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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 донорството и трансплантацията на органи са сложни и 
особено деликатни въпроси, най-вече поради значителното си етическо измерение,

Б. като има предвид, че националните политики и законодателна уредба, приети по 
отношение на донорството и трансплантациите варират значително между 
държавите-членки, въз основа на фактори от правен, културен, административен и 
организационен характер, 

В. като има предвид, че член 152, параграф 4 от Договора за ЕО разрешава приемането 
на общностни разпоредби за гарантиране на по-ефикасни и достъпни системи за 
осъществяване на трансплантации, при пълното зачитане на принципа на 
субсидиарност и следователно, на националните разпоредби на всяка държава-
членка относно донорството и медицинската употреба на органи,

1. счита, че трябва да се разгледа необходимостта от законодателна инициатива за 
гарантиране на стандарти на качество и безопасност на общностно равнище в 
областта на донорството и трансплантациите, съчетана с тясно сътрудничество 
между държавите-членки, при отчитане на нормативната уредба, която вече 
съществува в различните държави-членки на Европейския съюз, както и на 
дейността на други международни организации;

2. подкрепя създаването на подходящ общностен правен инструмент относно 
донорството и трансплантацията на органи, след анализ на разходите и ползите, 
както и на цялостна оценка на въздействието, като се отчитат характерните 
особености на трансплантацията на органи и на дейността, извършена от Съвета на 
Европа, наред със засилено сътрудничество между държавите-членки при зачитане 
на техните действащи национални разпоредби; изтъква, че никое законодателство 
не следва да добавя административно бреме, което да отклонява средства от 
здравните грижи, и като се има предвид недостига на органи за донорство, 
законодателството трябва да позволява на клиничните специалисти да продължават 
да прилагат подход, основан на риска, при оценката на потенциалните донори на 
органи;

3. подчертава, че целта системите за трансплантация да станат по-ефикасни и 
достъпни, като се подобри тяхната безопасност и качество и се осигури по-голяма 
достъпност на органи, като се зачита принципът на самоопределение на 
потенциалния донор, не може да бъде преследвана за сметка на сложните етически 
аспекти, свързани с трансплантацията на органи;

4. 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, и призовава за учредяване на банка данни на общностно 
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равнище за целите на донорството и трансплантациите; изисква от държавите-
членки да обмислят премахване на ограниченията за трансграничен превоз на 
органи, особено в случаи, в които биологичните показатели на даден орган в една 
държава отговарят на изискваните условия за органа в друга държава; счита, че една 
гъвкава междудържавна система на ЕС за трансплантация на органи, обмен на 
органи, внос и износ на органи би могла да спаси живота на много граждани, като 
позволи на повече хора да намерят подходящи донори;

5. счита за целесъобразно да се предвидят високи стандарти, целящи 
предотвратяването на всякакви медицински, хирургически, психологически, , 
социални или етични проблеми, с които могат да се сблъскат живите донори, 
вследствие на прегледите, необходими за установяване на тяхната годност като 
донори, както и вследствие на медицинските процедури и хирургична намеса за 
осъществяване на донорството, с цел да се намали рискът за донора;

6. счита, че е необходимо да се гарантира адекватното управление във връзка с 
починалите донори, като се гарантират подходящи стандарти за безопасност и 
качество на дарените органи, за която цел следва да се приеме система, в която 
съгласието за отстраняване е винаги презумирано, освен в случай на изричен отказ 
от страна на донора; счита, че никой не може да оспорва така изразена воля на 
донор, дори съпруг(а) или роднина от първа степен;

7. изисква от държавите-членки да анализират ползите от прилагане на система за 
донорство, основаваща се на "презумпция за съгласие", като средство за постигане 
на по-голям брой трансплантации на органи;  счита, че тази система напълно 
запазва съгласието на донора, тъй като гражданите могат да обмислят дали да 
останат в системата или да се откажат;

8. намира, че е необходимо гарантирането на подходящо равновесие между защитата 
на донора по отношение на анонимността, поверителността и възможността за 
проследяване на донорството на органи, с цел да се предотврати приемането на 
възнаграждение, търговията и трафика с органи.
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