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1. УВОД

В съответствие с член 152, параграф 4 на ДЕО ЕС може [да приема] „мерки, 
установяващи високи стандарти на качество и безопасност на органи и вещества от 
човешки произход, кръв и кръвни продукти. Тези мерки не пречат на която и да е
държава-членка да поддържа или въвежда по-строги предпазни мерки“.

Директивите, които уреждат стандартите за качество и безопасност за кръв, тъкани и 
клетки бяха приети още през 2003 и 2004 г. Тогава беше взето решение да се предвиди
специална процедура за органите. Вследствие на това Комисията публикува на 31 май 
2007 г. съобщение, в което предложи три неща:

i) законодателен инструмент за стандартите за качество и безопасност;

ii) план за действие, насочен към засилено сътрудничество и обмен на най-добрите
методи между държавите-членки и

iii) мерки за предотвратяване на търговията с органи.

Съветът подкрепи предложенията на Комисията в заключенията си от 6 декември 2007 
г. Европейският парламент също приветства съобщението на Комисията в резолюцията 
си от 22 април 2008 г. Парламентът изрично призова Комисията да представи бързо 
предложение за директива и план за действие за постигане на общата цел, а именно по 
сигурен начин да бъде увеличен броят на наличните донорски органи в Европа.

На 8 декември 2008 г. Комисията публикува предложенията за директива и план за 
действие заедно с подробна оценка на въздействието. Докладчикът приветства 
предложенията, но съжалява, че поради предстоящите избори Европейският парламент 
няма достатъчно време, за да приложи обичайната процедура за вземане на решения. 
Възможно е само на последното заседание на комисията по обществено здраве в 
рамките на настоящия мандат да се проведе разискване по тази директива на основата 
на настоящия работен документ. Докладчикът съжалява също, че разискванията по 
директивата и по плана за действие не могат да се проведат едновременно.

2. ТОЧКИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Следва да се приветства рамковият подход на предложението: Директивата има за цел 
да гарантира, че са налице необходимите структури за осигуряване на качеството и 
безопасността на органите в държавите-членки, като същевременно предоставя 
достатъчно голяма свобода на действие на компетентните органи на държавите-членки, 
за да могат да определят точно как ще се извърши нейното транспониране. Трябва да се 
посочи също, че директивата не определя стандарти нито за донорите, нито за 
реципиентите, а само за органите.

Като се предоставя гаранция за качеството и безопасността на органите на равнище ЕС, 
от една страна може да се даде възможност за сътрудничество между държавите-
членки и за трансграничен обмен на органи, а, от друга страна да се 
противодейства непряко на незаконната търговия с органи (между другото чрез 
създаването на национални надзорни органи и национални програми за качество, чрез 
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гарантиране на възможност за обратно проследяване, на защита на донора и на пълна 
характеристика на органите).

През изминалите седмици докладчикът проведе много разговори със заинтересовани 
лица (лекари, пациенти, координатори на трансплантации, публични органи и т. н.). 
Всички те приветстват предложението и го смятат за доста изчерпателно. Съществуват 
обаче и точки, които биха могли да се подчертаят по-ясно или се нуждаят от 
подобрения.

1. Гъвкавост

В резолюцията си от април 2008 г. Европейският парламент подчерта, че директивата 
трябва да бъде достатъчно гъвкава и че в крайна сметка лекарят решава дали органът 
отговаря на всички критерии. Докладчикът подчертава изрично, че директивата не 
трябва да причинява допълнителни административни разходи за държавите-членки или 
за доставчиците на услуги. В тази връзка следва да се посочи следното:

 Националните програми за качество трябва да дадат възможност на 
държавите-членки да наблюдават цялостния процес на трансплантация на 
органи и да извършват подобрения. Не само начинът, по който са уредени 
подробностите, но и задачите на отделните партньори в този процес, могат да 
дадат повод за последваща дискусия. В никакъв случай не става дума за това, 
чрез директивата да се застрашават вече въведени добри методи, както и методи, 
които са съобразени с конкретните условия и обстоятелства в отделните 
държави-членки, а по-скоро става дума за промяна на условията, които могат да 
доведат до потенциално и фактическо намаляване на броя на донорите.

 В съответствие с директивата следва да се поддържа възможно най-кратък 
период на недостатъчност. Остава задача на компетентните органи на 
държавите-членки да съпоставят периода на недостатъчност с увеличаващите 
се транспортни разходи с оглед на ефективността на разходите. По тази 
причина, според докладчика, трябва да се осигури достатъчна свобода на 
действие при ограничаването на транспортирането на органи, за да може да се 
извърши тази преценка.

 За радост, Комисията е включила подробна пълна характеристика на органите и 
донорите в приложението, като с това е решила да избегне процедурата по 
комитология. Може би обстоятелството, че това приложение е толкова 
подробно, на пръв поглед шокира неспециалистите, но то не съдържа нито 
забрани, нито изисквания за специфични тестови резултати. По-скоро 
приложението трябва да даде възможност на лекаря и на неговия екип да 
извършат оценка на риска, свързан с органа, след като се запознаят изцяло с 
всички детайли. Трансплантацията е млада специалност, поради което трябва да 
се отдаде съществено значение на научните изследвания, като се вземе предвид 
съответно и напредъка в медицината. Затова е важно, че член 25 от 
директивата осигурява тази гъвкавост, защото в него е посочено, че 
приложението може да се актуализира в рамките на процедурата по 
комитология.
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 Следва да се посочи, че новата директива трябва да допълни и подкрепи 
усилията на държавите-членки, за да може да се приложи активен и 
целенасочен метод на координация, без по този начин да се оказва влияние 
върху въвеждането или прилагането на по-строги разпоредби.

2. Национални компетентни органи и европейски организации за обмен на органи

 Предложението всяка държава-членка да посочи (един) национален(ни)
компетентен(ни) орган(и) се възприема като съществено: На практика се оказа,
че подобна централна система може да доведе до увеличаване на броя на 
донорите. Задачите, които трябва да изпълняват тези органи обаче, изглеждат 
твърде амбициозни, най-вече за онези държави-членки, които още не са създали 
такива национални компетентни органи.

 Важен момент е и обменът на органи между държавите-членки. Ще бъде от 
съществено значение да се проучи в каква степен директивата предоставя 
възможност на държавите-членки да запазят съществуващите отношения с 
европейски организации за обмен на органи или да създадат нови отношения. 
В член 22 е посочено, че държавите-членки могат да делегират правомощия на 
организациите за обмен на органи.

3. Отношение към други правни актове

 Тъй като член 152 представлява правното основание за тази директива, всички 
разпоредби относно трансграничните здравни грижи са в сила и за нея. С 
оглед на специфичните изисквания при трансплантация и на оспорваните
системи на списъците на чакащите, ще бъде най-добре, ако в директивата за 
трансгранични здравни грижи, която се обсъжда в момента в Европейския 
парламент и в Съвета на министрите, бъде предвидено изключение за органи.

4. Приложно поле на директивата

 За да се избегнат недоразуменията, ще посочим, че разпоредбите на директивата 
относно изследователски проекти се отнасят само за органи, определени за 
трансплантация в човешкото тяло.

 Наистина някои представители на определени интереси изискват предмет на 
тази директива да бъде и разпределянето на органи, но по мнение на 
докладчика разпределянето на органи не попада в сферата на компетентност на 
ЕС и по тази причина не може да бъде предмет на тази директива.

 В резолюцията си от 22 април 2008 г. Европейският парламент призова 
Комисията да подкрепи методи, с помощта на които може да се предотврати и 
третира отхвърлянето на органа. Тъй като настоящото предложение не 
съдържа нищо в тази насока, със сигурност би трябвало да се внесе съответно 
допълнение.

5. Определения
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 Остава открит въпросът дали определението за „орган“ е достатъчно ясно и 
дали то трябва евентуално да се прецизира, за да се гарантира, че определението 
ще се отнася и за Лангерхансови острови, тъканни връзки и хепатоцити.

 В определението за „характеризиране на донора и органа“ евентуално би 
трябвало да се спомене, че трябва да се вземе предвид настоящото равнище на 
познанията в трансплантационната медицина, както е посочено в член 25.

 Освен това трябва да се приветства, че Комисията е предвидила идентични 
определения за „организация за осигуряване на органи и център за 
трансплантация“, за да може по тази начин да даде възможност на държавите-
членки в съответствие с настоящия им начин на работа да решат на коя 
организация да възложат задачите (а именно осигуряване и трансплантация на 
човешки органи).

6. Живи донори

 Държавите-членки, чието законодателство допуска осигуряване на органи от 
живи донори, трябва да гарантират анонимността на живите донори, с които 
реципиентът не е свързан нито генетично, нито емоционално.

 В член 13 от настоящото предложение се посочва, че предоставянето на 
човешки органи от живи донори е доброволно и безвъзмездно. В резолюцията си 
от 22 април 2008 г. Парламентът призова държавите-членки да определят 
условията, при които може да се изплати обезщетение. Държавите-членки 
трябва да гарантират, че заплащането ще се извършва изключително под 
формата на обезщетение и ще се ограничава стриктно до възстановяване на 
свързаните с донорството разноски и неприятности. Докладчикът е на мнение, 
че трябва да се внесат съответни изменения в член 13.

 Тъй като мерките за защита на живи донори са важни както от медицински и 
психологически, така и от социален аспект, докладчикът подчертава значението 
на мултидисциплинарния подход при предоставянето на органи от живи 
донори.

7. Регистри и обратна проследяемост

 Пациент, който иска да му бъде направена трансплантация извън ЕС, трябва да 
се регистрира в банка за органи, за да се предотвратят по този начин 
трансплантациите фантоми. Вече има съответни инициативи в тази насока, но 
пациентите очевидно са твърде резервирани. При обсъждането на плана за 
действие би трябвало да се засегне и тази тема.

 Една от европейските организации за обмен на органи неотдавна стартира 
проекта EFRETOS за създаване на европейска система за идентифициране на 
донори (European Framework for the Evaluation of Transplanted Organs). Очакваме 
с нетърпение резултатите от този проект. Вероятно той ще може да послужи 
като пример за други форми на сътрудничество и в крайна сметка да доведе до 
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създаването на истинска европейска система за идентифициране.

 Във връзка с регистрирането на донорите винаги възниква въпросът за 
създаването на единна европейска система на базата на същите параметри с 
цел по-добра сравнимост. Днешните параметри понякога създават объркване. 
Това обаче не би трябвало да се урежда в рамките на директива, а вероятно по 
време на обсъждането на плана за действие от държавите-членки.

 Накрая трябва да се подчертае, че предложенията за регистри и обратното 
проследяване са важни и по отношение на борбата срещу търговията с органи
и че по-силното насочване на вниманието на обществеността към тези проблеми 
също може да допринесе за решаването им.


