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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че потребностите от трансплантация на органи за пациенти в 
Европа не се задоволяват поради ограничения брой налични органи както от 
починали, така и от алтруистични живи донори,

Б. като има предвид, че националните политики и законодателна уредба в областта на 
донорството и трансплантациите на органи варират значително между държавите-
членки в зависимост от различни фактори от правен, културен, административен и 
организационен характер,

1. призовава Комисията да провери, като използва наред с друго данните, които се 
съдържат в нейната собствена оценка на въздействието (SEC(2008)2956), дали 
различията между националните закони относно различните системи за получаване 
на съгласие за донорство от починали лица представляват пречка пред донорството 
на органи;

2. изисква от държавите-членки да анализират ползите от прилагането на система за 
донорство, основаваща се на „презумпция за съгласие“, като средство за постигане 
на по-голям брой трансплантации на органи; счита, че подобна система запазва 
изцяло свободата на донора да даде съгласието си или не, тъй като гражданите 
могат да изберат дали да останат в системата или да се откажат от участие в нея;

3. изтъква, че по-близкото сътрудничество между държавите-членки е жизнено 
важно; предлага да се засили обменът на най-добри практики в областта на 
донорството и трансплантациите на органи; изисква от държавите-членки да 
разгледат възможността за премахване на ограниченията за трансграничен превоз 
на органи; счита, че ако между държавите-членки има гъвкава система за 
трансплантация, обмен и внос и износ на органи, това би могло да спаси живота на 
много хора, като даде възможност на повече хора да намерят подходящи донори;

4. подчертава, че е важно да се повиши осведомеността на обществеността относно 
донорството и трансплантацията на органи, тъй като това може да улесни 
идентифицирането на донори на органи и по този начин да увеличи наличността на 
органи; в съответствие с това призовава Комисията, държавите-членки и 
гражданското общество да предприемат структурирани действия за насърчаване на 
донорството на органи;

5. счита, че е необходимо да се гарантира подходящо равновесие между защитата на 
донора по отношение на анонимността и поверителността, от една страна, и 
възможността за проследяване на донорството на органи за медицински цели, от 
друга страна, с цел да се предотврати неговото заплащане, както и търговията с 
органи и техния трафик;
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6. подчертава, че трафикът на органи, комерческият подход към трансплантацията на 
органи и „туризмът“ с цел извършване на трансплантация нарушават принципите 
на равенство, справедливост и зачитане на правата на човека и подкопават етиката 
на алтруистичното донорство;

7. подчертава, че държавите-членки следва да подобрят своето сътрудничество под 
егидата на Интерпол и Европол с цел по-ефективно справяне с проблема на 
трафика на органи;

8. счита, че борбата с трафика на органи не следва да остане отговорност единствено 
на Европейския съюз; държавите-членки следва също така да вземат мерки за тази 
цел, включително за намаляване на търсенето, по-ефективно популяризиране на 
донорството на органи, поддържане на строго законодателство по отношение на 
живите донори без  родствени връзки, гарантиране на прозрачността на 
националните регистри и списъци на чакащи, определяне на правната отговорност 
на медицинското съсловие за проследяване на нередностите, както и мерки за 
споделяне на информация;

9. призовава държавите-членки да въведат стандартни оперативни процедури за 
проследяване на неетични или незаконни дейности и за ограничаване на риска от 
такива дейности, по-специално във връзка с решенията за доставяне и 
трансплантиране на органи.
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