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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind donările şi transplanturile de organe: Acţiuni politice la nivelul UE
(2007/2210(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 152 alineatul (4) litera (a) din Tratatul CE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei întitulată „Donările şi transplanturile de 
organe: Acţiuni politice la nivelul UE”, COM (2007)0275 şi documentul de lucru 
însoţitor al serviciilor Comisiei, intitulat: Studiu de Impact SEC(2007)0705,

– având în vedere Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru donarea, obţinerea, 
controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor 
umane1,

– având în vedere Principiile Directoare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind 
transplanturile de organe umane,

– având în vedere Convenţia Consiliului Europei privind drepturile omului şi 
biomedicina şi protocolul adiţional al acestuia privind transplantul de organe şi 
ţesuturi de origine umană,

– având în vedere documentul emis în urma primei reuniuni a experţilor naţionali 
privind donările şi transplanturile de organe la nivel comunitar, SANCO C6 EFZ/gsc 
D (2007) 360346, 13 septembrie 2007,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum şi cel al Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne(A6-0000/2007),

A. întrucât nevoile de transplant ale pacienţilor din Europa nu sunt satisfăcute şi întrucât 
cererea depăşeşte cu mult oferta de organe, provenite atât de la donatorii decedaţi, cât 
şi din partea donatorilor altruişti aflaţi în viaţă;

B. întrucât nu sunt disponibile date privind traficul de organe umane şi există dovezi 
despre dezvoltarea rapidă a mercantilizării şi a „turismului pentru transplanturi”;

C. întrucât chestiunile de siguranţă sunt adesea ignorate în cazul practicilor ilegale de 
transplantare de organe în scop comercial, ceea ce poate pune în pericol viaţa 
donatorului şi a primitorului;

                                               
1 JO L 102, 7.10.2004, p. 48.
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D. întrucât calitatea, siguranţa, eficacitatea şi transparenţa sunt esenţiale pentru ca 
societatea să se poată bucura de avantajele oferite de transplantul terapeutic;

E. întrucât există discrepanţe între statele membre privind tarifele pentru transplanturi, 
sursa de recoltare (donator în viaţă sau decedat), precum şi cerinţele de calitate şi 
siguranţă aferente donării şi transplantului de organe iar organizarea activităţii de 
transplantare variază de la o ţară la alta, ceea ce determină existenţa unor norme 
diferite în ţările UE;

F. întrucât transplantul de organe oferă posibilitatea de a salva vieţi omeneşti, de a 
asigura o calitate superioară a vieţii şi de a avea cel mai bun raport costuri/beneficii;

G. întrucât donarea şi transplantul de organe sunt chestiuni delicate şi complexe care 
înglobează aspecte nu numai medicale, ci şi juridice şi etice, pentru dezvoltarea lor 
fiind necesară participarea totală a societăţii civile; 

H. întrucât utilizarea organelor străine în scop terapeutic implică riscul transmiterii de 
boli infecţioase şi de altă natură;

I. întrucât se fac deja schimburi de anumite organe între statele membre, dar nu există 
încă o organizaţie paneuropeană care să coordoneze aceste schimburi;

J. întrucât sensibilizarea publicului şi informarea cu date concrete şi pozitive au un rol 
important în creşterea disponibilităţii de a dona organe,

1. salută Comunicarea Comisiei întitulată „Donările şi transplanturile de organe: Acţiuni 
politice la nivelul UE” pentru acţiunile politice şi priorităţile propuse pentru viitor în 
chestiunea donării şi transplantului de organe la nivel european;

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei, care ar trebui să stabilească 
cerinţele de calitate şi siguranţă legate de donarea, procurarea, testarea, conservarea, 
transportul şi distribuţia organelor pe cuprinsul UE; subliniază totuşi că viitorul cadru 
legislativ nu ar trebui să creeze proceduri administrative greoaie pentru statele 
membre, nici să pună în pericol utilizarea celor mai bune practici existente; pune în 
lumină faptul că noul act legislativ ar trebui să completeze şi să consolideze eforturile 
depuse de statele membre, în vederea obţinerii unei metode active şi eficiente de 
coordonare, fără a împiedica introducerea sau menţinerea unor măsuri mai stricte; 

3. îşi exprimă preocuparea în legătură cu insuficienţa organelor umane disponibile pentru 
transplant şi neputinţa de a satisface nevoile pacienţilor; recunoaşte că lipsa acută de 
donatori de organe rămâne un obstacol major în calea dezvoltării depline a serviciilor 
de transplantare şi principala provocare cu care se confruntă statele membre UE în 
domeniul transplanturilor de organe; 

4. ia act de diferenţele considerabile legate de sursa de recoltare a organelor (donatori 
decedaţi sau în viaţă) în cadrul UE, diferenţele considerabile între statele membre în 
privinţa succesului obţinut în încercarea de a mări baza de donatori, discrepanţele între 
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statele membre în ceea ce priveşte cerinţele de calitate şi siguranţă şi diferenţele de 
organizare a activităţii de donare şi transplantare; consideră că discrepanţele pot fi 
puse parţial pe seama unei combinaţii de factori culturali, etici, religioşi, istorici şi 
sociali; cu toate acestea relevă faptul că factorul esenţial pare să fie modul în care este 
organizat întreg procesul prin care se ajunge la donare şi transplant;

5. în consecinţă, subliniază că instituirea unor sisteme operative bine structurate şi 
promovarea modelelor de succes la nivel naţional sunt de o importanţă primordială; 
sugerează că sistemele operative ar trebui să cuprindă un cadru legal adecvat, 
infrastructura tehnică şi logistică, suportul psihologic şi organizatoric, precum şi un 
sistem de alocare eficient;

6. solicită statelor membre să exploateze la maximum potenţialul donaţiilor prin 
instituirea unui sistem eficient de identificare a donatorilor de organe şi prin 
promovarea coordonării transplanturilor în spitalele din Europa; solicită statelor 
membre să încerce promovarea donaţiilor de la donatori aflaţi în viaţă şi să evalueze 
folosirea organelor de la donatori marginali, ţinând cont de aspectele legate de calitate 
şi siguranţă;

7. consideră că în viitor biotehnologia poate oferi cercetătorilor posibilitatea de genera 
organe din ţesuturile existente, fie chiar de la pacienţii respectivi, fie de la alţi donatori 
de ţesuturi; solicită Comisiei să promoveze cercetările în această direcţie, care în 
Europa sunt în general efectuate de către IMM-uri în curs de dezvoltare din domeniul 
biotehnologiei, în cadrul structurilor culturale şi etice constituite în statele membre;

8. atrage atenţia asupra legăturii dintre lipsa de organe şi traficul de organe; subliniază că 
orice exploatare comercială a organelor care blochează accesul echitabil la 
transplanturi este lipsită de etică, contravine celor mai elementare valori umane, 
încalcă articolul 21 din Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina şi este 
interzisă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale 
a UE;

9. solicită Comisiei şi statelor membre să ia măsuri pentru a împiedica „turismul pentru 
transplanturi”, ca de exemplu elaborarea de orientări pentru a-i proteja pe donatorii cei 
mai săraci şi mai vulnerabili, astfel încât să nu cadă victime traficului de organe, 
precum şi adoptarea de măsuri care să ducă la creşterea numărului de organe procurate 
în mod legal; solicită Comisiei să promoveze în cadrul spaţiului de libertate, securitate 
şi justiţie, o abordare comună care îşi propune să colecteze informaţii privind 
legislaţiile naţionale în domeniul traficului de organe şi să identifice principalele 
probleme şi eventualele soluţii;  în acest scop, subliniază că ar trebui instituit un sistem 
de urmărire a circulaţiei transfrontaliere a materialului uman şi de stabilire a 
persoanelor responsabile; 

10. susţine măsurile care îşi propun să protejeze donatorii şi să se asigure că donarea de 
organe este efectuată în mod altruist şi voluntar, fără alte plăţi decât compensaţia 
limitată strict la acoperirea cheltuielilor şi a inconvenientelor legate de donare; 
îndeamnă statele membre să definească condiţiile în care se pot acorda aceste 
indemnizaţii;
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11. ia act de faptul că, deşi mai multe state membre au introdus înregistrarea obligatorie a 
procedurilor de transplant şi deşi există, de asemenea, anumite registre întocmite pe 
bază voluntară, nu există un sistem cuprinzător care să colecteze datele privind 
diferitele tipuri de transplant şi rezultatele acestora; susţine ferm crearea de registre 
naţionale de donatori în viaţă, dar şi întocmirea unui registru al situaţiei post-
transplant;

12. invită Comisia să faciliteze elaborarea unui nucleu de norme tehnice şi etice pentru 
gestionarea aspectelor legate de siguranţa, calitatea şi eficacitatea materialului uman 
pentru transplanturi, ce poate constitui un model pentru statele membre; solicită 
Comisiei să pună bazele unui mecanism UE care să promoveze activităţile de 
coordonare a donării şi transplantului de organe între statele membre;

13. consideră că un avantaj suplimentar al colaborării între statele membre UE, care nu 
este suficient pus în lumină în comunicarea Comisiei, este potenţialul benefic al 
schimbului de organe între statele membre UE; consideră că schimbul de organe poate 
fi foarte util, mai ales în cazul procedurilor de transplant dificile;

14. recunoaşte că îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei donării şi transplantului de organe 
este de o importanţă vitală; subliniază că această îmbunătăţire va avea un impact 
notabil asupra reducerii riscurilor asociate transplantului, reducând astfel efectele 
adverse; recunoaşte că acţiunile în direcţia calităţii şi siguranţei ar putea avea un efect 
asupra numărului de organe disponibile şi viceversa; solicită Comisiei să sprijine 
statele membre să-şi dezvolte capacitatea de a crea şi ameliora regulamente naţionale 
şi un cadru de reglementare pentru creşterea calităţii şi siguranţei;

15. evidenţiază faptul că în fiecare spital unde există posibilitatea de donare şi transplant 
de organe ar trebui să se elaboreze programe de îmbunătăţire a calităţii, realizate în 
comun de specialişti în terapie intensivă şi coordonatorul de transplanturi din spital; 

16. subliniază necesitatea bunei cooperări dintre corpul medical şi autorităţile naţionale, 
întrucât aduce un plus de valoare; solicită Comisiei să favorizeze alianţele dintre 
organizaţiile naţionale pentru transplanturi din statele membre, ceea ce implică 
cooperarea la nivel juridic, etic şi tehnic; recunoaşte că în medicina transplanturilor 
există situaţii care nu pot fi rezolvate în mod corespunzător în statele membre cu o 
bază de donatori limitată; este încredinţat de avantajele clare pe care le-ar putea aduce 
cooperarea europeană, în special pentru statele membre mici;

17. consideră că este necesară o cooperare internaţională pentru a promova donarea de 
organe, în vederea sprijinirii creşterii donărilor de organe în cel mai înalt grad posibil 
şi a asigurării unui acces egal la transplanturi; solicită statelor membre să promoveze 
în mod activ o astfel de cooperare pentru a lărgi accesul cetăţenilor la aceste proceduri 
terapeutice; 

18. subliniază importanţa creşterii gradului de informare a publicului în privinţa donării de 
organe şi a transplanturilor, întrucât aceasta poate facilita identificarea donatorilor de 
organe, sporind astfel numărul de organe disponibile; accentuează ideea că 
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promovarea donării de organe ar trebui întreprinsă în cadrul unor categorii specifice de 
populaţie (de ex. studenţi, adolescenţi, tineri); 

19. este încredinţat că informarea publicului atât la nivel local, cât şi la nivel regional, este 
un mod foarte eficace de a mări numărul de organe disponibile; solicită Comisiei, 
statelor membre şi organizaţiilor societăţii civile să ia parte la acest efort de 
sensibilizare a publicului în chestiunea donării de organe, ţinând cont totodată de 
particularităţile culturale ale fiecărui stat membru; recunoaşte că este important să se 
amelioreze abilităţile de comunicare ale cadrelor medicale, de exemplu prin elaborarea 
de orientări privind informarea;  exprimă necesitatea unei atitudini profesionale faţă de 
experţii în comunicare, precum şi necesitatea consultării acestora; ar trebui acordată o 
atenţie deosebită atât conţinutului mesajului, cât şi celor mai bune modalităţi de a trata 
chestiunile cele mai controversate;

20. solicită Comisiei să sprijine cercetarea în domeniul donării şi transplantului de organe 
pe teritoriul naţional pentru a aborda impactul etniei, ţării de origine, religiei, nivelului 
de educaţie şi mediului socio-economic asupra deciziei de a dona organe; solicită 
Comisiei şi statelor membre să difuzeze rapid rezultatele cercetării, în vederea 
informării publicului şi a schimbării prejudecăţilor; 

21. recunoaşte necesitatea de a monitoriza şi a evalua situaţia de după transplant; 
subliniază că ar trebui promovată o metodologie comună în rândul statelor membre în 
vederea obţinerii unor rezultate optime;

22. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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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