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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, 
предназначени за трансплантация
(COM(2008)0818 – C7-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0818),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 152, параграф 4, точка a) от Договора 
за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0480/2008),

– като взе предвид съобщението на Комисията дo Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено "Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход" 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3 и член 168, параграф 4 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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Изменение 1

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 медицински 
познания и опит, технологии и 
иновативно медицинско лечение 
могат значително да намалят 
рисковете, свързани с 
трансплантирани органи на 
пациенти, като отхвърлянето на 
органа.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива има за цел да подобри съотношението между риска и 
ползата за пациентите. Следователно трябва да се изтъкне в съображенията, че 
намаляването на някои от рисковете е възможно чрез прилагането на настоящата 
директива. Основен елемент от резултата на медицинската намеса е приемането на 
органа от пациента. Следва да се предприемат стъпки за намаляване случаите на 
отхвърляне на органи, следователно подобряване съотношението между риска и 
ползата за пациентите.
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Изменение 2

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, осигуряването, 
изследването, характеризирането,
транспортирането и присаждането на 
човешки органи, следва да бъде 
съответно квалифициран и обучен.

Or. en

Обосновка

Сред процедурите, посочени в член 2, параграф 1, е и „характеризирането“ на 
човешки органи.

Изменение 3

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 биомедицината, 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 
и вземайки предвид, както е 
целесъобразно, Конвенцията за правата 
на човека и биомедицината, 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 гарантира строга 
поверителност на правилата и 
мерките за сигурност, които са 
пуснати в действие за защита на 
личните данни на донорите и 
реципиентите.
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Or. en

Обосновка

Понятията "проследяемост" и "установимост" са тясно свързани помежду си: 
когато е възможна проследяемост на притежателите на биологичен материал, било 
пряко или косвено, то тези притежатели могат да се считат за установими. От 
гледна точка на защитата на личните данни, проследяемостта и анонимността на 
данните не могат да се появят едновременно, тъй като те са противоположни една 
на друга. Независимо от това предложението все още използва двата термина и 
следователно води до противоречие.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Компетентният орган се 
консултира с националния орган за 
защита на данните във връзка с 
разработването на рамка за трансфер 
на данни за органите, към и от трети 
страни. Прилага се конкретният 
режим за трансфер на лични данни 
към трети страни, както е 
установено в членове 25 и 26 от 
Директива 95/46/ЕО 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 данни1. 
1 OВ L 281, 23.11.1995 г., стp. 31.

Or. en

Обосновка

Конкретен режим за трансфер на лични данни към трети страни е установен в 
членове 25 и 26 от Директива 95/46/ЕО. Член 21 от съответното съображение на 
предложението би могъл да гласи, че компетентният орган ще се консултира с 
националния орган за защита на данните с цел разработването на необходимата 
рамка за безопасен, но също така бърз и ефикасен трансфер на данни за органите към 
и от трети страни. 
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Компетентните органи на 
държавите-членки следва да играят 
ключова роля в осигуряването на 
качеството и безопасността на органите 
в хода на целия процес от даряването до 
трансплантацията. Както се подчертава 
в Препоръката на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа към 
държавите-членки относно 
подготовката, функциите и 
отговорностите на националните 
организации по трансплантация (НОТ), 
за предпочитане е да има една 
официално призната структура с 
нестопанска цел, която е изцяло 
отговорна за донорството, 
разпределянето, проследяемостта и 
отчетността. Въпреки това, особено в 
зависимост от разпределението на 
компетенциите в държавите-членки, 
група от местни, регионални, 
национални и/или международни 
структури могат да работят заедно по 
координирането на донорството, 
разпределянето и/или присаждането, 
при условие че съществуващата рамка 
гарантира отчетността, 
сътрудничеството и ефективността.

(19) Компетентните органи на 
държавите-членки следва да играят 
ключова роля в осигуряването на 
качеството и безопасността на органите 
в хода на целия процес от даряването до 
трансплантацията и в хода на 
възстановяването на пациента, въз 
основа на най-добрите медицински 
практики в 
средтрансплантационното лечение.
Както се подчертава в Препоръката на 
Комитета на министрите на Съвета на 
Европа 15 към държавите-членки 
относно подготовката, функциите и 
отговорностите на националните 
организации по трансплантация (НОТ), 
за предпочитане е да има една 
официално призната структура с 
нестопанска цел, която е изцяло 
отговорна за донорството, 
разпределянето, проследяемостта и 
отчетността. Въпреки това, особено в 
зависимост от разпределението на 
компетенциите в държавите-членки, 
група от местни, регионални, 
национални и/или международни 
структури могат да работят заедно по 
координирането на донорството, 
разпределянето и/или присаждането, 
при условие че съществуващата рамка 
гарантира отчетността, 
сътрудничеството и ефективността.

Or. en

Обосновка

Процесът на трансплантация не приключва с получаването на орган от пациента по 
време на операция за трансплантиране. Периодът за възстановяване и лечение с 
терапевтични действия, възпрепятстващи отхвърлянето, са също така 
предпоставка за успеха или неуспеха на трансплантацията на орган на пациента. 
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Този факт следва също така да не бъде пренебрегван, тъй като е съществен елемент 
за определянето на това дали пациентът е претърпял успешна трансплантация и ще 
бъде в състояние да подобри своето здравословно състояние.

Изменение 6

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 
Комисията.

(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 
Комисията. По отношение на член 25, 
във всички случаи, при които се 
разглеждат мерките по прилагане, 
засягащи защитата на данните и 
сигурността, следва да се извърши 
консултация в всички заинтересовани 
страни, в това число Европейския 
надзорен орган по защита на данните.

Or. en

Обосновка
Законодателят следва да гарантира, че по отношение на член 25, във всички случаи, 
при които се разглеждат мерките по прилагане, засягащи защитата на данните и 
сигурността, се провежда консултация с всички заинтересовани страни, в това число 
Европейския надзорен орган по защита на данните. 

Изменение 7

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 

(22) За да бъдат постигнати целите 
на настоящата директива, 
Комисията следва да разполага с 
правомощията да приема делегирани 
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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.

актове, в съответствие с член 209 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, отнасящ се, когато 
става въпрос за органи за обмен между 
държавите-членки, за 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.

Or. en

Обосновка

Законодателят следва да гарантира, че по отношение на член 25, във всички случаи, 
при които се разглеждат мерките по прилагане, засягащи защитата на данните и 
сигурността, се провежда консултация с всички заинтересовани страни, в това число 
Европейския надзорен орган по защита на данните. 

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не пречи 
на дадена държава членка да запази 
или въведе по-строги предпазни мерки, 
при условие че те съответстват на 
разпоредбите на договора.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 3 – буква a

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 в зависимост от понятията, 
използвани във всяка държава-членка 
или регистрация към публичен орган 
за предоставяне на здравни грижи, 
при условие че функциите на този 
публичен орган включват 
гарантиране, че този регистриран 
орган спазва правилата, установени в 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Абсолютно необходимо е всички държави-членки, с вече установени системи за 
здравни грижи и трансплантации, да бъдат в състояние да запазят своите 
организационни и административни структури. В някои държави-членки 
регистрацията е еквивалент на процеса на издаване на разрешение или на 
акредитация.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) "компетентен(тна) 
орган/организация/институция" 
означава един или повече от един 
орган с нестопанска цел, една или 
повече от една организация и/или 
институция, публичен(чна) или 
частен(тна), отговарящ(а) за 
изпълняването на изискванията на 
настоящата директива;

Or. en
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Обосновка

Съгласно определението, дадено за европейска организация за обмен на органи, която 
е също така органът, на който е възложено осигуряването и надзора върху правилата 
на директивата, в качеството на основа за всички системи за трансплантация,е от 
съществено значение да се включи определение за установения компетентен орган, 
съгласно член 18, с цел постигане на яснота. Настоящото изменение е следователно 
допълнение към предложените изменения 37 и 38 на член 18. То предвижда гъвкава 
организация за донорство на органи и доставка при трансплантация, без от това да 
пострадат качеството и безопасността.

Изменение 11

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 починало или 
живо лице, което дарява един или 
няколко органа;

Or. en

Обосновка

Тъй като човешкото тяло е винаги тяло на лице, дори след неговата смърт, 
определението за донор трябва да бъде персонифицирано.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

(j) „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 лечебно заведение, 
екип или звено в болница или друга 
структура, имащи разрешение от 
компетентния(тната)
орган/организация/институция да се 
занимават с осигуряването на човешки 
органи;

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е продължение на изменение 9.  Организацията за осигуряване 
на органи може да има двойна функция като бъде болница-донор(болница или 
болнично отделение, където са набавени органи за целите на трансплантация) или 
външна организация (публична или частна), на която е възложено координирането и 
организирането на процеса на даряване и доставяне. Ако организацията за 
осигуряване на органи не е идентична на болницата-донор тя може също да 
функционира като компетентен(тна) орган/организация/институция. Вж. също така 
предложеното изменение 17 на член 5.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 4 –заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални програми за качество Национални програми за качество и 
безопасност

Or. en

Обосновка

Изменението отчита приложното поле на директивата.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 -буква - a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) стандартни оперативни 
процедури за идентифициране 
посочване на потенциални донори;

Or. en

Обосновка

Идентифицирането на потенциалните донори в отделенията за интензивно лечение и 
тяхното посочване е абсолютно необходима предпоставка за всички дейности, 
свързани с донорство на органи. Редица проучвания посочват, че има потенциално 40 
до 50 донори на всеки милион от населението във всяка държава-членка. Това 
означава, че всяка държава-членка може да увеличи своя ритъм на донорство на 
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органи като установи система за анализ на потенциала на съществуващите донори 
във всички болници-донори, последвана от измервания с цел гарантиране, че 
донорският потенциал е изчерпан.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 4 –параграф 3 –буква б –тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- изтеглянето от употреба на органи, 
посочено в член 11, параграф 2

- управлението на сериозни 
инциденти и нежелани реакции, 
посочено в член 11, параграф 2,

Or. en

Обосновка

Мерките, които трябва да се предприемат при сериозни инциденти или нежелани 
реакции не включват задължително изтеглянето на органи, както е определено в 
директивата. Понякога, инцидентите или нежеланите реакции възникват, след като 
органът вече е бил трансплантиран и в този случай отстраняването на 
трансплантирания орган за изтеглянето на органа може да не се окаже най-
подходящата мярка за предприемане. Освен това управлението на конкретен 
здравословен проблем би включило също така преразглеждането и оценката на 
процедурите и резултатите, с цел въвеждане на коригиращи или превантивни мерки.

Изменение 16

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 и управление.

Or. en

Обосновка

При възникването на сериозен инцидент или нежелана реакция е задължително да се 
приемат редица мерки, насочени към превенция. Тези мерки не включват 
задължително изтеглянето на органа, както е определено в настоящата директива. 
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Понякога сериозни инциденти и нежелани реакции възникват, след като органът вече 
е бил трансплантиран, и отстраняването на органа (изтеглянето на органа) може де 
не се окаже най-подходящата мярка за предприемане.

Изменение 17

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. 

в) посочват квалификациите, които е 
необходимо да притежава персоналът в 
сферата на здравните грижи, 
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. 

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 5–параграф 1

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 на органи се извършва в 
или от организации за осигуряване на 
органи, които изпълняват правилата, 
установени в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

По-голямата част от болниците-донори не са в състояние да осигурят спазването на 
правилата на директивата, без да им бъде оказано съдействие. По-специално 
характеризирането на донора на органа, съгласно член 7. С цел да не се възпрепятства 
желанието на болниците да участват в процеса на донорство на органи директивата 
следва да облекчи процеса или като болницата се ангажира сама да направи всички 
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необходими постъпки, или като външна организацията за осигуряване на органи 
подпомага болниците и гарантира, че всички разпоредби на директивата са изпълнени 
с цел гарантиране на висококачествени и безопасни стандарти за всички потенциални 
реципиенти.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 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 и 
оценяването на донорите, се извършват 
съгласно съветите и под наблюдението 
на лекар, съгласно определението в 
Директива 2005/36/ЕО.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 8–параграф 1–буква a

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) 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 оптимизиране 
и при възможност свеждането до 
минимум на времето за транспортиране. 

Or. en

Обосновка

Често, за да се гарантира неприкосновеност на органа по време на транспорт е  по-
добре да не се съкращава времето, а да се изчака най-подходящият момент.
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Изменение 21

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. 

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

Or. en

Изменение 22

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 внедряването на система 
за идентификация на донорите и 
реципиентите, която да е разработена 
и подбрана така, че да се събират, 
обработват или използват възможно 
най-малко лични данни, като се 
използват по-конкретно методи с 
псевдоними, както и че необходимите 
технически и организационни мерки 
са налице за осигуряване на 
безопасността на тези данни.

Or. en

Обосновка
Понятията "проследяемост" и "установимост" са тясно свързани помежду си: 
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когато е възможна проследяемост на притежателите на биологичен материал, било 
пряко или косвено, то тези притежатели могат да се считат за установими. От 
гледна точка на защитата на личните данни, проследяемостта и анонимността на 
данните не могат да се появят едновременно, тъй като те са противоположни една 
на друга. Независимо от това предложението все още използва двата термина и 
следователно води до противоречие.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 10– параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В съответствие с член 24, 
държавите-членки определят правила 
относно санкциите, приложими при:
 а) неразрешен достъп до данни или 
системи, които предоставят 
възможност да се идентифицират 
донори или реципиенти;
 б) всяко едно използване на системи 
или данни, които позволяват 
идентифицирането на донори или 
реципиенти, с оглед проследяването 
на донори или реципиенти за цели, 
които представляват необходимост 
от чисто медицински характер.

Or. en

Обосновка

Необходими са санкции с оглед на техния възпиращ ефект върху опитите за 
използване на системите за неразрешени справки.

Изменение 24

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 

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществува система за докладване,
разследване, регистриране и предаване 
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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.

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, 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

Сред процедурите, посочени в член 2, параграф 1, е и „съхраняването“ на човешки 
органи и би могло да бъде от полза да се вземат предвид въпросите, свързани със 
съхраняването на човешки органи, като причина за сериозни инциденти.

Изменение 25

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 
алтруистично, доброволно и 
неплатено.

Or. en

Обосновка

Донорството на органи е даряване, основаващо се на солидарност и състрадателност 
към себеподобните човешки същества. Да не изискваш донорство на органи да бъде 
алтруистично означава да омаловажаваш значението на подаръка и да накърниш 
достойнството на починалия или живия донор. Европейският парламент призна това 
конкретно изискване още в своята резолюция от 22 април 2008 г. (Резолюция относно 
донорството и трансплантацията на органи (A6-0090/2008), параграф 22), а 
Комисията го разгледа в параграф 23 от своя обяснителен меморандум. 
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Изменение 26

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в тясно 
сътрудничество с държавите-членки, 
Европейския парламент и 
съответните заинтересовани 
страни, разглежда възможността за 
разработване на система, чрез която 
да се вземат предвид желанията на 
граждани, изразили съгласие да дарят 
органи след смъртта си, във 
възможно най-голям брой държави-
членки. 

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че хората могат да живеят, пътуват и работят в няколко 
страни в Европейския съюз, те също така могат да умрат извън страната, на която 
те са граждани или в която пребивават.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 13– параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите-членки гарантират, 
че са налице системи и регистри, 
които са леснодостъпни с цел 
регистриране на желанията на 
бъдещите донори, и че 
компетентните органи отдават 
предимство на желанията, изразени 
от донор, пред възможните 
противоположни желания на съпруг, 
роднина по права линия от първа 
степен, брат или сестра или друго 
лице.
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Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да се приканят да гарантират, че са налице системи за 
съобщаване на желанието на дадено лице да стане донор и че изразеното желание 
следва да се зачита като приоритет.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 13– параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите-членки гарантират, 
че органите се разпределят на 
пациентите съгласно прозрачни, 
нидискриминиращи и научни 
критерии.

Or. en

Обосновка

Настоящото правило във връзка с разпределянето на органи е пряк резултат от 
прилагането на принципите за равенство и справедливост при разпределянето на 
средства за здравни грижи. 

Изменение 29

Предложение за директива
Член 13– параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Държавите-членки гарантират, че 
органите не са взети от починало 
лице, освен ако на лицето не е издаден 
смъртен акт, съгласно националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Искането на смъртен акт за починал донор преди издаване на разрешение за вземане 



PR\798376BG.doc 23/42 PE430.898v01-00

BG

на органа е изискване, произтичащо от принципа за неприкосновеност на човешкия 
живот и за физическата неприкосновеност, както е предвидено в член 16 на 
Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината, 
във връзка с трансплантацията на човешки органи и тъкани.   

Изменение 30

Предложение за директива
Член 14–параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, 
че на донорите се предоставя 
изчерпателна, конкретната и 
обективна информация относно 
донорството на органи, обхващаща 
процеса на трансплантация, 
конкретните цели, потенциалната 
употреба и рисковете, включително 
рисковете от злоупотреба.

Or. en

Обосновка

Макар и разрешаването на проблема с острия недостиг на органи в Европа да е от 
особено значение, необходимо е също така да се подчертае, че правото на свободен 
избор да се дари орган или не също трябва да бъде зачитано и защитавано. Без 
предоставянето на достатъчна, уместна и неманипулативна информация, решението 
за даряване или недаряване на орган не би било "доброволно". Европейският парламент 
призна този принцип в параграфи 7 и 37 от своята Резолюция от 22 април 2008 г. (A6-
0090/2008).

Изменение 31

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 
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крайна мярка, в случаите когато не 
съществува уместна алтернатива, а 
именно орган от починал донор. 
Вземането на органи от живи донори 
по принцип бива ограничено до 
донорство между близки роднини и 
между съпрузи, поради 
съществуващата опасност от 
експлоатация.

Or. en

Обосновка

Поради опасността от експлоатация е необходимо е установяването на специални 
предпазни мерки в случаите на вземане на органи от живи донори. Членове 9 и 10 от 
допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината 
относно трансплантацията на човешки органи и тъкани подчертават спомагателния 
характер на вземането на органи от живи донори, също както и Европейският 
парламент в параграф 15 от своята Резолюция от 22 април 2008 г. (A6-0090/2008). 
Ограничаването на даряването на органи от живи донори до близките на донора е 
общ принцип, споделян от мнозинството от държавите-членки. 

Изменение 32

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 
до възстановяването на пряко 
свързаните с даряването разходи, 
каквито са пътните разходи, 
разходите за гледане на деца или 
загубата на доходи от работа, като 
се избягва създаването на каквито и 
да било финансови стимули за 
евентуалния донор.

Or. en
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Обосновка

Даряването на органи, ръководено от финансови подбуди, е неетично. То принизява 
дарения орган до пазарна стока и представлява потъпкване на човешкото 
достойнство. То е също така в противоречие с принципа за некомерсиализация на 
човешкото тяло и неговите части, изрично посочен в член 3, параграф 2 от Хартата 
на основните права на Европейския съюз. Европейският парламент потвърди този 
принцип в параграф 22 от своята Резолюция от 22 април 2008 г. (A6-0090/2008). 

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Лицето, понесло неоправдани 
щети вследствие на интервенция има 
право на справедливо обезщетение, 
стриктно ограничено до 
възстановяване на разходите и 
неудобствата, причинени от 
даряването.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката на член 15, параграф 2, 2a.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че не е възможно вземането на орган 
от лице, което според националното 
законодателство не е в състояние да 
даде съгласието си за това.

Or. en
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Обосновка

Лицата, които не са в състояние да дадат съгласието си за медицинска процедура 
имат особено голяма нужда от защита. Това може да се отнася за малолетни лица, 
както и за пълнолетни лица, лишени от дееспособност. Като отразява член 14, 
параграф 1 от Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и 
биомедицината, във връзка с трансплантацията на човешки органи и тъкани, това 
изменение същевременно оставя на държавите-членки да определят при какви условия 
дадено лице е в състояние  или не да даде съгласието си за медицинска процедура.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки взимат всички 
необходими мерки, за да гарантират, 
че донорите и реципиентите, чиито 
данни биват обработвани в рамките 
на приложното поле на настоящата 
директива, са достъпни единствено 
за лица, които могат да докажат, че 
им е необходима информация за 
самоличността им.

Or. en

Обосновка

Понятията "проследяемост" и "установимост" са тясно свързани помежду си: 
когато е възможна проследяемост на притежателите на биологичен материал, било 
пряко или косвено, то тези притежатели могат да се считат за установими и следва 
да обхващат реципиенти и донори.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки взимат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
поверителността, пълнотата, 
отчетността и достъпността на 
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личните данни на донорите и 
реципиентите.

Or. en

Обосновка

От първостепенна важност е прилагането на равнище компетентни национални 
служби на политика за информационна сигурност, основаваща се на строги и разумни 
мерки за сигурност, особено с оглед отговаряне на изложените в предложението 
изисквания за донорите и реципиентите, както и с оглед гарантирането на 
пълнотата, отчетността и достъпността на тези данни. 

Изменение 37

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17
Анонимизация на донорите и 
реципиентите

заличава се

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.

Or. en

Обосновка

Член 17 може да бъде заличен, като съдържанието му (по отношение на 
поверителността) се включи в нов параграф към член 16 относно Защита на личните 
данни, поверителност и сигурност при обработването на данни.
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определяне и задачи на компетентните 
органи

Определяне и задачи на компетентните 
органи/организации/институции

Or. en

Обосновка

Съществуващите организационни структури за донорството, разпределянето и 
присаждането на органи в държавите-членки са тясно свързани с националните 
системи за здравеопазване изобщо. Съображение 19 гласи, че в рамките на 
държавите-членки група от местни, регионални, национални и/или международни 
структури могат да работят заедно по координирането на донорството, 
разпределянето и/или присаждането, при условие че съществуващата рамка 
гарантира отчетността, сътрудничеството и ефективността. Виж също изменение 
38.

Изменение 39

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) 
орган(и)/организация(и)/институция(
и) (по-долу „компетентния(та) 
орган/организация/институция“), 
кой(и)то е(са) отговорен(ни) за 
прилагането на изискванията на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

С оглед поддържането на успешни и одобрени организационни структури на 
държавите-членки, член 18 следва да предвижда установяването на един или повече 
компетентни органи в съществуващата рамка. Необходимо е формулировката 
изрично да пояснява, че може да става дума за всяка институция, организация или 
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орган, стига да е с нестопанска цел, както е посочено в новото определение в член 3, 
изменение 9. [В Германия например донорството и разпределянето биват 
организирани от частни организации с нестопанска цел, които докладват на 
министерството на здравеопазването, както е предвидено от германския закон за 
присаждането на органи от 1997 г.].

Изменение 40

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изграждат система за докладване и 
система за изтегляне от употреба на 
органите, както е предвидено в член 11, 
параграфи 1 и 2;

г) изграждат система за докладване и 
управление и система за сериозни 
инциденти и нежелани реакции, както 
е предвидено в член 11, параграфи 1 и 2;

Or. en

Обосновка

Мерките, които трябва да се предприемат при сериозни инциденти или нежелани 
реакции не включват задължително изтеглянето на органи, както е определено в 
директивата. Понякога, инцидентите или нежеланите реакции възникват, след като 
органът вече е бил трансплантиран и в този случай отстраняването на 
трансплантирания орган за изтеглянето на органа може да не се окаже най-
подходящата мярка за предприемане. Освен това управлението на конкретен 
здравословен проблем би включило също така преразглеждането и оценката на 
процедурите и резултатите, с цел въвеждане на коригиращи или превантивни мерки.

Изменение 41

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 
последващо лечение и 
следтрансплантационното 
възстановяване;
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Or. en

Обосновка

Процесът на трансплантация не приключва с получаването на орган от пациента по 
време на операция за трансплантиране. Следтрансплантационният период за 
възстановяване и лечение с терапевтични действия, възпрепятстващи 
отхвърлянето,са също така предпоставка за успеха или неуспеха на 
трансплантацията на орган на пациента. Този факт следва също така да не бъде 
пренебрегван, тъй като е съществен елемент за определянето на това дали 
пациентът е претърпял успешна трансплантация и ще бъде в състояние да подобри 
своето здравословно състояние. Следователно националният център по 
трансплантации трябва предоставя на лечебните структури насоки по отношение на 
трансплантационното лечение.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2 - буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) събира необходимите данни за 
следтрансплантационния период, за 
да позволи извършването на 
сравнителна оценка на качеството и 
безопасността на 
трансплантациите на органи, която 
да послужи за по-нататъшното 
подобряване на процеса на 
трансплантации на европейско 
равнище.

Or. en

Обосновка

Въпреки че почти всички европейски държави вече са разработили регистри, където 
се съхранява информация за всички аспекти на процеса на трансплантация, 
сравненията между различните европейски регистри биват възпрепятствани от 
липсата на хармонизация на определенията на термините, използвани във връзка с 
трансплантациите на органи, процедурите за събиране на данни за дейностите за 
трансплантацията и техниките за оценка на следтрансплантационния резултат. 
Това изменение призовава за по-добро сътрудничество.
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Изменение 43

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на всяка 
държава-членка могат да делегират 
прилагането на мерките, посочени 
във втория параграф, на одобрени 
организации, занимаващи се с 
прилагането на такива мерки.

Or. en

Обосновка

Този параграф би могъл да е от помощ на държавите-членки, използващи подобни 
организации.

Изменение 44

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 
всеки обмен на органи с трети страни 
има издадено разрешение от 
компетентния 
орган/организация/институция.. (16) 
Компетентният орган се консултира 
с националния орган за защита на 
данните във връзка с разработването 
на рамка за трансфер на данни за 
обмена на органи, към и от трети 
страни. Прилага се конкретният 
режим за трансфер на лични данни 
към трети страни, установен в 
членове 25 и 26 от Директива 
95/46/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Конкретен режим за трансфер на лични данни към трети страни е установен в 
членове 25 и 26 от Директива 95/46/ЕО. Член 21 от съответното съображение на 
предложението би могъл да гласи, че компетентният орган ще се консултира с 
националния орган за защита на данните с цел разработването на необходимата 
рамка за безопасен, но също така бърз и ефикасен трансфер на данни за органите към 
и от трети страни. 

Изменение 45

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарят на изисквания за качество и 
безопасност, еквивалентни на 
установените в настоящата директива.

б) отговарят на изисквания за качество и 
безопасност, както и за защита на 
донора и реципиента, еквивалентни на 
установените в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Защитата на донорите на органи и на реципиентите на органи в трети държави е 
неразривно свързано с действителната защита на донорите и реципиентите на 
органи в рамките на Европейския съюз. Следователно, разрешение за обмен на органи 
се предоставя единствено когато всички изисквания на новата директива са 
изпълнени също и при даряването на органи в трети държави. Настоящата 
формулировка е двусмислена.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 23

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.

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

години след това Комисията представя 
на Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад относно 
прилагането на настоящата директива.
* 2 години след влизането в сила на 
настоящата директива.
** 3 години след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки установяват правила 
относно санкциите, които се налагат при 
нарушения на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива, и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното изпълнение. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи. 
Държавите-членки съобщават на 
Комисията съдържанието на посочените 
разпоредби най-късно до […] и 
незабавно я уведомяват за всяко 
последващо изменение, свързано с тях.

Държавите-членки установяват правила 
относно санкциите, които се налагат при 
нарушения на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива, и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното изпълнение. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи. 
Държавите-членки съобщават на 
Комисията съдържанието на посочените 
разпоредби най-късно до * и незабавно я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, свързано с тях.
* 2 години след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 48

Предложение за директива
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подробните правила за 
прилагането на следните мерки се 
приемат съгласно процедурата, 
посочена в член 26, параграф 3:

заличава се

а) правила за актуализирането и 
предаването на информация относно 
характеристиката на човешки 
органи, определена в приложението;
б) процедури, гарантиращи пълната 
проследяемост на органите, 
включително изисквания за 
етикетирането; 
(c) процедури, гарантиращи 
докладването на сериозни инциденти 
и нежелани реакции.

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подробните правила за единното 
прилагане на настоящата директива, и 
по-специално на следните мерки, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 26, параграф 2:

2. Подходящи правила за единното 
прилагане на настоящата директива, и 
по-специално на следните мерки, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 26, параграф 2:

Or. en
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 25 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25а
Делегирани актове

С оглед постигането на целите на 
настоящата директива, Комисията 
постановява посредством делегирани 
актове, в съответствие с членове 26а, 
26б и 26в:
а) правила за актуализирането и 
предаването на информация относно 
характеристиката на човешки 
органи, определена в приложението;
б) процедури, гарантиращи пълната 
проследяемост на органите, 
включително изисквания за 
етикетирането; 
в) процедури, гарантиращи 
докладването на сериозни инциденти 
и нежелани реакции.

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат член 5а, 
параграфи 1—4 и член 7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от 
посоченото решение. 

заличава се

Or. en
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Изменение 52

Предложение за директива
Член 26 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26а
Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема 
делегираните актове, упоменати в 
член 25а се предоставя на Комисията 
за...*  Комисията представя доклад 
относно делегираните правомощия 
най-късно до....**, който при 
необходимост бива придружен от 
законодателно предложение за 
удължаване продължителността на 
делегирането на правомощия. 
2. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява за него 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета. 
3. Предоставеното на Комисията 
правомощие да приема делегирани 
актове се подчинява на условията, 
определени в членове 26б и 26в.
* ОВ; моля впишете датата, съответстваща 
на 3 години след влизането в сила на 
настоящата директива.

** ОВ; моля впишете датата, 
съответстваща на 30 месеца след влизането 
в сила на настоящата директива.

Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Член 26 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26б
Оттегляне на делегирането 

1. Делегирането на правомощие, 
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посочено в член 25а, може да бъде 
оттеглено от Европейския 
парламент или Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура, за да вземе 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощие, 
уведомява другата институция и 
Комисията, като посочва 
делегираните правомощия, по 
отношение на които може да се 
извърши оттегляне.
3. Решението за оттегляне посочва 
причините за оттеглянето и 
прекратява делегирането на 
посочените в това решение 
правомощия. То поражда действие 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила. То се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 26 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26в
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент и 
Съветът могат в срок от два месеца, 
считано от датата на 
уведомлението, да възразят срещу 
делегирания акт. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този период се удължава с един месец.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не е възразил срещу 
делегирания акт, то делегираният 
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акт бива публикуван в Официалния 
вестник на Европейския съюз и влиза в 
сила на посочената в него дата.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегирания 
акт, последният не влиза в сила. 
Институцията, която представя 
възражения срещу делегирания акт, 
посочва причините си за това.

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 
[…] г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на 
съответствието между 
разпоредбите и настоящата 
директива.

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 
...* г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

* 2 години след влизането в сила на 
настоящата директива..

Or. en

Изменение 56

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 

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

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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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От необичайно упражнение по имунобиология трансплантацията на органи се превърна 
в съвсем практичен метод за рехабилитация на пациенти с най-различни заболявания в 
резултат на смъртоносни болести на бъбреците, черния и белия дроб, сърцето и 
панкреаса. През последните петдесет години тя стана утвърдена и ефективна практика 
в цял свят, която извънредно много повишава качеството и продължителността на 
живота. Освен това донорството на органи е дар и подкрепя изразяването на алтруизъм 
и солидарност в обществото. 

Необходимостта от трансплантация на органи в Европейския съюз обаче се увеличава 
постоянно и по-бързо в сравнение с броя на даряваните органи. Значителен брой 
пациенти умират в резултат на хроничния дефицит на органи. Сериозен дисбаланс 
между необходимите и наличните органи би могъл да доведе до случаи на 
комерсиализация и незаконен трафик на органи, което е в нарушение на основните 
права на човека. Междувременно дефицитът на органи си остава най-важното 
предизвикателство, макар да съществуват и много други във връзка с наличието на 
различни системи на трансплантация в отделните държави-членки. Тъй като засиленото 
сътрудничество и трансграничен обмен между държавите-членки имат впечатляващ 
потенциал да увеличат броя на трансплантациите, това налага приемането на общи 
стандарти за качество и безопасност.

За да гарантира високо равнище на опазване на здравето на територията на целия 
Европейски съюз, предложението за директива установява общи задължителни 
стандарти по отношение на качеството и безопасността на човешките органи, 
предназначени за трансплантация. След приемането на Директивата относно 
стандартите за качество и безопасност на човешката кръв и кръвни съставки (2003 г.), 
последвана от Директивата относно стандартите за качество и безопасност на 
човешките тъкани и клетки (2004 г.), настоящата директива има за цел да обхване и 
човешките органи, за да допълни законодателството, основано на член 152 от Договора 
за ЕО.  В Резолюцията относно донорството и трансплантацията на органи, приета с 
огромно мнозинство от Европейския парламент през април 2008 г., ясно се признава 
необходимостта от общи действия на европейско равнище. 

С предложението за директива се установяват правила за осигуряване на високи 
стандарти за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за 
присаждане в човешкото тяло, в процеса на даряването, осигуряването, изследването, 
характеризирането, съхраняването, транспорта и присаждането. Тя въвежда 
национални програми за качество, в които се установяват правилата и практиката на 
процеса на трансплантация в държавите-членки. Освен това, директивата разглежда в 
по-големи подробности процеса на осигуряване на органи и участващите субекти, в т.ч. 
системата за докладване. Специално внимание е отделено на проследяемостта и 
защитата на донора и реципиента. По отношение на нейното прилагане, тя съдържа 
разпоредби относно назначаването и задълженията на националните компетентни 
органи, европейските организации за обмен на органи и обмена на органи с трети 
страни. 
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Докладчикът приветства това предложение и оценява високо неговите три основни 
цели: осигуряване на качество и безопасност за пациентите на равнище ЕС, 
гарантиране защитата на донорите и улесняване на сътрудничеството между 
държавите-членки. По принцип в Европейския съюз съществува широко обществено 
съгласие по въпроса за донорството на органи за целите на трансплантацията. Все пак, 
поради различните културни, традиционни или организационни системи, в подхода към 
този въпрос има различия между отделните държави-членки. Макар и да поддържа или 
да се стреми към хармонизиране на мерките за качество и безопасност, докладчикът 
подчертава, че директивата не трябва да създава допълнителна административна тежест 
за държавите-членки и трябва да остави възможност за достатъчно гъвкавост без да се 
застрашават съществуващите добри практики. 

Докладчикът е съгласен с мнението на Комисията, че по принцип програмите за 
трансплантация на органи се основават на принципа на доброволно и неплатено 
донорство, тъй като този принцип вече е залегнал в предишното законодателство за 
веществата от човешки произход. Донорството на органи винаги трябва да 
представлява свободен дар и да бъде защитено от всякаква връзка с евентуална 
комерсиализация. Освен това системите на донорство и трансплантация се основават на 
алтруизма. За да се повиши качеството на процеса на трансплантация, докладчикът 
предлага няколко изменения във връзка с човешкото достойнство. Що се отнася до 
въпроса за съгласието, свободата на избор дали да се дари орган или не също трябва да 
се зачита и защитава, следователно нейното регулиране попада в компетентността на 
държавите-членки.

Въвеждането на обезщетение за живите донори следва да се разглежда само като 
покриване на разходите, пряко свързани с даряването, като например пътните разноски, 
като се избягват всякакви финансови стимули за потенциалните донори. Също така 
хората, претърпели неоснователни вреди в резултат на интервенция, имат право да 
получат справедливо обезщетение. 
Проследяемостта на органите от донора до реципиента и обратно е едно от основните 
притеснения във връзка с безопасността и поради тази причина концепцията за 
анонимност трябва да бъде заменена с поверителност, за да се избегне всякакво 
противоречие в термините. Докладчикът подкрепя включването на концепцията за 
сериозни мерки за защита на данните на донора и реципиента в предложението.
Обменът на най-добри практики, модели и експертен опит на територията на целия 
Европейски съюз вече доказа своята полза за увеличаването на броя на донорите на 
органи. Сътрудничеството следва да се насърчава, за да се определят успешните 
елементи на различните системи на трансплантация и те да се насърчават на 
европейско равнище, което ще доведе до подобряване на осигуряването на високо 
качество и безопасност на донорството и трансплантацията на органи.

На последно място, докладчикът предлага пропорционален брой изменения, които 
отразяват притесненията относно определенията за донор, компетентни органи, 
следтрансплантационен период, както и по-прецизна формулировка в някои членове, за 
да се усъвършенства текстът. Докладчикът също така реши да включи почти всички 
предложения на комисията по правни въпроси. 

Проектодокладът не съдържа изменения на членове 25 и 26 от предложението с оглед 



PE430.898v01-00 42/42 PR\798376BG.doc

BG

на тяхното привеждане в съответствие със системата на актовете за изпълнение, 
въведена от Договора от Лисабон. Тези изменения ще бъдат внесени за разискване на 
по-късен етап.


