
AD\711162BG.doc PE398.622v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2007/2210(INI)

28.2.2008

СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

относно Донорство и трансплантация на органи: политически действия на 
ниво ЕС
(2007/2210(INI))

Докладчик по становище: Edit Bauer



PE398.622v02-00 2/7 AD\711162BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\711162BG.doc 3/7 PE398.622v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че повече от 60 000 пациенти се нуждаят от трансплантанти и се 
намират в списъка на чакащите за трансплантация в цяла Европа, като значителен 
брой пациенти умират в резултат на хроничен недостиг на органи;

Б. като има предвид, че в момента не съществува обща за Европейския съюз база 
данни, в която да се събират всички необходими данни за органите, определени за 
донорство и трансплантация, или данни за живите и починали донори, съдържащи 
се в национални бази данни/регистри и международни организации на държавите-
членки;

В. като има предвид, че четири държави-членки все още не са ратифицирали 
Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, пет 
държави-членки не са ратифицирали нейния допълващ Протокол за 
предотвратяване, ограничаване и наказване на трафика на хора, особено на жени и 
деца („Протокол от Палермо”), а девет държави-членки не са ратифицирали 
Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно 
търговията с деца, детската проституция и детската порнография;

Г. като има предвид, че макар настоящите оценки да поставят трафика на органи на 
сравнително ниско ниво в сравнение с останалите форми на трафик, трафикът на 
органи и тъкани се превръща във все по-голям световен проблем, който се проявява 
както на национално, така и на трансгранично равнище и се определя от търсенето 
(приблизителна оценка: 150-250 случая на година в Европа);

Д. като има предвид, че трафикът на органи и тъкани е разновидност на трафика на 
хора, който води до сериозни нарушения на основни права на човека, по-специално 
човешкото достойнство и физическата неприкосновеност, като може да подкопае 
доверието на гражданите в законните системи за извършване на трансплантации, 
което може да предизвика още по-голям недостиг при доставянето на доброволно 
дарени органи и тъкани;

Е. като има предвид, че опитът показва, че правните системи, които изискват съгласие 
от типа „доброволно участие” или „изразен отказ”, не дават съществено 
различаващи се резултати по отношение на доставянето и трансплантирането на 
органи;

1. приветства инициативата на Комисията за изготвяне на правна рамка за качество и 
безопасност на донорството и трансплантацията на органи и призовава за 
минимални стандарти по отношение на изискванията, които да бъдат определени 
по гъвкав начин, като се има предвид, че трансплантацията би могла да бъде 
животоспасяващо лечение за пациента, като в този случай може да се приеме 
поемането и на по-висок риск в сравнение с риска, свързан с тъкани и клетки;
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2. призовава държавите-членки да подпишат, ратифицират и прилагат Конвенцията 
на Съвета на Европа за действие срещу трафика на хора и Протокола от Палермо, 
ако вече не са го направили;

3. призовава Комисията и Съвета да актуализират Плана за действие относно трафика 
на хора и да включат в него план за действие за борба срещу трафика на органи, за 
да позволят установяването на по-тясно сътрудничество между съответните власти;

4. в допълнение призовава планът за действие да посочва коректни и проверени 
данни, отнасящи се до количествата, вида и произхода на органите, които са 
предмет на незаконна търговия;

5. призовава държавите-членки да обменят най-добри практики и информация, 
отнасяща се до донорството и трансплантацията на органи, като по-специално 
подчертава положителния опит и резултатите от доставките и трансплантацията на 
органи в Испания;

6. настоятелно призовава държавите-членки да запазят и засилят прозрачността и 
управлението на безопасността по отношение на списъците с чакащи за 
трансплантация, като наложат ясно изискване за проследяване на нередните случаи 
и запазване на възможностите за проследяване на органи, като същевременно 
гарантират анонимност както за донорите, така и за реципиентите;

7. настоятелно призовава държавите-членки да предоставят на общопрактикуващите 
лекари активна роля, която да им позволи да разговарят с пациентите си, за да им 
дадат възможност да направят информиран избор относно регистрацията като 
донори и да намалят необоснования страх, увеличавайки по този начин броя на 
донорите;

8. настоятелно призовава държавите-членки да приемат или запазят строги законови 
разпоредби във връзка с трансплантацията от живи донори, които нямат роднинска 
връзка помежду си, за да стане системата прозрачна и да се изключи възможността 
за незаконна продажба на органи или упражняване на принуда над донори; по този 
начин донорството от живи донори, които нямат роднинска връзка помежду си, би 
могло да се осъществи единствено в съответствие с определените от националното 
законодателство условия след разрешение от съответен независим орган;

9. призовава Комисията, по отношение на трети страни, да се бори срещу 
извършването на трафик на органи и тъкани, което следва да бъде забранено 
навсякъде, включително трансплантацията на органи и тъкани от малолетни лица, 
от лица с умствени увреждания или от екзекутирани затворници; призовава 
Комисията и държавите-членки да се включат в усилията за повишаване на 
осведомеността на международната общност по този въпрос;

10. настоятелно призовава държавите-членки, ако е необходимо, да внесат изменения в 
своите наказателни кодекси, за да гарантират, че лицата, отговорни за трафик на 
органи, подлежат на съответно съдебно преследване, включвайки санкции за 
медицинския персонал, замесен в трансплантиране на органи, придобити чрез 
трафик на органи, като същевременно полагат всички възможни усилия, за да 
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попречат на потенциалните реципиенти да търсят органи и тъкани, доставени чрез 
трафик на такива; тази мярка следва да включва разглеждането на възможността за 
наказателна отговорност на европейските граждани, които са закупили органи в 
рамките на Европейския съюз или извън него;

11 поощрява Комисията и държавите-членки да си сътрудничат със страните 
„донори”, с помощта на Европол и Интерпол, при провеждането на необходимите 
проучвания, откриването на случаи на трафик на органи и разбиването на мрежите, 
осъществяващи този трафик;

12. призовава държавите-членки да предприемат необходимите стъпки, за да се 
ограничат здравните специалисти да улесняват трафика на органи и тъкани (тоест 
насочването на пациент към трансплантация в чужбина, извършвана от 
организация, която би могла да е замесена в трафик на органи), като също така не 
се допуска доставчиците на здравноосигурителни услуги да улесняват, чрез 
финансиране или другояче, дейности, които пряко или косвено поощряват трафика 
на органи;

13. призовава държавите-членки да гарантират, че всички тъкани и органи, дарени от 
живи хора, са обект на тяхното изрично законно съгласие;

14. настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че живите донори няма да 
бъдат дискриминирани, в частност от страна на осигурителните системи;

15. настоятелно призовава държавите-членки да гарантират възстановяването на 
средствата, свързани със социалноосигурителните разходи на живите донори;

16. подчертава значението на финансирането на доставките и трансплантацията на 
органи по специален бюджетен ред, така че трансплантирането да не се превръща в 
демотивиращ фактор за болничните заведения;

17. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават и подкрепят 
изследванията в областта на трансплантацията на органи и тъкани;

18. призовава Комисията и държавите-членки да се включат в усилията за повишаване 
на обществената осведоменост относно необходимостта от даряване на органи чрез 
подходящи кампании за повишаване на обществената осведоменост на европейско 
равнище; приветства инициативата на Комисията за поставяне началото на 
Европейската карта за донор на органи, която би могла да послужи и като един от 
инструментите за повишаване на обществената осведоменост; призовава 
държавите-членки да подкрепят тази инициатива;

19. призовава Комисията да разгледа въпроса с по-нататъшното развитие и 
разширяване на съществуващата европейска интернет страница за донорство на 
органи – www.eurodonor.org (и/или www.eurocet.org), както и интернет страницата 
на СЗО (www.transplant-observatory.org), която покрива всички държави-членки, на 
всички официални езици в ЕС, с цел предоставяне на цялата важна информация и 
на всички данни, свързани с даряването и трансплантирането на органи;
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20. призовава Комисията и държавите-членки да създадат всеобща европейска база 
данни и комуникационна мрежа, или да подкрепят съществуваща такава, което да 
осигури взаимното свързване на националните бази данни и да им предостави 
платформа за бърз обмен на подробни данни относно донорството и 
трансплантацията на органи, както и относно живите и починали донори; 

21. счита, че държавите-членки следва да осигурят обучението на своите 
правоприлагащи органи, както и на медицинския персонал, по въпросите, свързани 
с трафика на органи, с цел те да съобщават за всеки известен случай на полицията.
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