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КРАТКА ОБОСНОВКА

Хронология

По статистически данни от 2007 г. близо 56 000 пациенти в Европа са включени в 
списъците на чакащите за трансплантация на органи. Смъртността при чакащите 
присаждане на сърце, черен дроб или бял дроб варира между 15 и 30 %. Всеки ден 
почти 10 души в Европа умират, докато чакат за органи. Традициите, религиозните и 
етични убеждения и лични позиции за края на живота оказват влияние върху подхода, 
възприет от различните държави-членки по въпроса за даряването на органи. 
Съответно в системите за даряване и трансплантация на органи на отделните държави-
членки са налице големи различия. Съществуват големи различия и по отношение на 
броя на донорите на глава от населението, а също и на броя на органите, предмет на 
трансграничен обмен между държавите-членки. 
Повечето пациенти, особено децата и свръхчувствителните хора, се нуждаят от голям 
резерв от донори, за да се намери подходящ и съвместим орган. В резултат от това, в 
малките системи желанието на хората да дарят органи след смъртта си може да бъде 
пренебрегнато, тъй като в системата няма подходящи пациенти, които да получат 
техните органи. 

Затова Комисията предложи набор от правила относно стандартите за качество и 
безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация. Целта на 
предложението е да улесни, чрез прилагането на тези общи стандарти, обмена на 
органи между държавите-членки, като по този начин се създаде по-голям резерв от 
органи, от който да се възползват пациентите от цяла Европа. 

Становище на комисията по правни въпроси

Комисията по правни въпроси подкрепя общото приложно поле и цели на 
предложените правила. Очевидно е, че държавите-членки на Европейския съюз трябва 
допълнително да засилят своето сътрудничество в областта на трансплантацията на 
органи, и предлаганата директива вероятно ще бъде от значение в това отношение. 
Засиленото сътрудничество следва да се основава на взаимното доверие на държавите-
членки в системите на другите държави-членки. Това доверие от своя страна се 
основава на наличието на високи стандарти за качество и безопасност и на 
съблюдаването на тези правила от страна на всички държави-членки.

Комисията по правни въпроси е твърдо убедена, че трябва да зачитаме във висока 
степен разнообразните позиции и етични убеждения на всяка държава-членка, като 
същевременно работим съвместно, за да подпомогнем по най-добрия възможен начин 
хилядите пациенти, които се нуждаят от засилено сътрудничество в Европа, за да 
намерят подходящ орган. В този контекст се предлагат редица изменения на текста на 
Комисията.

Най-важният проблем се отнася до твърде деликатния въпрос за съгласието, давано 
приживе за даряване на органи след смъртта. В своето предложение Комисията 
отбелязва, че в отделните държави-членки съществуват най-различни системи. Предвид 
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този факт, чувствителността на въпроса и липсата на правно основание за действие на 
равнището на Общността, Комисията предлага да се запази националното 
законодателство. Комисията по правни въпроси е съгласна с този общ подход на 
Комисията по въпроса, но предлага той да бъде допълнен с текст, настоятелно 
призоваващ държавите-членки да предоставят на отделните граждани право да изразят 
съгласието си да дарят органи след смъртта си и това тяхно желание да бъде вземано 
под внимание. 

Тъй като европейските граждани се ползват от свобода да пътуват, да живеят и да 
работят във всички държави от Европейския съюз, те също така и ще умират в 
държави, в които не пребивават и чиито граждани не са. Затова комисията по правни 
въпроси също така счита, че в духа на зачитането на личното право на избор, хората, 
избрали да изразят своето съгласие да дарят органите си след смъртта си, следва да 
разполагат с възможност да бъдат считани за донори във всички държави-членки, 
независимо от това къде пребивават. За да се приложи такава система, е необходимо да 
се установи допълнително сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Комисията по правни въпроси би искала също така да предложи мерки за 
допълнително укрепване на правото на анонимност на донорите и реципиентите, като 
същевременно се гарантира безопасна възможност за проследяване на органите до 
донорите и реципиентите единствено за медицински цели. Три изменения имат за цел 
да сведат до минимум риска от трафик на органи и от други неетични и незаконни 
дейности.

На последно място, комисията по правни въпроси предлага няколко незначителни 
изменения, с цел да се подобри текстът в някои аспекти.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

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,
съхраняването, транспортирането и 
присаждането на човешки органи,
следва да бъде съответно квалифициран 
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и обучен.

Обосновка

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

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) 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, 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.

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) стандартни оперативни 
процедури за проследяване и 
намаляване на риска от неетични или 
незаконни дейности, по-специално във 
връзка с решенията за осигуряване и 
трансплантация на органи.
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Изменение 4

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) достъпът до системи, които 
предоставят възможност да се 
идентифицират донори или 
реципиенти, е възможно най-
ограничен.

Обосновка

При по-малък брой на лицата, които имат достъп до данните, се намаляват 
рисковете от незаконен достъп до подобни чувствителни данни.

Изменение 5

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 предоставят 
възможност да се идентифицират 
донори или реципиенти, с оглед на 
издирването на донори или 
реципиенти за цели, различни от 
потребностите от медицински 
характер.

Обосновка

Необходими са санкции с оглед на техния възпиращ ефект върху опитите за 
използване на системите за неразрешени справки.
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Изменение 6

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 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.

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 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. 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 
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степен, брат или сестра или друго 
лице.

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 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. 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.

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 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите-членки засилват 
своето сътрудничество под егидата 
на Интерпол и Европол с цел по-
ефективно справяне с проблема на 
трафика на органи.
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Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. С цел да се сведе до минимум 
рискът от трафик на органи в 
Европейския съюз, държавите-членки 
намаляват търсенето, 
популяризират по-ефективно 
донорството на органи, поддържат 
строго законодателство по 
отношение на живите донори без 
родствена връзка, гарантират 
прозрачността на националните 
регистри и списъци на чакащи, 
определят правната отговорност на 
медицинското съсловие за 
проследяване на нередностите и 
споделят информация.

Изменение 11

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.

Обосновка
Държавите-членки следва да съобщават всички разпоредби от националното 
законодателство в областта, уредена с настоящата директива.
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