията за осигуряване на 
органи,
– идентифицира реципиента(ите) в 
центъра (центровете) за 
трансплантации,
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– локализира и идентифицира цялата 
значима информация, която няма 
личен характер, свързана с 
продуктите и материалите, влизащи 
в контакт с органа;

Or.de

Обосновка

Редакцията съдържа ясно предложение за дефиниция на понятието „проследяемост” 
като остава спецификите да бъдат регулирани от член 10 на директивата.

Изменение 112
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Глава ІІ – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА 
ОРГАНИТЕ

Рамка за качество и безопасност

Or.en

Обосновка

Терминът рамка е за предпочитане пред термина програма, тъй като има по-широко 
значение. За да се отрази по-добре действителното положение в системите на 
здравеопазването на държавите-членки, е за предпочитане да не се уточнява дали 
тази рамка е наднационална, национална или регионална. 

Изменение 113
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални програми за качество Рамка за качество и безопасност

Or.en
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Обосновка

Терминът рамка е за предпочитане пред термина програма, тъй като има по-широко 
значение. За да се отрази по-добре действителното положение в системите на 
здравеопазването на държавите-членки, е за предпочитане да не се уточнява дали 
тази рамка е наднационална, национална или регионална. 

Изменение 114
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че с 
оглед на спазването на правилата, 
установени с настоящата директива, е 
създадена национална програма за 
качество, която обхваща всички етапи в 
процеса от даряването до 
трансплантацията или унищожаването 
на органите. 

1. Държавите-членки гарантират, че с 
оглед на спазването на правилата, 
установени с настоящата директива, е 
създадена национална програма за 
качество, която обхваща всички етапи в 
процеса от даряването до 
трансплантацията или унищожаването 
на органите, и осигуряват това чрез 
създаването на подходящи механизми 
за обществен контрол. 

Or.el

Обосновка

Поради чувствителния и нестопански характер на процедурата за трансплантация 
на органи, както и слабата позиция на пациентите, чакащи за трансплантация, 
трябва да се въведе разпоредба за строги процедури на обществен контрол за всеки 
един етап от процеса.

Изменение 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В националната програма за 
качество се предвижда приемането и 
изпълнението на:

2. В рамката за качество и 
безопасност се предвижда приемането 
и изпълнението на:
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Or.en

Обосновка

Тази нова структура, която има силна подкрепа от страна на държавите-членки, 
помага да се разберат по-добре основните елементи на рамката за качество и 
безопасност. Различните елементи са уточнени по-подробно в съответните членове. 

Изменение 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стандартни оперативни процедури 
за проверка на самоличността на 
донора;

а) процедури за проверка на 
самоличността на донора;

Or.en

Изменение 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стандартни оперативни процедури 
за проверка на данните на донора или на 
съгласието на семейството на донора, 
или на разрешението в съответствие с 
националните правила;

б) процедури за проверка на данните на 
донора или на съгласието на 
семейството на донора, или на 
разрешението в съответствие с 
националните правила, приложими в 
случай на донорство и осигуряване на
органи;

Or.en

Обосновка

Тази нова структура, която има силна подкрепа от страна на държавите-членки, 
помага да се разберат по-добре основните елементи на рамката за качество и 
безопасност. Различните елементи са уточнени по-подробно в съответните членове. 
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Изменение 118
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стандартни оперативни процедури за 
проверка на данните на донора или на 
съгласието на семейството на донора, 
или на разрешението в съответствие с 
националните правила;

б) стандартни оперативни процедури за 
проверка на данните за отсъствие на 
каквото и да е противопоставяне от 
страна на донора или на семейството 
на донора, в съответствие с 
националните правила;

Or.fr

Обосновка

Настоящото изменение отчита характеризиращото се с "право на отказ" даване на 
съгласие, което се прилага в повечето държави-членки.

Изменение 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стандартни оперативни процедури 
за проверка на попълването на 
характеристиката на органа и донора в 
съответствие с член 7 и с образеца, 
установен в приложението;

в) процедури за проверка на 
попълването на характеристиката на 
органа и донора в съответствие с член 7 
и с образеца, установен в приложението;

Or.en

Обосновка

Тази нова структура, която има силна подкрепа от страна на държавите-членки, 
помага да се разберат по-добре основните елементи на рамката за качество и 
безопасност. Различните елементи са уточнени по-подробно в съответните членове. 
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Изменение 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правила за транспортирането на 
човешки органи в съответствие с член 8.

д) процедури за транспортирането на 
човешки органи в съответствие с член 8.

Or.en

Обосновка

Тази нова структура, която има силна подкрепа от страна на държавите-членки, 
помага да се разберат по-добре основните елементи на рамката за качество и 
безопасност. Различните елементи са уточнени по-подробно в съответните членове. 

Изменение 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Предложение за директива
Член 4 – парагаграф 2 – букви дa–дв (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) процедури за осигуряване на 
проследяемост, гарантиращи 
спазването на законовите изисквания 
относно защитата на личните данни 
и поверителността и включващи 
отговорностите на организациите за 
осигуряване на органи и центровете за 
трансплантации по отношение на 
проследяемостта; 
дб) процедури за точното, бързо и 
доказуемо докладване на сериозни 
инциденти или нежелани реакции в 
съответствие с член 11, параграф 1, 
включващи отговорностите на 
организациите за осигуряване на 
органи и центровете за 
трансплантации по отношение на 
това докладване;
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дв) процедури за управлението на 
сериозни инциденти и нежелани 
реакции, посочени в член 11, 
параграф 2, включващи 
отговорностите на организациите за 
осигуряване на органи и центровете за 
трансплантации по отношение на 
това управление.

Or.en

Обосновка

Тази нова структура, която има силна подкрепа от страна на държавите-членки, 
помага да се разберат по-добре основните елементи на рамката за качество и 
безопасност. Различните елементи са уточнени по-подробно в съответните членове. 

Изменение 122
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националните програми за 
качество:

3. Освен това с рамката за качество и 
безопасност се гарантира, че 
здравният персонал, участващ във 
всички етапи на процеса от 
даряването до трансплантацията 
или унищожаването на органите, 
притежава необходимите 
квалификации и компетенции, и се 
разработват специални програми за 
обучение на този персонал.

Or.en

Обосновка

This new structure, highly supported by Member States, helps to better understand the 
essential elements of the quality and safety framework: (a) and (b) have been moved 
(reworded) to paragraph 2. “Healthcare” has been included in order to leave out drivers, 
pilots etc. involved in the process. Including the word “competencies” better captures 
national realities. This should be taken into consideration for the entire text of the Directive. 
General agreement on adding “such”, as it refers to healthcare personnel It is very difficult 
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to recognize international standards in most of the cases 

Изменение 123
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 4 – парагараф 3 – буква a – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните програми за качество: заличава се
а) установяват правила, с които се 
гарантира проследяемостта на 
органите на всички етапи в процеса 
от даряването до трансплантацията 
или унищожаването на органите в 
съответствие с член 10, включително
– стандартни оперативни процедури, 
с които се гарантира 
проследяемостта на органите на 
национално равнище,
– данни, необходими за 
гарантирането на проследяемостта 
и начинът, за спазване на законовите 
изисквания относно защитата на 
личните данни и поверителността,
– отговорности на организациите за 
осигуряване на органи и центровете за 
трансплантации по отношение на 
проследяемостта.

Or.en

Изменение 124
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква б – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) създават стандартни оперативни 
процедури за:

заличава се
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– точно, бързо и доказуемо докладване 
на сериозни инциденти или нежелани 
реакции в съответствие с член 11, 
параграф 1,
– изтеглянето от употреба на органи, 
посочено в член 11, параграф 2,
– отговорностите на организациите 
за осигуряване на органи и центровете 
за трансплантации в процеса на 
докладване.

Or.en

Изменение 125
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква б – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– отговорностите на организациите за 
осигуряване на органи и центровете за 
трансплантации в процеса на 
докладване.

– отговорностите на организациите за 
осигуряване на органи и центровете за 
трансплантации в процеса на 
докладване съгласно член 11, параграф 
1.

Or.de

Обосновка

Die Änderung dient der Klarstellung, dass es Standardverfahrensanweisungen für die 
Zuständigkeit der Beschaffungsorganisation und Transplantationszentren nur bei der 
Meldung gemäß Artikel 11 Absatz 1 geben soll. Sie entpsricht der Formulierung in den beiden 
vorhergehenden Spiegelstrichen. Andernfalls könnte die Richtlinie bei evtl. zukünftig 
hinzukommenden oder außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie bestehenden 
Zuständigkeiten dieser Einheiten für andere Meldungen dahingehend missverstanden werden, 
dass für jegliche Meldung eine Standardverfahresanweisung festgelegt hat. 

Изменение 126
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква б а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разрешават, при неотложни 
ситуации с опасност за живота, 
операции за трансплантиране на 
орган, който не е оптимален, след 
провеждането на консултации между 
медицинския персонал и пациента 
или неговите най-приближени 
членове от семейството, ако 
пациентът не е способен да направи 
своя избор.

Or.fr

Изменение 127
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) посочват квалификациите, които е 
необходимо да притежава 
персоналът, участващ във всички 
етапи в процеса от даряването до 
трансплантацията или 
унищожаването на органите, и 
разработват специални програми за 
обучение на персонала в 
съответствие с международно 
признатите стандарти.

заличава се

Or.en

Изменение 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) посочват квалификациите, които е в) посочват квалификациите или
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необходимо да притежава персоналът, 
участващ във всички етапи в процеса от 
даряването до трансплантацията или 
унищожаването на органите, и 
разработват специални програми за 
обучение на персонала в 
съответствие с международно 
признатите стандарти.

уменията, които е необходимо да 
притежава здравният персонал, 
участващ във всички етапи в процеса от 
даряването до трансплантацията или 
унищожаването на органите, и 
разработват специални програми за 
обучение на този персонал.

Or.en

Обосновка

Включването на думата „умения“ по-добре отразява националната действителност. 

Изменение 129
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква в a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) определят статута на 
координаторите на трансплантации 
от момента на даряване на органа до 
периода на наблюдение на 
реципиента.

Or.fr

Обосновка

В параграф 12 от неговата резолюция от 22 април 2008 г. Европейският парламент 
изтъква централната роля на координаторите на трансплантациите за активното 
идентифициране на потенциалните донори. Следователно е от съществено значение 
националните програми за качество, посочени в член 4, параграф 3, да предвиждат 
създаването на статут на координатор на трансплантациите.

Изменение 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
осигуряването на органи се извършва 
от организации за осигуряване на 
органи, които изпълняват правилата, 
установени в настоящата директива.

1. Държавите-членки гарантират, че 
осигуряването  и предоставянето на 
органи се извършва чрез един или 
повече публичен(и) или частен(и) 
орган или 
органи/организация(и)/институция(и)
с идеална цел, който/които изпълнява(т) 
правилата, установени в настоящата 
директива.

Or.de

Обосновка

Настоящото изменение привежда текста в съответствие с определението за 
компетентни органи и предоставяне на органи.

Изменение 131
Frédérique Ries

Предложение за директива
Article 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организационната структура и 
оперативните процедури на 
организациите за осигуряване на 
органи включват: 

заличава се

а) организационна схема, в която ясно 
са определени длъжностните 
характеристики и 
взаимоотношенията при отчитане и 
докладване;
б) стандартни оперативни процедури, 
съгласно посоченото в националните 
програми за качество.

Or.fr
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Обосновка

Тези изключително точни подробности не следва да бъдат включвани в текста на 
директивата.

Изменение 132
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Article 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
медицинските дейности в организациите 
за осигуряване на органи като подбора 
на донорите, се извършват съгласно 
съветите и под наблюдението на лекар, 
съгласно определението в Директива 
2005/36/ЕО.

1. Държавите-членки гарантират, че 
медицинските дейности в организациите 
за осигуряване на органи като подбора 
на донорите, качеството, 
ефективността и целостта на 
процеса на даряване на органи, се 
извършват съгласно съветите и под 
наблюдението на лекар, съгласно 
определението в Директива 2005/36/ЕО.

Or.en

Изменение 133
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
осигуряването на органи се извършва в 
предназначени за целта бази, които са 
проектирани, изградени, поддържани 
и експлоатирани така, че да 
отговарят на изискванията, 
установени в настоящата директива 
и които позволяват да се сведе до 
минимум бактериалното или друго 
замърсяване на осигурените човешки 
органи в съответствие с най-добрите 
медицински практики. 

2. Държавите-членки гарантират, че 
осигуряването на органи се извършва в 
предназначени за целта бази, които да 
отговарят на нормалните стандарти 
за операционни зали.
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Or.fr

Изменение 134
Peter Liese

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
осигуряването на органи се извършва в 
предназначени за целта бази, които са 
проектирани, изградени, поддържани и 
експлоатирани така, че да отговарят на 
изискванията, установени в настоящата 
директива и които позволяват да се 
сведе до минимум бактериалното или 
друго замърсяване на осигурените 
човешки органи в съответствие с най-
добрите медицински практики. 

2. Държавите-членки гарантират, че 
даряването на органи се извършва в 
подходящи за целта бази, които са 
проектирани, изградени, поддържани и 
експлоатирани така, че да отговарят на 
изискванията, установени в настоящата 
директива и които позволяват да се 
сведе до минимум бактериалното или 
друго замърсяване на осигурените 
човешки органи в съответствие с най-
добрите медицински практики. Тези 
бази следва да отговарят на 
стандартите за операционна зала.

Or.de

Обосновка

Изясняване.

Изменение 135
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените бази отговарят на 
нормалните стандарти за 
операционни зали, включително:

заличава се

а) ограничен достъп;
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б) персонал, облечен подходящо за 
операции в стерилна среда, носещ 
стерилни ръкавици, шапки и маски. 

Or.fr

Обосновка

Подобни подробности не следва да бъдат включени в европейска директива.

Изменение 136
Peter Liese

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в организациите, структурите или 
дружествата, участващи в 
транспортирането на органи, 
съществуват подходящи стандартни 
оперативни процедури, осигуряващи 
целостта на органа по време на 
транспортирането му и свеждането 
до минимум на времето за 
транспортиране.

а) организацията, участваща в 
транспортирането на органи, 
гарантира, че органът се 
транспортира с надлежното 
внимание;

Or.de

Обосновка

Настоящето изменение цели да намали бюрокрацията. Ключово е органът да бъде 
третиран съгласно правилата по време на транспорта.

Изменение 137
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в организациите, структурите или 
дружествата, участващи в 

а) в организациите, структурите или 
дружествата, участващи в 
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транспортирането на органи, 
съществуват подходящи стандартни 
оперативни процедури, осигуряващи 
целостта на органа по време на 
транспортирането му и свеждането до 
минимум на времето за транспортиране.

транспортирането на органи, 
съществуват подходящи процедури, 
осигуряващи целостта на органа по 
време на транспортирането му и 
оптимизирането и при възможност 
свеждането до минимум на времето за 
транспортиране.

Or.en

Обосновка

Съществува съгласие по отношение на концепцията, въпреки че формулировката на 
текста би могла да бъде различна (и да се гарантира подходящо време за 
транспортиране) в съответствие с идеята, предложена по време на съвета.  Следва 
да се отбележи. че терминът „стандартни оперативни процедури“ е заменен с 
процедури, като в целия текст последователно се запазва същото определение 
(писмени инструкции, които описват отделните стъпки в даден процес, включително 
материалите и методите, които да се използват, както и очакваният краен 
резултат). 

Изменение 138
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– наименованието на организацията за 
осигуряване на органи, включително 
адреса и телефонния номер;

– наименованието на организацията за 
осигуряване на органи и болничното 
заведение на донора, включително 
адреса и телефонния номер;

Or.de

Обосновка

Предложеното изменение отчита надлежно изискванията за качество и безопасност 
и отговаря на специфичните изисквания, свързани с трансплантацията на органи. 
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Изменение 139
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- информация, че контейнерът съдържа 
човешки орган и надпис: „ДА СЕ 
ТРЕТИРА ВНИМАТЕЛНО“;

- информация, че контейнерът съдържа 
човешки орган и надпис: „ЧОВЕШКИ 
ОРГАНИ“;

Or.fr

Обосновка

Това е съществуваща практика. Няма причина тя да бъде променяна, по-специално 
ако човек желае транспортирането на органи да бъде винаги извършвано при условия 
на прозрачност, а не незаконно.

Изменение 140
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б – тиреt 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- препоръки за условията на 
транспортиране, включително 
указания за съхранение на контейнера 
при определена температура и в 
определено положение. 

заличава се

Or.fr

Обосновка

Настоящото изменение заличава предложение, което просто е невъзможно да бъде 
приложено на практика. Дори в държавите-членки, чиято система е най-напреднала, 
мониторингът на температурата е твърде скъп и е необходимо по по-прозаичен 
начин да се гарантира, че органите са добре съхранени в подходящите ледени блокове.
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Изменение 141
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б – тире 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– препоръки за условията на 
транспортиране, включително указания 
за съхранение на контейнера при 
определена температура и в определено 
положение.

заличава се

Or.en

Обосновка

Одобрява се концепцията, въпреки че формулировката на текста би могла да бъде 
различна (и да се гарантира подходящо време за транспортиране) в съответствие с 
идеята, предложена по време на съвета. Следва да се отбележи. че терминът 
„стандартни оперативни процедури“ е заменен с процедури, като в целия текст 
последователно се запазва същото определение (писмени инструкции, които описват 
отделните стъпки в даден процес, включително материалите и методите, които да 
се използват, както и очаквания краен резултат).

Изменение 142
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган посочва в 
акредитацията, назначението, 
разрешението или лицензията 
дейностите, които може да извършва
съответният център за трансплантации.

2. Компетентният орган посочва в 
акредитацията, назначението, 
разрешението или лицензията 
програмите, които може да предприеме
съответният център за трансплантации.

Or.fr

Обосновка

Настоящото изменение цели да отрази различията, съществуващи между 
центровете за трансплантации, тъй като някои извършват всички видове 
трансплантации, докато други са одобрени единствено за някои програми за 
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трансплантации, например за бъбречни, но не за сърдечни трансплантации.

Изменение 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган посочва в 
акредитацията, назначението,
разрешението или лицензията
дейностите, които може да извършва 
съответният център за трансплантации.

2. Компетентният орган посочва в 
разрешението дейностите, които може 
да извършва съответният център за 
трансплантации.

Or.de

Обосновка

Настоящото изменение се стреми да подобри изготвянето на законодателни актове 
и да улесни прилагането на закона. Понятията за разрешение, използвани различно от 
държавите-членки, отговарящи за акредитацията, назначението, разрешението и 
лицензирането, се обхващат от термина „разрешение” в член 3, буква а), дефиниран 
за целите на настоящата директива. Определението следва да се използва в целия 
текст, за да се избегнат недоразумения в директивата.

Изменение 144
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При поискване от Комисията или от 
друга държава-членка, държавите-
членки предоставят информация 
относно националните изисквания за 
разрешаването на центровете за 
трансплантации.

4. При поискване от Комисията или от 
друга държава-членка, държавите-
членки предоставят информация 
относно националните изисквания за 
разрешаването на центровете за 
трансплантации. Държавите-членки се 
стремят да унифицират критериите 
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в рамките на Съюза.

Or.fr

Обосновка

директивата трябва да определи амбициозни цели за държавите-членки по 
отношение на по-унифицирани критерии за центровете за трансплантации.

Изменение 145
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следят за 
прилагането на система за 
идентифициране на донорите, чрез 
която може да се идентифицира всяко 
даряване и всеки от органите, които са 
свързани с него. Държавите-членки 
гарантират, че системата за 
идентификация на донорите е 
разработена и подбрана така, че 
лични данни да не се събират, 
обработват или използват или те да 
са колкото се може по-малко. По-
специално, трябва да се използват 
възможностите за псевдонимизация 
или анонимизация на лицата.

2. Държавите-членки следят за 
прилагането на система за 
идентифициране на донорите, чрез 
която може да се идентифицира всяко 
даряване и всеки от органите, които са 
свързани с него. Държавите-членки 
гарантират, че поверителният 
характер на данните на пациентите 
се спазва в съответствие с 
националните правила.

Or.en

Обосновка

Твърде подробно, тъй като вече има позоваване на директивата относно защитата 
на данните. 

Изменение 146
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следят за 
прилагането на система за 
идентифициране на донорите, чрез 
която може да се идентифицира всяко 
даряване и всеки от органите, които са 
свързани с него. Държавите-членки 
гарантират, че системата за 
идентификация на донорите е 
разработена и подбрана така, че 
лични данни да не се събират, 
обработват или използват или те да 
са колкото се може по-малко. По-
специално, трябва да се използват 
възможностите за псевдонимизация 
или анонимизация на лицата.

2. Държавите-членки следят за 
прилагането на система за 
идентифициране на донорите, чрез 
която може да се идентифицира всяко 
даряване и всеки от органите, които са 
свързани с него. Държавите-членки 
гарантират, че поверителният 
характер на данните на пациентите 
се спазва в съответствие с 
националните правила.

Or.en

Обосновка

Вече има позоваване на Директивата относно защитата на данните. 

Изменение 147
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществува система за докладване, 
разследване, регистриране и предаване 
на значима и необходима информация 
относно сериозните инциденти и 
нежелани реакции, които могат да 
повлияят на качеството и безопасността 
на човешките органи и които могат да 
бъдат отдадени на осигуряването,
изследването и транспортирането на 
органите, както и относно всякакви 
сериозни нежелани реакции, 
наблюдавани по време на присаждането 

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществува система за докладване, 
разследване, регистриране и предаване 
на значима и необходима информация 
относно сериозните инциденти и 
нежелани реакции, които могат да 
повлияят на качеството и безопасността 
на човешките органи и които могат да 
бъдат отдадени на изследването, 
характеризирането, осигуряването,
съхраняването и транспортирането на 
органите, както и относно всякакви 
сериозни нежелани реакции, 
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или след него, които могат да имат 
връзка с посочените дейности.

наблюдавани по време на присаждането 
или след него, които могат да имат 
връзка с посочените дейности.

Or.en

Обосновка

Характеризирането също е включено в обхвата – член 2, параграф 1. Осигуряването 
следва да бъде преместено след изследването, за да се спази последователността на 
клиничния процес. 

Изменение 148
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществува система за докладване, 
разследване, регистриране и предаване 
на значима и необходима информация 
относно сериозните инциденти и 
нежелани реакции, които могат да 
повлияят на качеството и безопасността 
на човешките органи и които могат да 
бъдат отдадени на осигуряването,
изследването и транспортирането на 
органите, както и относно всякакви 
сериозни нежелани реакции, 
наблюдавани по време на присаждането 
или след него, които могат да имат 
връзка с посочените дейности.

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществува система за докладване, 
разследване, регистриране и предаване 
на значима и необходима информация 
относно сериозните инциденти и 
нежелани реакции, които могат да 
повлияят на качеството и безопасността 
на човешките органи и които могат да 
бъдат отдадени на изследването, 
характеризирането, осигуряването,
съхраняването и транспортирането на 
органите, както и относно всякакви 
сериозни нежелани реакции, 
наблюдавани по време на присаждането 
или след него, които могат да имат 
връзка с посочените дейности.

Or.en

Обосновка

Характеризирането също е включено в обхвата – член 2, параграф 1. Осигуряването 
следва да бъде преместено след изследването, за да се спази последователността на 
клиничния процес. 
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Изменение 149
Peter Liese

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществува система за докладване, 
разследване, регистриране и предаване 
на значима и необходима информация 
относно сериозните инциденти и 
нежелани реакции, които могат да 
повлияят на качеството и безопасността 
на човешките органи и които могат да 
бъдат отдадени на осигуряването, 
изследването и транспортирането на 
органите, както и относно всякакви 
сериозни нежелани реакции, 
наблюдавани по време на присаждането 
или след него, които могат да имат 
връзка с посочените дейности.

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществува система за докладване, 
разследване, регистриране и предаване 
на значима и необходима информация 
относно сериозните неочаквани
инциденти и нежелани реакции, които 
могат да повлияят на качеството и 
безопасността на човешките органи и 
които могат да бъдат отдадени на 
осигуряването, изследването и 
транспортирането на органите, както и 
относно всякакви сериозни нежелани 
реакции, наблюдавани по време на 
присаждането или след него, които 
могат да имат връзка с посочените 
дейности.

Or.de

Изменение 150
Glenis Willmott

Предложение за директива
Член 12 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Трети страни
1. Организациите за осигуряване на 
органи и центровете за 
трансплантации могат да сключват 
писмени споразумения с трети 
страни за изпълнение на своите 
функции.
2. Ако организации за осигуряване на 
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органи и центрове за 
трансплантации сключват писмено 
споразумение съгласно предвиденото в 
параграф 1, те:
а) оценяват и правят подбор на 
третите страни в зависимост от 
способността им да спазват 
установените от настоящата 
директива стандарти;
б) водят пълен списък на 
споразуменията, посочени в параграф 
1, които те са сключили с трети 
страни;
в) уточняват отговорностите на 
третите страни и подробностите по 
процедурите;
г) по искане на компетентния орган 
предоставят копия от 
споразуменията, които са сключили с 
трети страни.

Or.en

(Тези разпоредби бяха предвидени в директивата относно тъканите и клетките, вж. 
член 24 от Директива 2004/23/ЕО.)

Обосновка

Вероятно ще има дейности, които организациите за осигуряване на органи и 
центровете за трансплантации ще трябва да извършват и които те ще искат да се 
извършват от трети страни понастоящем или в бъдеще, като например 
поддръжката на информационните системи.  Настоящият член би гарантирал, че 
тези трети страни спазват предвидените в настоящата директива стандарти за 
качество и безопасност. 

Изменение 151
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Глава III – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЗАЩИТА НА ДОНОРИТЕ И ПОДБОР И ОЦЕНЯВАНЕ НА 
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РЕЦИПИЕНТИТЕ ДОНОРИТЕ

Or.en

Обосновка

Включените в настоящата глава членове са насочени към подбора и оценяването на 
донорите. Преформулирането на текста на заглавието има за цел да поясни, че тези 
разпоредби са включени в директивата поради връзката им с качеството и 
безопасността на органите (вж. предложението за съображение 16). Тази 
формулировка на текста се използва също така в Директива 2004/23/ЕО (тъкани и 
клетки). 

Изменение 152
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
даряването на човешки органи от 
починали или живи донори е 
доброволно и неплатено.

1. Държавите-членки гарантират, че 
даряването на човешки органи от 
починали или живи донори е 
доброволно и неплатено. Това не 
възпрепятства живите донори да 
получават обезщетение, строго 
ограничено до покритието на 
разходите и неудобствата, свързани с 
даряването. В този случай 
държавите-членки определят 
условията, при които може да се 
предостави обезщетение.

Or.en

Изменение 153
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 1. Държавите-членки гарантират, че 
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даряването на човешки органи от 
починали или живи донори е 
доброволно и неплатено.

даряването на човешки органи от 
починали или живи донори е 
доброволно и неплатено. Принципът за 
"безвъзмездност" не трябва да пречи 
на живия донор да получи 
компенсация за възникналите разходи 
или за загуба на доход,при условие че 
това не представлява финансова 
печалба.

Or.fr

Обосновка

Това е позицията, зад която неизменно застава Европейският парламент, във връзка с 
"безвъзмездността" при донорство от 2002 г. насам и с европейската директива 
относно кръвта и кръвните продукти. Позицията се припомня във връзка с 
позоваването на донорството на органи в параграф 22 от неговата резолюция от 22 
април 2008 г.: безвъзмездно даряване на органи, но при морална и социална 
компенсация.

Изменение 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки забраняват 
рекламирането на нуждата от 
човешки органи или тяхната 
наличност, когато то е с цел 
предлагане или търсене на финансова 
печалба или сравнима облага.

2. Държавите-членки забраняват 
предлагането или предоставянето на  
човешки органи с цел предлагане или 
търсене на финансова печалба или 
сравнима облага.

Or.de

Обосновка

Предложението има за цел да забрани всякаква търговия на органи и да гарантира, че 
донорството на органи е водено от дух на алтруизъм.
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Изменение 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
осигуряването на органи се извършва с 
нестопанска цел.

3. Държавите-членки гарантират, че 
осигуряването на органи не се извършва 
със стопанска цел.

Or.de

Обосновка

Предложението има за цел да забрани всякаква търговия на органи и да гарантира, че 
донорството на органи е водено от дух на алтруизъм.

Изменение 156
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Осигуряването на органите се извършва 
само след като са удовлетворени всички 
задължителни изисквания относно 
съгласието или разрешението, които 
са в сила в съответната държава-членка. 

Осигуряването на органите се извършва 
само след като са удовлетворени всички 
изисквания, свързани с отсъствието 
на каквото и да е противопоставяне 
на донорството на органи, които са в 
сила в съответната държава-членка.

Or.fr

Обосновка

Вж. изменението към член 4, параграф 2, относно националните програми за 
качество.
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Изменение 157
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да изпълнят предвидените в 
настоящата директива изисквания за 
качество и безопасност, държавите-
членки се стремят да получат всички 
необходими сведения от живите 
донори и да им предоставят 
информацията, необходима за 
разбирането на последиците от 
даряването. В случай на донорство на 
органи от починал донор държавите-
членки се стремят да получат тези 
сведения от роднини или други лица, 
дали съгласие за даряването. 
Държавите-членки уведомяват 
всички страни, от които са поискани 
сведения, за значението на бързото 
предоставяне на тези сведения.

Or.en

Обосновка

Agree on the concept of the need of providing information to donors (or relatives) on the 
process of donation and transplantation. However, in order to keep this concept under the 
competencies of the EU conferred by article 168 of the TFEU, it is suggested to focus on the 
risks for recipients as a result of the quality and safety of the organs. As this is implicitly 
linked to obtaining a complete, objective and reliable clinical history by the medical team, it 
is also suggested to include this provision under article 7, related to the characterisation of 
donors and organs. We are still working on the final wording and studying the most 
appropriate place to locate this provision in this Directive 

Изменение 158
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 За да изпълнят предвидените в 
настоящата директива изисквания за 
качество и безопасност, държавите-
членки се стремят да получат всички 
необходими сведения от живите 
донори и да им предоставят 
информацията, необходима за 
разбирането на последиците от 
даряването. В случай на донорство на 
органи от починал донор държавите-
членки се стремят да получат тези 
сведения от роднини или други лица, 
дали съгласие за даряването. 
Държавите-членки уведомяват 
всички страни, от които са поискани 
сведения, за значението на бързото 
предоставяне на тези сведения.

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се предостави информация на донорите или на техните роднини 
относно процеса на даряване и трансплантация на органи. Важно е също така 
лекарският екип да разполага с пълна, обективна и надеждна клинична история. 

Изменение 159
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, 
че на потенциалните живи донори се 
предоставя цялата необходима 
информация относно целта и 
естеството на даряването, 
последиците и рисковете от него, 
както и относно алтернативните 
лечения за потенциалния реципиент, 

заличава се



PE439.155v03-00 68/93 AM\807512BG.doc

BG

която да им позволи да вземат 
информирано решение. . . 
Информацията се предоставя преди 
даряването.

Or.en

Обосновка

За съжаление защитата на живите донори не попада в сферите на компетентност 
на ЕС, предвидени в член 168 от ДФЕС. Позоваването на този важен принцип е 
отразено в съображение 18. Предвиденото в плана за действие приоритетно 
действие 3 за насърчаване обмена на добри практики в програмите за донорство от 
живи донори би могло да разработи допълнително тази точка.

Изменение 160
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Вземането на органи от живи 
донори се разглежда като 
допълнителна възможност спрямо 
донорството след смъртта и до него 
се прибягва единствено като към 
крайна мярка в случаите, когато не 
съществува подходяща алтернатива 
като орган от починал донор. 
Вземането на органи от живи донори 
по принцип бива ограничено до 
донорство между близки роднини, 
съпрузи и партньори с регистрирано 
фактическо съжителство поради 
косвената опасност от 
експлоатация.

Or.it

(Вж. изменение на докладчика 31)

Обосновка

По принцип, в случай че е допустимо даряването на орган от жив донор, могат да 
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бъдат включени и партньорите с регистрирано фактическо съжителство.

Изменение 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Вземането на органи от живи
донори се разглежда като 
допълнителна възможност спрямо 
донорството след смъртта и до него 
се прибягва единствено като към 
крайна мярка в случаите, когато не 
съществува подходяща алтернатива 
като орган от починал донор. 
Вземането на органи от живи донори 
по принцип бива ограничено до 
донорство между близки роднини и 
между съпрузи поради косвената 
опасност от експлоатация.

Or.en

Изменение 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
подборът на живи донори се извършва 
от квалифицирани и обучени 
специалисти въз основа на здравното 
състояние и медицинската история на 
донорите, включително и на 
психологическа оценка, ако е 
необходима. Такива оценки могат да 
спомогнат за изключването на лицата, 
които дарявайки орган биха 
представлявали риск за здравето на 

2. Държавите-членки гарантират, че 
подборът на живи донори се извършва 
от квалифицирани и обучени 
специалисти въз основа на здравното 
състояние и медицинската история на 
донорите, включително и на 
психологическа оценка, ако е 
необходима. Такива оценки могат да 
спомогнат за изключването на лицата, 
които дарявайки орган биха 
представлявали риск за здравето на 
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другите, поради възможността от 
предаване на болести или сериозен риск 
за самите тях. 

другите, поради възможността от 
предаване на болести или сериозен риск 
за самите тях. Наред с това, 
държавите-членки гарантират, че 
живите донори са правно защитени.

Or.de

Обосновка

Застрахователното покритие за правна защита е важно за защитата на живите 
донори. Дарявайки органи, водени от алтруизъм, живите донори се излагат на 
сериозен риск за здравето, за чието намаляване ще спомогне настоящата мярка. 

Изменение 163
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. С оглед зачитането на принципа 
за некомерсиализация на човешкото 
тяло държавите-членки гарантират, 
че евентуалното обезщетение на 
живите донори е строго ограничено 
до възстановяването на пряко 
свързаните с даряването разходи 
(като пътни разходи, разходи за 
гледане на деца, пропуснати доходи по 
причини, свързани с 
възстановяването, загуба на работа 
или придобита неработоспособност), 
като се избягва създаването на 
каквито и да било финансови стимули 
за евентуалния донор.

Or.it

(Вж. изменение на докладчика 32)
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Обосновка

Целесъобразно е да се поясни, че пропуснатите доходи поради даряване на орган 
включват загуба на работа или придобита неработоспособност.

Изменение 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С оглед зачитането на принципа 
за некомерсиализация на човешкото 
тяло държавите-членки гарантират, 
че евентуалното обезщетение на 
живите донори е строго ограничено 
осигуряването на здравна осигуровка 
за свързаните с даряването 
дългосрочни клинични състояния и до 
възстановяването на пряко 
свързаните с даряването разходи, 
като пътни разходи, разходи за 
гледане на деца, загуба на доходи от 
работа или разходи за 
възстановяване, като се забранят 
предоставянето на каквито и да било 
финансови стимули за евентуалния 
донор.

Or.en

Обосновка

Не се разрешават финансови стимули за даряване на органи. Въпреки това е 
необходимо да се гарантира, че живите донори не търпят финансови загуби поради 
даряването. Също така е необходимо да се поясни, че трябва да има строга причинно-
следствена връзка между трансплантацията на органи и понесените разходи, като 
тази връзка няма ограничение във времето и обхваща разходите за възстановяването, 
включително грижите във връзка с временни или постоянни страдания, причинени от 
трансплантацията в дългосрочен план. 
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Изменение 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Донорите могат да получават 
обезщетение, което е строго 
ограничено до покритието на 
разходите и неудобствата, свързани с 
даряването. В такива случаи 
държавите-членки определят 
условията, въз основа на които могат 
да се дават тези обезщетения.

Or.en

Обосновка

Предложената формулировка на текста е взета от Директивата относно тъканите 
и клетките, с цел да се осигури последователността на двата документа на ЕС. 

Изменение 166
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Това не възпрепятства живите 
донори да получават обезщетение, 
строго ограничено до покритието на 
разходите и неудобствата, свързани с 
даряването. В такива случаи 
държавите-членки определят
условията, въз основа на които могат 
да се дават тези обезщетения.

Or.en

Обосновка

Това позоваване следва да се включи в член 13 (Принципи, управляващи даряването на 
органи), за да се поясни, че концепцията за неплатено донорство има изключения. 
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Настоящата разпоредба е в съответствие с Конвенцията за правата на човека и 
биомедицината, Ръководните принципи на СЗО относно трансплантацията на 
човешки органи и Декларацията от Истанбул относно трафика на органи и 
трансплантационния туризъм. Предложената формулировка на текста е взета от 
директивата относно тъканите и клетките, с цел да се осигури последователността 
на двата документа на ЕС. 

Изменение 167
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Лицето, понесло неоправдани 
вреди вследствие на интервенция, има 
право на справедливо обезщетение.

Or.it

(Вж. изменение на докладчика 33)

Обосновка

Справедливото обезщетение на лице, понесло неоправдани вреди вследствие на 
интервенция, се определя за всеки конкретен случай от компетентния съдебен орган.
Поради това не е възможно в директивата предварително да се определят неговите 
граници.

Изменение 168
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган води регистър на 
живите донори след даряването
съгласно разпоредбите относно 
защитата на личните данни и 
статистическата тайна, събира 
информация относно състоянието 

3. Държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган води регистър на 
живите донори съгласно разпоредбите 
относно защитата на личните данни и 
статистическата тайна.
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им след даряването, и по-специално 
относно усложненията, свързани с 
даряването, които могат да се 
появят в краткосрочен, средносрочен 
и дългосрочен план.

Or.en

Обосновка

За да се осигури качеството и безопасността на органите, би било идеално всички 
държави да могат да създадат и да поддържат регистър за проследяване на 
състоянието на живите донори, но това не е осъществимо и изглежда много строга 
мярка за директива. Регистър на живите донори (не регистър за проследяването на 
състоянието им) е осъществима и съществена мярка за постигане на проследяемост. 

Изменение 169
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че състоянието на живите донори се 
следи в съответствие с 
националните разпоредби с цел 
идентифициране, докладване и 
управление на всеки инцидент, който 
потенциално е свързан с качеството 
и безопасността на дарения орган, и 
следователно на реципиента, както и 
на всяка сериозна нежелана реакция 
при живия донор, която може да е 
породена от даряването.

Or.en

Обосновка

Вж. изменение 33а. 
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Изменение 170
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите-членки гарантират, че 
основното право на защита на личните 
данни е напълно и ефикасно защитено 
при всички дейности по 
трансплантацията на органи в 
съответствие с общностните разпоредби 
за защита на личните данни като 
Директива 95/46/ЕО, и по-специално 
член 8, параграф 3, член 16, член 17 и 
член 28, параграф 2 от посочената 
директива.

 Държавите-членки гарантират, че 
основното право на защита на личните 
данни е напълно и ефикасно защитено 
при всички дейности по даряването и 
трансплантацията на органи в 
съответствие с общностните разпоредби 
за защита на личните данни като 
Директива 95/46/ЕО, и по-специално 
член 8, параграф 3, член 16, член 17 и 
член 28, параграф 2 от посочената 
директива.

Or.en

Обосновка

Защитата на личните данни касае също и донорите. 

Изменение 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 17 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Анонимизация на донорите и 
реципиентите

Защита на данните

Or.de

Изменение 172
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 17 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Анонимизация на донорите и 
реципиентите

Защита на данните и поверителност 
по отношение на донорите и 
реципиентите

Or.de

Изменение 173
Peter Liese

Предложение за директива
Член 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
всички лични данни на донорите и 
реципиентите, които се обработват в 
рамките настоящата директива, се 
анонимизират така, че нито донорите, 
нито реципиентите да могат да бъдат 
идентифицирани.

 Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
всички лични данни на донорите и 
реципиентите, които се събират и 
обработват в рамките на настоящата 
директива и до които имат достъп 
трети лица, се анонимизират или 
въвеждат под псевдоним така, че 
донорите и реципиентите да бъдат 
защитени.

Or.de

Обосновка

Понятията "проследяемост" и "анонимизиране", използвани в предложението, са в 
противоречие едно с друго. Поради това формулировката следва да се промени 
съгласно съответните директиви в областта на защитата на данните.

Изменение 174
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
всички лични данни на донорите и 
реципиентите, които се обработват в 
рамките настоящата директива, се 
анонимизират така, че нито донорите, 
нито реципиентите да могат да бъдат 
идентифицирани.

 Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
всички лични данни на донорите и 
реципиентите, които се събират и 
обработват в рамките на настоящата 
директива и до които имат достъп 
трети лица, се анонимизират или 
въвеждат под псевдоним така, че 
донорите и реципиентите да бъдат 
защитени.

Or.de

Обосновка

Понятията "проследяемост" и "анонимизиране", използвани в предложението, са в 
противоречие едно с друго. Поради това формулировката следва да се промени 
съгласно съответните директиви в областта на защитата на данните.

Изменение 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
всички лични данни на донорите и 
реципиентите, които се обработват в 
рамките настоящата директива, се 
анонимизират така, че нито
донорите, нито реципиентите да могат 
да бъдат идентифицирани.

 Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
всички лични данни на донорите и 
реципиентите, които се събират и 
обработват в процеса на даряване на 
органи, във връзка с изпълнението на 
настоящата директива се въвеждат под 
псевдоним, за да бъдат донорите и
реципиентите защитени от 
идентифициране от страна на 
неоторизирани трети лица.
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Or.de

Обосновка

Eine Anonymisierung kann hier nicht als Option zugelassen werden, weil die 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleiben muss. Auf einschlägige 
Pseudonymisierungsverfahren sollte zurückgegriffen werden, um die Spenderidentifikation in 
bestimmten Einzelfällen über die Anwendung eines Schlüssels durch berechtigte Personen zu 
ermöglichen. Die (Ent-)Pseudomynisierung muss zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt 
wreden, um gerade bei grenzüberschreitenden Beschaffungswesen im Einzelfall die 
Rückverfolgbarkeit - unter Beachtung der Anforderugen des Datenschutzes - sicherzustellen. 

Изменение 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 18 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определяне и задачи на 
компетентните органи

Определяне и задачи на 
компетентния(те) орган(и), 
организация(и) или институция(и)

Or.de

Обосновка

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Изменение 177
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят 
компетентния(те) орган(и) (по-долу 
„компетентния орган“), кой(и)то 
е(са) отговорен(ни) за прилагането на 
изискванията на настоящата директива. 

 Държавите-членки определят 
компетентния орган, или 
компетентната организация или 
институция, или компетентните 
органи, организации или институции
(по-долу „компетентния(те) орган/и, 
компетентната(те)/организация/и 
или институция/и“), които са 
отговорни за прилагането на 
изискванията на настоящата директива. 
Ръководителят на компетентния 
орган на всяка държава-членка не 
може да има законно участие в 
органите, осъществяващи 
посочените в настоящата директива 
процедури, нито трудово 
правоотношение с тях. 
Представители на социалните 
участници, представляващи 
потенциални реципиенти на органи, 
може също да участват в процеса на 
вземане на решение от публичните 
органи, за да се гарантира 
допълнително прозрачността на 
процедурите.

Or.el

Обосновка

Για να διατηρηθούν οι επιτυχημένες και εγκεκριμένες οργανωτικές δομές των κρατών μελών, το 
άρθ. 18 πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων αρμόδιων φορέων έντός του 
υπάρχοντος πλαισίου. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίζεται ρητά ότι μπορεί να πρόκειται για 
οποιονδήποτε οργανισμό, ίδρυμα ή αρχή, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό φορέα, όπως 
αναφέρει ο νέος ορισμός στο άρθρο 3 (τροπολογία 3). [Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά 
και η διάθεση οργανώνονται από ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υποβάλλουν 
αναφορές στο Υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπει η γερμανική Πράξη για τις μεταμοσχεύσεις, 
του 1997]. Επιπροσθέτως, για να διασφαλίστεί η απαιτούμενη   αυξημένη διαφάνεια  ενόψει 
των  σημαντικών διλημμάτων που συνεπάγεται η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης. 
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Изменение 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят
компетентния(те) орган(и) (по-долу 
„компетентния орган“), кой(и)то е(са) 
отговорен(ни) за прилагането на 
изискванията на настоящата директива. 

Държавите-членки определят 
компетентния(те) публичен(и) или 
частен(и) орган(и) с нестопанска 
цел/организация(и)/институция(и), 
кой(и)то участва(т) по-специално в 
изпълнението на настоящите 
разпоредби и е(са) отговорен(ни) за 
прилагането на изискванията на 
настоящата директива. 

Or.de

Обосновка

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Изменение 179
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите-членки определят 
компетентния(те) орган(и) (по-долу

 Държавите-членки определят 
компетентния орган, който е 
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„компетентния орган“), кой(и)то е(са)
отговорен(ни) за прилагането на 
изискванията на настоящата директива.

отговорен за прилагането на 
изискванията на настоящата директива.

Or.en

Обосновка

Привеждане в съответствие с определението за „компетентен орган“. 

Изменение 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи вземат по-
специално следните мерки:

Компетентният орган или 
институция(и) вземат по-специално 
следните мерки:

Or.de

Изменение 181
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създават и актуализират национална 
програма за качество в съответствие с 
член 4;

а) създават и актуализират рамка за 
качество и безопасност в съответствие 
с член 4;

Or.en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението в член 4. 
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Изменение 182
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Всяка държава-членка може да 
делегира или да позволи на 
компетентния орган да делегира част 
или всички задачи, които са му 
възложени съгласно настоящата 
директива, на друг орган, който е 
счетен за подходящ съгласно 
националните разпоредби. Този орган 
може също да подпомага 
компетентния орган при 
изпълнението на неговите функции.

Or.en

Обосновка

Одобрява се необходимостта да се въведе концепцията, че делегирането е възможно. 
Тази формулировка на текста е по-гъвкава. Настоящият параграф следва да се 
постави преди мерките, които трябва да се предприемат (член 18, параграф 2). 

Изменение 183
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Всяка държава-членка може да 
делегира или да позволи на 
компетентния орган да делегира част 
или всички задачи, които са му 
възложени съгласно настоящата 
директива, на друг орган, който е 
счетен за подходящ съгласно 
националните разпоредби. Този орган 
може също да подпомага 
компетентния орган при 
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изпълнението на неговите функции.

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се въведе понятието за това, че делегирането е възможно. 

Изменение 184
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) следят за това организациите за 
осигуряване на органи и центровете за 
трансплантации да се подлагат на
редовни проверки и одити, за да се 
установи дали отговарят на 
изискванията на настоящата директива; 

б) следят за това организациите за 
осигуряване на органи и центровете за 
трансплантации да се подлагат на 
обществени проверки и одити, за да се 
установи дали отговарят на 
изискванията на настоящата директива; 

Or.el

Обосновка

Поради чувствителния и нестопански характер на процедурата за трансплантация 
на органи, както и слабата позиция на пациентите, чакащи за трансплантация, 
трябва да се въведе разпоредба за строги процедури на обществен контрол за всеки 
един етап от процеса.

Изменение 185
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предоставят необходимите насоки на 
лечебните заведения, специалистите и 
другите участници в процеса от 
даряването до трансплантацията или 
унищожаването на органите; 

д) предоставят необходимите насоки на 
лечебните заведения, специалистите и 
другите участници в процеса от 
даряването до трансплантацията или 
унищожаването на органите, както и 
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последващото лечение и 
следтрансплантационното 
възстановяване. Те гарантират, че се 
създават специални протоколи за 
процедурите за оперативните и 
постоперативните етапи, за които 
отговорност носят съответните 
хирургични екипи, специалисти 
патолози и специалисти от други 
съответно необходими области;

Or.el

Обосновка

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας με 
θεραπευτικές αγωγές για την πρόληψη της απόρριψης είναι εξίσου απαραίτητη για την επιτυχία 
της μεταμόσχευσης στον ασθενή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, εφόσον έχει 
καίρια σημασία για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς. 
Το εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοδηγεί τις νοσοκομειακές 
μονάδες σε θέματα παρακολούθησης ασθενών μετά από μεταμόσχευση. Τα ειδικά πρωτόκολλα 
θα διευκολύνουν τη λειτουργία των μεταμοσχευτικών κέντρων  και τη διαφάνεια των 
διαδικασιών . 

Изменение 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган:

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган или органи, 
организация(и) или институция(и):

Or.de

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да направи пояснение, като взема предвид 
различните национални модели за организиране на системите на здравеопазване.  



AM\807512BG.doc 85/93 PE439.155v03-00

BG

Изменение 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвя и актуализира регистър на 
организациите за осигуряване на 
органи и на центровете за 
трансплантации.

в) изготвя и актуализира регистър на 
лечебните заведения, екипи или 
отделения на болници или други 
заведения, които имат право да 
осигуряват човешки органи, и на 
центровете за трансплантации.

Or.de

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да направи пояснение, като взема предвид 
различните национални модели за организиране на системите на здравеопазване.  

Изменение 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При поискване от Комисията или от 
друга държава-членка, държавите-
членки предоставят информация 
относно регистъра на организациите за 
осигуряване на органи и на центровете 
за трансплантации.

2. При поискване от Комисията или от 
друга държава-членка, държавите-
членки предоставят информация 
относно регистъра на лечебните 
заведения, екипи или отделения на 
болници или други заведения, които 
имат право да осигуряват човешки 
органи, и на центровете за 
трансплантации.
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Or.de

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да направи пояснение, като взема предвид 
различните национални модели за организиране на системите на здравеопазване.  

Изменение 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията изгражда мрежа на 
компетентните органи, с цел обмен 
на информация относно натрупания при 
прилагането на настоящата директива 
опит. 

1. Комисията изгражда мрежа на 
компетентния(те) орган(и), 
организация(и) или институция(и) с 
цел обмен на информация относно 
натрупания при прилагането на 
настоящата директива опит. 

Or.de

Обосновка

Настоящото изменение е логическо следствие от изменението на член 19, параграф 1. 

Изменение 190
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че за 
всеки обмен на органи с трети страни 
има издадено разрешение от 
компетентния орган. 

1. Държавите-членки гарантират, че за 
обмен на органи с трети страни има 
издадено разрешение от компетентния 
орган. 
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Or.de

Изменение 191
Peter Liese

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че за 
всеки обмен на органи с трети страни 
има издадено разрешение от 
компетентния орган. 

1. Държавите-членки гарантират, че за 
обмен на органи с трети страни има 
издадено разрешение от компетентния 
орган. 

Or.de

Изменение 192
Peter Liese

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Отговорността за разрешаването 
на обмена на органи с трети страни 
може да се прехвърли от държавите-
членки към европейските организации 
за обмен на органи.

Or.de

Обосновка

Следва да се запази съществуващата, изпитана и изпробвана система на организация 
на трансплантацията на органи, която предвижда и обмен на органи с трети 
страни. При все това, не всеки обмен на органи с трети страни следва да изисква 
разрешение, а само обменът на органи като цяло с определена трета страна. В 
конкретни случаи отговорността за предоставянето на такова разрешение може да 
се прехвърли към европейска организация за обмен на органи.
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Изменение 193
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Отговорността за разрешаването 
на обмена на органи с трети страни 
може да се прехвърли от държавите-
членки към европейските организации 
за обмен на органи.

Or.de

Обосновка

Следва да се запази съществуващата, изпитана и изпробвана система на организация 
на трансплантацията на органи, която предвижда и обмен на органи с трети 
страни. При все това, не всеки обмен на органи с трети страни следва да изисква 
разрешение, а само обменът на органи като цяло с определена трета страна. В 
конкретни случаи отговорността за предоставянето на такова разрешение може да 
се прехвърли към европейска организация за обмен на органи.

Изменение 194
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки докладват на 
Комисията най-късно до …. и на всеки 
три години след това относно 
дейностите, предприети във връзка с 
разпоредбите на настоящата директива, 
и натрупания при прилагането й опит.

1. Държавите-членки докладват на 
Комисията най-късно до ….* и на всеки 
три години след това относно 
дейностите, предприети във връзка с 
разпоредбите на настоящата директива, 
и натрупания при прилагането й опит.
* 6 години след влизането в сила на 
настоящата директива.
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Or.en

Обосновка

Тези нови срокове бяха предложени от Комисията като резултат от опита във 
връзка с директивата за тъканите и клетките. 

Изменение 195
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно до …. и на всеки три 
години след това Комисията представя 
на Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад относно 
прилагането на настоящата директива.

2. Най-късно до …. ** и на всеки три 
години след това Комисията представя 
на Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад относно 
прилагането на настоящата директива.
** 5 години след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or.en

Обосновка

Тези нови срокове бяха предложени от Комисията като резултат от опита във 
връзка с директивата относно тъканите и клетките. 

Изменение 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правила за актуализирането и 
предаването на информация относно 
характеристиката на човешки органи, 
определена в приложението; 

а) правила за актуализирането и 
предаването на информация относно 
характеристиката на човешки органи и 
на донори, определена в приложението; 
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Or.de

Обосновка

Добавеният текст отчита връзката между характеристиката на човешки органи и 
на донори (1а) и определението в член 3, букви м) и н) от предложението за директива 
(1в, 2а и б).

Изменение 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) процедури, гарантиращи 
докладването на сериозни инциденти и 
нежелани реакции. 

в) процедури, гарантиращи 
докладването на неочаквани сериозни 
инциденти и нежелани реакции. 

Or.de

Обосновка

Добавеният текст отчита връзката между характеристиката на човешки органи и 
на донори (1а) и определението в член 3, букви м) и н) от предложението за директива 
(1в, 2а и б).

Изменение 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) взаимовръзката между системите за 
докладване на сериозни инциденти и 
нежелани реакции, посочени в член 11, 
параграф 3;

а) взаимовръзката между системите за 
докладване на неочаквани сериозни 
инциденти и нежелани реакции, 
посочени в член 11, параграф 3;

Or.de
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Обосновка

Добавеният текст отчита връзката между характеристиката на човешки органи и 
на донори (1а) и определението в член 3, букви м) и н) от предложението за директива 
(1в, 2а и б).

Изменение 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изграждането и работата на 
мрежата от компетентни органи, 
посочена в член 20.

б) изграждането и способността за 
работа на мрежата от компетентни 
органи, посочена в член 20.

Or.de

Обосновка

Добавеният текст отчита връзката между характеристиката на човешки органи и 
на донори (1а) и определението в член 3, букви м) и н) от предложението за директива 
(1в, 2а и б).

Изменение 200
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива не 
възпрепятства дадена държава 
членка да запази или въведе по-строги 
предпазни мерки, при условие че те 
спазват разпоредбите на Договора.

Or.en
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Обосновка

Ако желаят, държавите-членки могат да прилагат по-строги мерки. Това е в 
съответствие с директивата относно тъканите и клетките. 

Изменение 201
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 27 – алинея 2 a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива не 
възпрепятства дадена държава 
членка да запази или въведе по-строги 
предпазни мерки, при условие че те 
спазват разпоредбите на Договора.

Or.en

Изменение 202
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива.

2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията текста на разпоредбите от 
националното законодателство, които те 
приемат в областта, уредена с 
настоящата директива.

Or.en

Обосновка

Държавите-членки следва да съобщават всички разпоредби от националното 
законодателство в областта, уредена с настоящата директива. 
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Изменение 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Предложение за директива
Приложение – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на член 7 организацията или 
екипът за осигуряване на органи събира 
следната информация относно 
характеристиките на органа и донора, 
след провеждането, когато е 
необходимо, на изследвания, като тя 
обработва в съответствие със 
законовите изисквания относно 
защитата на личните данни и 
поверителността:

За целите на член 7 организацията или 
екипът за осигуряване на органи събира 
следната информация относно 
характеристиките на органа и донора, с 
оглед на конкретните 
обстоятелства, като тя обработва в 
съответствие със законовите изисквания 
относно защитата на личните данни и 
поверителността. При липсата на 
данни се взема решение относно 
трансплантацията след 
индивидуална оценка на риска на 
донора и реципиента:

Or.de

Обосновка

Тази добавка отчита факта, че цялата информация и всички данни, предвидени в 
приложението, или характеристиката на органи и донори не са винаги на 
разположение или могат да бъдат получени. Това не бива да изключва 
трансплантации в конкретни случаи. Без настоящата добавка броят на органите от 
донори ще продължи да намалява.


