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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

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

Европейският парламент,

– като взе предвид член 152, параграф 4, буква а) от Договора за ЕО,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно донорството и 
трансплантацията на органи: политически действия на ниво ЕС, COM 
(2007)0275, и работния документ на службите на Комисията, придружаващ 
съобщението, озаглавен "Оценка на въздействието" SEC(2007)0705,

– като взе предвид Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно определянето на стандарти за качество и безопасност на донорството, 
доставките, тестването, преработването, консервацията, съхранението и 
разпространението на човешки тъкани и клетки,1

– като взе предвид ръководните принципи на Световната здравна организация 
относно трансплантацията на човешки органи,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за правата на човека и 
биомедицината и Допълнителния протокол относно трансплантацията на органи 
и тъкани от човешки произход,

– като взе предвид документа на първото събрание на общностно ниво на 
национални експерти, посветено на донорството и трансплантацията на органи, 
SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346, от 13 септември 2007 г.,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, здравеопазване и 
безопасност на храните и становищата на Комисията по правни въпроси и 
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-
0000/2007),

А. като има предвид, че потребностите от трансплантация на пациентите в Европа 
не се задоволяват и че търсенето надхвърля предлагането на органи както от 
починали, така и от алтруистични живи донори,

Б. като има предвид, че съществуват данни за трафик на човешки органи и че са 
налице свидетелства за бързо развиващи се комерсиализация и 
трансплантационен туризъм,

                                               
1 OВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 48.
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В. като има предвид, че при нелегалната комерсиална трансплантация на органи 
често пъти се пренебрегва безопасността, при което животът на донора и 
реципиента може да бъде изложен на риск,

Г. като има предвид, че качеството, безопасността, ефикасността и прозрачността 
са от съществено значение, ако обществото иска да се възползва от 
предимствата, които трансплантацията може да предложи като терапия,

Д. като има предвид, че между държавите-членки има несъответствия по 
отношение на бързината на трансплантиране, източниците на органи (живи или 
починали), както и по отношение на изискванията за качество и безопасност на 
донорството и трансплантацията на органи, и че организационният подход към 
трансплантацията варира в различните страни, което води до нееднакви 
стандарти в рамките на ЕС, 

Е. като има предвид, че трансплантацията на органи предоставя възможност за 
спасяване на живот, за осигуряване на по-добро качество на живота и за най-
добро съотношение между разходите и ползите,

Ж. като има предвид, че донорството и трансплантацията на органи са 
чувствителни и сложни теми, които включват не само медицински, но и правни 
и етически аспекти, изискващи за своето развитие пълното участие на  
гражданското общество, 

З. като има предвид, че използването на органи при терапии съдържа риск от 
предаване на инфекциозни и други болести,

И. като има предвид, че между държавите-членки вече се обменят органи, но не 
съществува паневропейска организация, която да координира този обмен,

Й. като има предвид, че на обществената информираност и конкретната и 
положителна информация се пада да играят важна роля за увеличаване на 
желанието да се даряват органи,

1. приветства съобщението на Комисията  "Донорство и трансплантация на органи: 
политически действия на ниво ЕС" за предложените бъдещи политически 
действия и приоритети по отношение на донорството и трансплантацията на 
органи на европейско ниво;

2. очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, която да 
установи изисквания за качество и безопасност на донорството, доставките, 
тестването,  консервацията, транспортирането и разпространението в рамките на 
ЕС; при все това подчертава, че предстоящата законова рамка не трябва да 
представлява прекомерна административна тежест за държавите-членки, нито 
пък да застраши използването на съществуващите добри практики; посочва, че 
новият законодателен документ следва да допълни и засили усилията на 
държавите-членки за постигане на активен и ефективен метод на координиране, 
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без да пречи за въвеждането или поддържането на по-строги мерки; 

3. изразява загрижеността си за недостатъчния брой налични човешки органи за 
трансплантация, които да покрият потребностите на пациентите; отчита, че 
изключително недостатъчният брой донори на органи остава главна пречка пред 
пълното развитие на трансплантационните услуги и основно предизвикателство 
пред държавите-членки на ЕС по отношение на трансплантацията на органи; 

4. отбелязва големите различия по отношение на източниците на органи (починали 
или живи донори) в рамките на ЕС, големите различия между постиженията на 
държавите-членки в увеличаването на техните резерви от органи, 
несъответствията между държавите-членки по отношение на изискванията за 
качество и безопасност и различните организационни подходи към донорството 
и трансплантацията на органи; счита, че несъответствията отчасти могат да се 
обяснят с комбинация от културни, етически, религиозни, исторически и 
социални фактори; при все това посочва, че критическият фактор, изглежда, е 
начинът, по който се организира целият процес на донорство и трансплантация;

5. подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на
добре структурирани оперативни системи и насърчаването на успешните модели 
на национално ниво;  предлага оперативните системи да включват подходяща 
законова рамка, техническа и логистична инфраструктура, психологическа и 
организационна поддръжка, както и ефективна система за разпределение;

6. призовава държавите-членки да достигнат пълния потенциал на донорството 
чрез установяване на ефективни системи за идентифициране на донори на 
органи и чрез насърчаване координацията на донорите на транспланти в 
болниците в цяла Европа; изисква от държавите-членки да проучат 
насърчаването на донорството от живи донори и да оценят използването на 
органи от "разширени донори", като вземат предвид аспектите качество и 
безопасност;

7. счита, че в бъдеще биотехнологията може да предложи на изследователите 
възможност да създават органи от съществуващи тъкани - от самите пациенти 
или от други донори на тъкани; призовава Комисията да насърчава такива 
изследвания, които често се провеждат от нововъзникващи европейски малки и 
средни биотехнически предприятия в установените от държавите-членки 
културни и етически рамки;

8. Изтъква, че съществува връзка между недостига на органи и трафика на органи; 
подчертава, че всяка комерсиална експлоатация на органи, която отрича равния 
достъп до трансплантация, е неетична, не съответства на основните човешки 
ценности, противоречи на член 21 от Конвенцията за правата на човека и 
биомедицината и е забранена съгласно член 2, параграф 2 от Европейската харта 
на основните права;

9. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат мерки за 
предотвратяване на "трансплантационния туризъм", включително чрез 
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изработване на насоки за защита на най-бедните и уязвими донори от 
превръщане в жертви на трафика на органи и чрез приемане на мерки, 
увеличаващи наличността от легално доставени органи;  призовава Комисията 
посредством пространството на свобода, сигурност и правосъдие да насърчава 
общ подход, целящ натрупване на информация относно националните 
законодателства за трафик на органи и да открои главните проблеми и 
евентуалните решения; посочва във връзка с това, че трябва да се създаде 
система за проследимост и отчетност на човешкия материал, пресичащ граници;  

10. подкрепя мерки, целящи защитата на донорите и гарантиращи, че донорството 
на органи се извършва алтруистично и доброволно, без друго заплащане освен 
компенсацията, строго ограничена до възстановяване на разходите и 
компенсиране на неудобствата,свързани с донорството; настоятелно призовава 
държавите-членки да определят условията, при които може да се получи 
компенсация;

11. отбелязва, че въпреки че няколко държави-членки са въвели задължителна 
регистрация на трансплантационните процедури и че съществуват и няколко 
доброволни регистъра, не съществува всеобхватна система за събиране на данни 
за различните типове трансплантация и резултатите от тях; силно подкрепя 
създаването на национални регистри на живи донори, както и на пост-
трансплантационен регистър;

12. приканва Комисията да подпомогне изработването на ядро от технически и 
етически стандарти за управлението на безопасността, качеството и 
ефективността на човешкия материал за трансплантация, което да служи като 
модел на държавите-членки; призовава Комисията да установи европейски 
механизъм, насърчаващ действия за координиране на държавите-членки по 
отношение на донорството и трансплантацията на органи;

13. счита, че една допълнителна полза от сътрудничеството между държавите-
членки на ЕС, върху която не е акцентирано достатъчно в съобщението на 
Комисията, е потенциалната ценност на обмена на органи между държавите-
членки; вярва, че обменът на органи може да бъде много полезен особено при 
трудни процедури на трансплантация;

14. признава, че е жизнено важно да се подобри качеството и безопасността на 
донорството и трансплантацията на органи; посочва, че това ще въздейства 
върху намаляването на рисковете при трансплантации и съответно върху 
намаляването на неблагоприятните последици; признава, че действията за 
качеството и безопасността биха могли да окажат влияние върху наличието на 
органи и обратно; изисква от Комисията да помогне на държавите-членки да 
развият капацитета си за изработване и развитие на национални разпоредби и 
регулаторни рамки за подобряване на качеството и безопасността;

15. посочва, че във всяка болница с потенциал за донорство и трансплантация на 
органи следва да се разработят програми за подобряване на качеството, 
провеждани съвместно от специалисти в интензивните отделения и 
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координатора по трансплантации на болницата;  

16. подчертава, че доброто сътрудничество между работещите в сферата на 
здравеопазването и националните органи е необходимо и осигурява добавена 
стойност; изисква от Комисията да подпомогне връзките между националните 
организации по трансплантация в държавите-членки, включително чрез 
сътрудничество на правно, етическо и техническо ниво; отчита, че в 
трансплантационната медицина има ситуации, които не могат да се обхванат по 
подходящ начин в държави-членки с ограничен резерв от донори; изразява 
увереност, че по-специално малките държави-членки определено биха могли да 
се възползват от европейското сътрудничество;

17. счита, че международното сътрудничество за насърчаване донорството на 
органи е желателно, за да се максимизира донорството на органи и да се осигури 
по-равен достъп до трансплантации; призовава държавите-членки активно да 
насърчават подобно сътрудничество с цел увеличаване достъпа на гражданите 
до тези терапевтични процедури; 

18. подчертава важността да се увеличава обществената информираност за 
донорството и трансплантацията на органи, тъй като тя може да улесни 
идентифицирането на донори на органи и по такъв начин да увеличи 
наличността на органи; подчертава, че идеята за донорство на органи следва да 
се пропагандира сред конкретни групи от населението (например студенти, 
тийнейджъри и млади хора); 

19. изразява убеденост, че предоставянето на повече информация на 
обществеността и на местно и регионално ниво представлява много ефективен 
начин за увеличаване наличността на органи; призовава Комисията, държавите-
членки и организациите на гражданското общество да се включат в усилията за 
повишаване на обществената информираност за възможността за донорство на 
органи, като се отчитат културните особености на всяка държава-членка; отчита, 
че е необходимо да се подобрят комуникативните умения на работещите в 
здравеопазването, например чрез изработване на информационни насоки; 
изразява потребност както от професионално отношение към експертите в 
областта на комуникацията, така и от подкрепа от тяхна страна; особено 
внимание следва да се обръща както на съдържанието на съобщението, така и на 
най-добрия начин за съобщаване на най-противоречивите теми;

20. призовава Комисията да подкрепи транснационално проучване на донорството и 
трансплантацията на органи, което да разгледа въздействието на етническата 
принадлежност, страната на произход, религията, степента на образование и 
социално-икономическото положение върху решението да се предоставят 
органи за донорство;  призовава Комисията и държавите-членки да 
разпространят бързо резултатите от проучването, за да се информира 
обществеността и да се променят някои погрешни възприятия; 

21. счита, че следва да се наблюдават и оценяват пост-трансплантационните 
резултати; подчертава, че между държавите-членки следва да се насърчава обща 
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методология с цел постигане на оптимални резултати;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на парламентите на държавите-членки.
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EXPLANATORY STATEMENT

Organ transplantation means therapeutic use of human organs involving the substitution of a 
non-functional organ for another one coming from a donor. Successful organ transplants, 
provided that a proper follow-up procedure is applied, can restore a full and healthy life for 
many years to people who would otherwise often require intensive care, which is unpleasant 
for the patients, but also often places a burden not only on the healthcare systems in the 
Member States but also on the family and carers of the patients.

Although the use of human organs for transplantation has steadily increased during the past 
decades across the EU, the number of people requiring a transplant is greater than the number 
of organs available for transplant. Nearly 40.000 patients are now on waiting lists in Western 
Europe. Mortality rates while waiting for a heart, liver or lung transplant usually range from 
15 to 30%.

Quality and safety

The use of organs in therapy poses a risk of diseases being transmitted to the recipient. Risks 
include not only the transmission of communicable diseases (viral, bacterial, and fungal 
infections, human, immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus 
(HCV)) but also the transmission of malignant diseases, such as the transmission of 
different types of cancers.

Donor testing is important in minimising the risks to the recipient; it is essential to screen 
donors and establish the presence or absence of risk of disease transmission. In order to 
establish the standard level of donor safety, a minimum set of examinations should be 
performed. However, there is no consensus today between Member States on these tests.

Pre-transplant evaluation of potential donors is a vital part of solid organ transplantation. In
other words, donor suitability is an essential prerequisite for donation. The main goals 
include: identifying conditions which disqualify donors; identifying possible pre-transplant 
infections and defining the level of risk in order to determine strategies for preventing post-
transplant effects. The differences on screening between the living donor and the deceased 
donor are largely based on the different time at which this screening takes place. For the 
living donor it is possible to treat active infection and to defer transplant until such infection 
resolves. By contract the timeframe for deceased donor evaluation is typically hours. Donor 
suitability criteria should be established according to existing accepted medical standards.
Long-term follow-up and monitoring of patients following transplants are also needed to 
evaluate the best treatment outcomes for patients.  The monitoring and evaluation of post-
transplant results is crucial and should therefore be carried out on the basis of a common 
methodology, which ensures the maximum health and safety standards in all Member States.

Currently, organ transplants are only followed up for around 9 months to 12 months following 
the transplant.  Evaluation of transplant outcomes should be extended to several years, to give 
the best evaluation of outcomes, both clinically and in economic terms.
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Organ Shortage

The severe shortage of organ donors remains the main challenge that Member States face with 
regard to organ transplantation. Growing waiting lists are a serious problem. More than 
40,000 patients are currently waiting for a kidney in Western Europe. Waiting lists have 
become longer in all EU countries as well as in the rest of the world. Even in cases of 
sustained increases in the number of donors, waiting lists and waiting times are very difficult 
to shorten.

The establishment of an efficient system for identifying persons that could become organ 
donors upon their death, once all mandatory consent requirements in Member States have 
been met, is a key element in fighting organ shortage. The process of evaluation of organ 
suitability is a multiphase event, focused on a) the definition of acceptable-unacceptable risk 
of transmission of infectious or neoplastic diseases and b) the establishment of practical steps 
for the risk evaluation process, considering in the single case the transmittable disease, the 
specific conditions of the recipient with respect to the transmittable disease, the available 
means of prevention and the treatment of the disease.

Another important option in expanding the donor pool is considering the promotion of 
altruistic donations from living donors. The morbidity and mortality of patients waiting for 
transplantation require careful consideration of those potential donors who would normally 
not be considered as ideal candidates; these are called expanded donors (i.e. allowing 
transplants from HIV positive patients to other HIV positive patients.) When the donor pool is 
expanded in this way, doctors are concerned with increased likelihood of rejection of the 
organs and gradual decline of the function of the grafted organ. It is vital to support methods 
to prevent and treat organ rejection so that the expanded pool can be used with confidence by 
doctors. The training and employment of health professionals responsible for identifying 
potential donors has also proven to be useful and must be encouraged wherever resources 
allow it. Biotechnology is already offering solutions e.g., treatments that reduce rates of 
rejection, which will, in turn, support the availability of more organs, by allowing doctors to 
treat or even prevent rejection.  This, therefore, helps support the expanded donor pool, by 
reducing the risk associated with expanded organ programmes. It is worth mentioning that in 
the future, biotechnology may offer the possibility for researchers to grow organs from 
existing tissues, either from the patient themselves (autologous) or from other tissue donors 
(allogeneic). Work to promote such research, which is often carried out by Europe’s emerging 
SME biotech companies, should be stimulated wherever possible, within the cultural and 
ethical frameworks laid down in the Member States.

Organisational aspects

Organisational systems not only have an impact on quality and safety of organs but also on 
their availability. There are severe discrepancies in organ donation and transplantation activity 
within and between Member States. The different organisational systems in Europe are the 
result of their origin and history. Comparison between countries shows that final national 
donation rates do not always correlate with the percentage of people who have previously 
declared themselves ready to donate in these countries. This clearly indicates the importance 
of having an efficient transplant system in place ensuring that the organs of people willing to 
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donate become available.

A prerequisite for any action in this area is the establishment of an adequate transplant system 
at national level. Such a system requires an appropriate legal framework, which is not market-
oriented, and a good technical approach as well as organisational support. The role of 
competent authorities is crucial in the organisational system. These authorities must ensure 
compliance with basic standards and organise the donation and transplantation activities. The 
most efficient organisational systems should be used and promoted.  

As mentioned above, organ transplants are subject to time pressure. The process from 
procurement to transplantation should be completed in a few hours (in order to preserve organ 
viability). In addition, for organs to be transplanted the donor has to match with the recipient.
This makes the organisational structure a key element of organ donation/transplantation 
systems. As part of this organisation, an effective allocation system is essential, which takes 
into account the short time organs can be maintained and the need to ensure that the organ is 
assigned to the most suitable recipient, according to predefined criteria.

Public awareness

Public awareness and public opinion also have an important role to play in increasing organ 
donation. Organ donation and transplantation are medical treatments that require the full 
participation of society for their development. Many complex and sensitive ethical issues are 
linked to this area, and it has become clear that several of these aspects are dealt with 
differently in different countries depending on the prevailing values and beliefs. These 
different values and concerns should remain and should be dealt with at a national level.
Increasing public willingness to donate can be supported by improving the knowledge of 
health professionals and the media about transplantation issues. Continued education should 
form an important element in any communication strategy. People should be encouraged to 
speak about organ donation and to communicate their wishes to their relatives. There is a 
strong positive correlation between having discussed it within the family and the willingness 
to donate organs.

In other words, public awareness must be enhanced to the as much as possible, both through 
provision of adequate information upon request, and its extensive dissemination to local, 
regional and central communities in Member States, including, but not limited to, schools, 
clinics, social and community centres and churches. Additionally, in the light of the evidence 
that people are more willing to donate organs if they have discussed the matter first with their 
family, comprehensive information should be provided to the family of the donor or potential 
donor.

Other Issues

* Co-ordination and other activities

Bearing in mind that there is no pan-European coordination of organ exchange, it is crucial 
that the existing arrangements for organ exchange between Member States are reinforced and 
coordinated in a more specific way in order to cover national needs and increase the 
efficiency of such exchanges. The existing practices should not be jeopardised nor should the 
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administrative burden be increased.

* Altruism

Altruism must constitute the main element of organ donation and transplantation. The 
economic terminology used in the Commission's Communication is therefore not adequate, in 
particular in view of the principle of non-commercialisation of the human body. Therefore, 
the language used must not suggest, under any circumstances, that organs may be treated as a 
commodity of the Internal Market.

This principle of non-commercialisation of the human body and its parts is expressly stated in 
Article 3 (2) of the EU Charter on Fundamental Rights. The Commission Communication 
mentions this principle only in relation to organ trafficking. Thus, we find it crucial to stress 
that this fundamental principle also applies to the donation of one's own organs.

In general, ethical aspects relating to organ donations should remain within the competence of 
Member States in accordance with the principle of subsidiarity.

* Trafficking

In the face of available data on the trafficking of human organs and evidence for rapidly 
developing commercialism and transplant tourism, it is pertinent not to underestimate organ 
trafficking as a secondary area of concern. It must be recognised that organ trafficking is 
caused by a combination of poverty and hopelessness, the desire to make a living, as well as 
corruption and unscrupulousness of criminals, globalisation of the economy and the 
exploitation of human beings. Unfortunately, in many cases, people in the East become the 
spare parts inventory for the sick in the West.

Cooperation with international organisations (such as EUROPOL and INTERPOL) must be 
pursued to combat organ trafficking both in the EU and outside its borders. Policy changes 
should not create further obstacles to cross-EU cooperation and cooperation with other 
international and European organisations, where desired.
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