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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât donarea și transplantul de organe sunt chestiuni complexe și extrem de delicate, în 
special din cauza dimensiunii lor etice importante;

B. întrucât politicile naționale și cadrul normativ privind donarea și transplantul de organe 
diferă în mod considerabil de la un stat membru la altul din cauza factorilor de ordin 
juridic, cultural, administrativ și organizațional; 

C. întrucât articolul 152 alineatul (4) din Tratatul CE permite adoptarea unor măsuri 
comunitare vizând garantarea unor sisteme de transplant mai eficiente și mai accesibile, cu 
respectarea deplină a principiului subsidiarității și, în consecință, a dispozițiilor naționale 
privind donarea sau utilizarea în scopuri medicale a organelor din fiecare stat membru,

1. consideră că ar trebui avută în vedere necesitatea elaborării unei inițiative legislative care 
să asigure standarde calitative și de siguranță la nivel comunitar în domeniul donării și 
transplantului de organe, asociată cu o strânsă cooperare între statele membre, luând în 
considerare cadrul normativ existent în fiecare dintre statele membre ale UE și activitățile 
altor organizații internaționale;

2. sprijină elaborarea, la nivel comunitar, a unui instrument juridic adecvat privind donarea 
și transplantul de organe, pe baza unor analize costuri-beneficii și a unei evaluări de 
impact globale, luându-se în același timp în considerare caracteristicile specifice ale 
transplantului de organe și activitatea desfășurată de Consiliul Europei, în paralel cu o mai 
strânsă cooperare între statele membre prin respectarea dispozițiilor naționale existente; 
subliniază că nicio legislație nu ar trebui să adauge sarcini administrative inutile care să 
deturneze resurse financiare de la îngrijirea medicală și că, având în vedere lipsa de 
organe destinate donării, orice legislație ar trebui să permită clinicienilor să aplice în 
continuare o abordare bazată pe risc în evaluarea donatorilor potențiali de organe;

3. subliniază că obiectivul eficientizării și creșterii gradului de accesibilitate a sistemelor de 
transplant prin ameliorarea siguranței și calității lor și prin garantarea unei mai mari 
disponibilități a organelor, prin respectarea principiului autodeterminării donatorului 
potențial, nu trebuie să fie urmărit în detrimentul chestiunilor etice complexe ridicate de 
transplantul de organe;

4. subliniază că o mai strânsă cooperare între statele membre este vitală; sugerează că ar 
trebui intensificat schimbul de bune practici în domeniul donării și transplantului și
solicită crearea, la nivel comunitar, a unei bănci de date privind donarea și transplantul de 
organe; solicită statelor membre să analizeze posibilitatea eliminării restricțiilor privind 
transportul transfrontalier de organe, în special în cazurile în care parametrii biologici ai 
organului dintr-o țară sunt compatibili cu condițiile cerute pentru acel organ în altă țară; 
consideră că, prin crearea unui sistem flexibil între statele membre destinat transplantului 
de organe, schimbului de organe, importului și exportului de organe, s-ar putea salva 
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multe vieți, deoarece un număr mai mare de persoane ar putea găsi donatori adecvați;

5. consideră că este necesară instituirea unor norme stricte în vederea prevenirii problemelor 
medicale, chirurgicale, psihologice, sociale sau etice cu care se pot confrunta donatorii în 
viață în urma efectuării examenelor necesare pentru verificarea faptului dacă sunt apți să 
doneze organe, precum și în urma tratamentelor medicale și a intervențiilor chirurgicale pe 
care le presupune acțiunea de a dona, în vederea diminuării riscului pentru donator;

6. consideră că este necesară garantarea unei gestionări adecvate în ceea ce îi privește pe 
donatorii decedați, stabilindu-se norme corespunzătoare de securitate și calitate a 
organelor donate, scop pentru care ar trebui adoptat un sistem în care acordul pentru 
prelevarea organelor să fie întotdeauna implicit, cu excepția cazului în care donatorul își 
face cunoscut refuzul în mod explicit; consideră că nimeni nu ar trebui să poată acționa 
împotriva dorințelor donatorului, nici măcar soțul, soția sau rudele de gradul întâi;

7. solicită statelor membre să analizeze beneficiile punerii în practică a unui sistem de 
donare bazat pe „acordul prezumtiv”, ca mijloc de realizare a unui număr mai mare de 
transplanturi de organe;  consideră că acest sistem protejează pe deplin acordul 
donatorului, deoarece cetățenii pot decide dacă rămân sau se retrag din acest sistem;

8. consideră necesară asigurarea unui echilibru just între protecția donatorului în ceea ce 
privește anonimatul, confidențialitatea și trasabilitatea donărilor de organe, în vederea 
împiedicării remunerării, comerțului și traficului cu organe. 
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