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Τροπολογία 57
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα τελευταία 50 χρόνια η 
μεταμόσχευση οργάνων έχει καθιερωθεί 
παγκοσμίως, προσφέροντας τεράστια 
οφέλη σε εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς. Η 
χρήση ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση αυξήθηκε σταθερά κατά 
την τελευταία εικοσαετία. Η 
μεταμόσχευση οργάνων είναι σήμερα η 
θεραπεία με την καλύτερη σχέση 
κόστους–αποτελεσματικότητας για το 
τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας, 
ενώ για το τελευταίο στάδιο ανεπάρκειας 
οργάνων όπως του ήπατος, των πνευμόνων 
και της καρδιάς είναι η μόνη διαθέσιμη 
θεραπεία.

(1) Τα τελευταία 50 χρόνια η 
μεταμόσχευση οργάνων έχει καθιερωθεί 
παγκοσμίως, προσφέροντας τεράστια 
οφέλη σε εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς. Η 
χρήση ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση αυξήθηκε σταθερά κατά 
την τελευταία εικοσαετία. Η 
μεταμόσχευση οργάνων είναι σήμερα η 
θεραπεία με την καλύτερη σχέση 
οφέλους/κινδύνου για το τελευταίο στάδιο 
νεφρικής και παγκρεατικής ανεπάρκειας, 
ενώ για το τελευταίο στάδιο ανεπάρκειας 
οργάνων όπως του ήπατος, των 
πνευμόνων, του εντέρου και της καρδιάς 
είναι η μόνη διαθέσιμη θεραπεία.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Εφόσον απαριθμούνται οι δυνατές μεταμοσχεύσεις οργάνων με βάση τις τρέχουσες ιατρικές 
γνώσεις, ο κατάλογος θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εξαντλητικός. 

Τροπολογία 57

Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ωστόσο, η χρήση οργάνων στο πλαίσιο 
μεταμόσχευσης συνεπάγεται κινδύνους. 
Δεδομένης της εκτεταμένης θεραπευτικής 
χρήσης ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση, η ποιότητα και η ασφάλεια 

(2) Ωστόσο, η χρήση οργάνων στο πλαίσιο 
μεταμόσχευσης συνεπάγεται κινδύνους. 
Δεδομένης της εκτεταμένης θεραπευτικής 
χρήσης ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση, η ποιότητα και η ασφάλεια 
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των εν λόγω οργάνων πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν 
κίνδυνοι που συνδέονται με τη μετάδοση 
νόσων.

των εν λόγω οργάνων πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να βελτιώνουν τη σχέση 
οφέλους/κινδύνου ελαχιστοποιώντας 
παράλληλα τους κινδύνους της 
διαχειριστικής πτυχής της αφαίρεσης 
οργάνων.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος μεταδοτικών ασθενειών είναι μεγάλος, αλλά όχι ο μόνος στην αλυσίδα από την 
αφαίρεση του οργάνου έως τη μεταμόσχευση και το μετεγχειρητικό στάδιο. 

Τροπολογία 59
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ωστόσο, η χρήση οργάνων στο πλαίσιο 
μεταμόσχευσης συνεπάγεται κινδύνους. 
Δεδομένης της εκτεταμένης θεραπευτικής 
χρήσης ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση, η ποιότητα και η ασφάλεια 
των εν λόγω οργάνων πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν 
κίνδυνοι που συνδέονται με τη μετάδοση 
νόσων.

(2) Ωστόσο, η χρήση οργάνων στο πλαίσιο 
μεταμόσχευσης συνεπάγεται κινδύνους. 
Δεδομένης της εκτεταμένης θεραπευτικής 
χρήσης ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση, η ποιότητα και η ασφάλεια 
των εν λόγω οργάνων πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν 
κίνδυνοι που συνδέονται με τη μετάδοση 
νόσων. Η καλή οργάνωση των εθνικών 
συστημάτων μεταμοσχεύσεων και η 
χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης 
εμπειρογνωμοσύνης, τεχνολογίας και 
καινοτόμων ιατρικών θεραπειών μπορούν 
να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους 
που συνδέονται με τη μεταμόσχευση 
οργάνων σε ασθενείς.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα ανοσολογικά προβλήματα μετά τη μεταμόσχευση δεν αποτελούν βέλτιστο παράδειγμα των 
δυνητικών οφελών της οδηγίας. 
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Τροπολογία 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ωστόσο, η χρήση οργάνων στο πλαίσιο 
μεταμόσχευσης συνεπάγεται κινδύνους. 
Δεδομένης της εκτεταμένης θεραπευτικής 
χρήσης ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση, η ποιότητα και η ασφάλεια 
των εν λόγω οργάνων πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν 
κίνδυνοι που συνδέονται με τη μετάδοση 
νόσων.

(2) Ωστόσο, η χρήση οργάνων στο πλαίσιο 
μεταμόσχευσης συνεπάγεται κινδύνους. 
Δεδομένης της εκτεταμένης θεραπευτικής 
χρήσης ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση, η ποιότητα και η ασφάλεια 
των εν λόγω οργάνων πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν 
κίνδυνοι που συνδέονται με τη μετάδοση 
νόσων. Η καλή οργάνωση των εθνικών 
συστημάτων μεταμοσχεύσεων και η 
χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης 
εμπειρογνωμοσύνης, τεχνολογίας και 
καινοτόμων ιατρικών θεραπειών μπορούν 
να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους 
που συνδέονται με τη μεταμόσχευση 
οργάνων σε ασθενείς.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα ανοσολογικά προβλήματα μετά τη μεταμόσχευση δεν αποτελούν βέλτιστο παράδειγμα των 
δυνητικών οφελών της οδηγίας. 

Τροπολογία 61
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ωστόσο, η χρήση οργάνων στο πλαίσιο 
μεταμόσχευσης συνεπάγεται κινδύνους. 
Δεδομένης της εκτεταμένης θεραπευτικής 
χρήσης ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση, η ποιότητα και η ασφάλεια 

(2) Ωστόσο, η χρήση οργάνων στο πλαίσιο 
μεταμόσχευσης συνεπάγεται κινδύνους. 
Δεδομένης της θεραπευτικής χρήσης 
ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση, η 
ποιότητα και η ασφάλεια των εν λόγω 
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των εν λόγω οργάνων πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν 
κίνδυνοι που συνδέονται με τη μετάδοση 
νόσων.

οργάνων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να 
ελαχιστοποιούνται τυχόν κίνδυνοι που 
συνδέονται με τη μετάδοση νόσων.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας καθορίζει τις ουσιαστικές απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για τις 
μεταμοσχεύσεις οργάνων· το επίθετο «εκτεταμένη» είναι αδόκιμο στην προκειμένη περίπτωση, 
και δεν καθίστανται σαφείς οι κίνδυνοι που συνεπάγονται οι μεταμοσχεύσεις. 

Τροπολογία 62
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιπλέον, η διαθεσιμότητα οργάνων 
ανθρώπινης προέλευσης που 
χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς 
σκοπούς εξαρτάται από τους πολίτες της 
Κοινότητας που είναι διατεθειμένοι να 
γίνουν δότες. Για να προστατευθεί η 
δημόσια υγεία και για να προληφθεί η 
μετάδοση νόσων από αυτά τα όργανα, 
πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα 
κατά την αφαίρεση, τη μεταφορά και τη 
χρήση των εν λόγω οργάνων.

(3) Επιπλέον, η διαθεσιμότητα οργάνων 
ανθρώπινης προέλευσης που 
χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς 
σκοπούς εξαρτάται από τους πολίτες της 
Κοινότητας που είναι διατεθειμένοι να 
γίνουν δότες. Τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη 
να αυξήσουν τις δωρεές οργάνων σε 
εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι 
ενδεχόμενες ελλείψεις στα συστήματα 
μεταμοσχεύσεών τους δεν διορθώνονται 
με τη μεταφορά οργάνων ή ασθενών σε 
άλλο κράτος. Για να προστατευθεί η 
δημόσια υγεία και για να προληφθεί η 
μετάδοση νόσων από αυτά τα όργανα, 
πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα 
κατά την αφαίρεση, τη μεταφορά και τη 
χρήση των εν λόγω οργάνων.

Or.en
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Τροπολογία 63
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) η μείωση του ελλείμματος οργάνων 
και δωρητών αποτελεί την κύρια 
πρόκληση που αντιμετωπίζουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων· 
στο πλαίσιο αυτό, έχει αποφασιστική 
σημασία να αυξηθεί ο αριθμός των 
διαθέσιμων οργάνων με την εξασφάλιση 
των μέσων, σε επίπεδο Ένωσης, για τη 
βελτιστοποίηση του αριθμού των δοτών 
που πεθαίνουν από εγκεφαλικό επεισόδιο 
ή ανακοπή, να αυξηθεί ο αριθμός των 
ζώντων δοτών και να διευρυνθούν τα 
κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οι 
«περιθωριακοί» δότες.

Or.fr

Τροπολογία 64
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κάθε χρόνο ανταλλάσσονται όργανα 
μεταξύ των κρατών μελών. Η ανταλλαγή 
οργάνων είναι ένας σημαντικός τρόπος για 
να διευρυνθεί ο διαθέσιμος αριθμός 
οργάνων και να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότερη συμβατότητα μεταξύ 
δότη και λήπτη και, ως εκ τούτου, να 
βελτιωθεί η ποιότητα του μοσχεύματος. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη 
βέλτιστη θεραπεία ειδικών ασθενών, όπως 
ασθενών που απαιτούν επείγουσα 
θεραπευτική αγωγή, υπερευαίσθητων 
ασθενών ή παιδιατρικών ασθενών. Τα 

(4) Κάθε χρόνο ανταλλάσσονται όργανα 
μεταξύ των κρατών μελών. Η ανταλλαγή 
οργάνων είναι ένας σημαντικός τρόπος για 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη 
συμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη και, 
ως εκ τούτου, να βελτιωθεί η ποιότητα του 
μοσχεύματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τη βέλτιστη θεραπεία 
ειδικών ασθενών, όπως ασθενών που 
απαιτούν επείγουσα θεραπευτική αγωγή, 
υπερευαίσθητων ασθενών ή παιδιατρικών 
ασθενών. Τα διαθέσιμα όργανα θα πρέπει 
να μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα 
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διαθέσιμα όργανα θα πρέπει να μπορούν 
να διασχίζουν τα σύνορα χωρίς περιττά 
κωλύματα και καθυστερήσεις.

χωρίς περιττά κωλύματα και 
καθυστερήσεις.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η συμβατότητα δότη και χρήστη είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης των ευρωπαϊκών οργανισμών 
ανταλλαγής οργάνων, όπως οι Scandinavtransplant και Eurotransplant. Το συγκεκριμένο 
μοντέλο ανταλλαγών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όσο κι αν είναι αποδοτικό, έχει ως μόνο στόχο 
την αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων οργάνων. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να εφαρμοστούν 
νέες στρατηγικές τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. 

Τροπολογία 65
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κάθε χρόνο ανταλλάσσονται όργανα 
μεταξύ των κρατών μελών. Η ανταλλαγή 
οργάνων είναι ένας σημαντικός τρόπος για 
να διευρυνθεί ο διαθέσιμος αριθμός 
οργάνων και να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότερη συμβατότητα μεταξύ 
δότη και λήπτη και, ως εκ τούτου, να 
βελτιωθεί η ποιότητα του μοσχεύματος. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη 
βέλτιστη θεραπεία ειδικών ασθενών, όπως 
ασθενών που απαιτούν επείγουσα 
θεραπευτική αγωγή, υπερευαίσθητων 
ασθενών ή παιδιατρικών ασθενών. Τα 
διαθέσιμα όργανα θα πρέπει να μπορούν 
να διασχίζουν τα σύνορα χωρίς περιττά
κωλύματα και καθυστερήσεις.

(4) Κάθε χρόνο ανταλλάσσονται όργανα 
μεταξύ των κρατών μελών. Η ανταλλαγή 
οργάνων είναι ένας σημαντικός τρόπος για 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη 
συμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη και, 
ως εκ τούτου, να βελτιωθεί η ποιότητα του 
μοσχεύματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τη βέλτιστη θεραπεία 
ειδικών ασθενών, όπως ασθενών που 
απαιτούν επείγουσα θεραπευτική αγωγή, 
υπερευαίσθητων ασθενών ή παιδιατρικών 
ασθενών. Τα διαθέσιμα όργανα θα πρέπει 
να μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα 
χωρίς περιττά κωλύματα και 
καθυστερήσεις.

Or.de

Αιτιολόγηση

Με τη βελτίωση της ανταλλαγής οργάνων, που είναι και στόχος της οδηγίας, βελτιώνεται μεν η 
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ποιότητα των μοσχευμάτων, αλλά δεν εξασφαλίζονται περισσότερα όργανα. Τούτο εξαρτάται 
και από άλλους παράγοντες, όπως π.χ. η προθυμία των ανθρώπων να γίνουν δότες. 

Τροπολογία 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η 
θέσπιση κοινών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας για την αφαίρεση, τη μεταφορά 
και τη χρήση ανθρώπινων οργάνων σε 
κοινοτικό επίπεδο. Τα εν λόγω πρότυπα θα 
διευκολύνουν τις ανταλλαγές οργάνων, 
κάτι που θα λειτουργεί κάθε χρόνο προς 
όφελος χιλιάδων ευρωπαίων ασθενών οι 
οποίοι χρειάζονται αυτού του είδους τη 
θεραπεία. Η κοινοτική νομοθεσία θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα 
όργανα συμμορφώνονται με αποδεκτά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Κατά 
συνέπεια, με την καθιέρωση αυτών των 
προτύπων διαβεβαιώνονται οι πολίτες ότι 
τα ανθρώπινα όργανα που αποκτώνται από 
άλλο κράτος μέλος πληρούν τις ίδιες 
βασικές εγγυήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας με εκείνες που πληρούνται στη 
χώρα τους.

(6) Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η 
θέσπιση κοινών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας για την αφαίρεση, τη μεταφορά 
και τη χρήση ανθρώπινων οργάνων σε 
κοινοτικό επίπεδο, τηρουμένης της αρχής 
της επικουρικότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ 
(πρώην άρθρο 152 παράγραφος 5 της 
ΣΕΚ). Τα εν λόγω πρότυπα θα 
διευκολύνουν τις ανταλλαγές οργάνων, 
κάτι που θα λειτουργεί κάθε χρόνο προς 
όφελος χιλιάδων ευρωπαίων ασθενών οι 
οποίοι χρειάζονται αυτού του είδους τη 
θεραπεία. Η κοινοτική νομοθεσία θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα 
όργανα συμμορφώνονται με 
αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, με την 
καθιέρωση αυτών των προτύπων 
διαβεβαιώνονται οι πολίτες ότι τα 
ανθρώπινα όργανα που αποκτώνται από 
άλλο κράτος μέλος πληρούν τις ίδιες 
βασικές εγγυήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας με εκείνες που πληρούνται στη 
χώρα τους.

Or.de

Αιτιολόγηση

Art. 168 Abs. 7 AEUV bestimmt, dass bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesend und die medizinische Versorgung gewahrt wird. Maßnahmen zur 
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Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe lassen einzelstaatliche 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen unberührt. Da 
sich die Begriffe Beschaffung und Spende teilweise überschneiden, ist der Hinweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip unbedingt erforderlich. Nur anerkannte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft wider. 

Τροπολογία 67
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 7 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 
4(α) του συγκεκριμένου άρθρου δεν 
επηρεάζουν τις εθνικές διατάξεις για την 
ιατρική χρήση οργάνων. Συνεπώς, η 
χειρουργική επέμβαση της 
μεταμόσχευσης καθεαυτή δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Ωστόσο, για τη μείωση 
παρεπόμενων κινδύνων των 
μοσχευμάτων, είναι αναγκαίο να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ορισμένες διατάξεις σχετικά με 
τη διαδικασία της μεταμόσχευσης, 
ιδιαίτερα δε διατάξεις για την 
αντιμετώπιση ανεπιθύμητων μη 
αναμενόμενων καταστάσεων που 
εμφανίζονται κατά τη μεταμόσχευση, οι 
οποίες μπορεί να επηρεάσουν την 
ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων.

Or.en

Τροπολογία 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να μειωθούν οι κίνδυνοι και να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της 
μεταμοσχευτικής διαδικασίας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ένα 
αποτελεσματικό εθνικό πρόγραμμα 
ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 
να εφαρμόζεται και να διατηρείται καθ’ 
όλη την αλυσίδα από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, και θα πρέπει να καλύπτει το 
προσωπικό και τον οργανισμό, τις 
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα υλικά, 
την τεκμηρίωση και την τήρηση αρχείου. 
Το εθνικό πρόγραμμα ποιότητας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει λογιστικό έλεγχο, αν 
αυτός κρίνεται αναγκαίος. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να εκχωρούν, 
μέσω γραπτών συμφωνιών, την 
αρμοδιότητα για μέρη του εν λόγω 
προγράμματος στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων.

(7) Για να μειωθούν οι κίνδυνοι και να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της 
μεταμοσχευτικής διαδικασίας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ένα 
αποτελεσματικό εθνικό πρόγραμμα 
ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 
να εφαρμόζεται και να διατηρείται καθ’ 
όλη την αλυσίδα από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, και θα πρέπει να καλύπτει το 
προσωπικό και τον οργανισμό, τις 
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα υλικά, 
την τεκμηρίωση και την τήρηση αρχείου. 
Το εθνικό πρόγραμμα ποιότητας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει έλεγχο, αν αυτός κρίνεται 
αναγκαίος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εκχωρούν, μέσω γραπτών 
συμφωνιών, την αρμοδιότητα για μέρη του 
εν λόγω προγράμματος στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων.

Or.de

Αιτιολόγηση

Φαίνεται να υπάρχει μεταφραστικό λάθος στη γερμανική εκδοχή. 

Τροπολογία 69
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να μειωθούν οι κίνδυνοι και να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της 
μεταμοσχευτικής διαδικασίας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ένα 
αποτελεσματικό εθνικό πρόγραμμα 
ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 

(7) Για να μειωθούν οι κίνδυνοι και να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της 
μεταμοσχευτικής διαδικασίας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ένα 
αποτελεσματικό εθνικό πρόγραμμα 
ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 
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να εφαρμόζεται και να διατηρείται καθ’ 
όλη την αλυσίδα από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, και θα πρέπει να καλύπτει το 
προσωπικό και τον οργανισμό, τις 
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα υλικά, 
την τεκμηρίωση και την τήρηση αρχείου. 
Το εθνικό πρόγραμμα ποιότητας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει λογιστικό έλεγχο, αν 
αυτός κρίνεται αναγκαίος. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να εκχωρούν, 
μέσω γραπτών συμφωνιών, την 
αρμοδιότητα για μέρη του εν λόγω 
προγράμματος στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων.

να εφαρμόζεται και να διατηρείται καθ’ 
όλη την αλυσίδα από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, και θα πρέπει να καλύπτει το 
προσωπικό και τον οργανισμό, τις 
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα υλικά, 
την τεκμηρίωση και την τήρηση αρχείου. 
Το εθνικό πρόγραμμα ποιότητας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει λογιστικό έλεγχο, αν 
αυτός κρίνεται αναγκαίος. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να εκχωρούν, 
μέσω γραπτών συμφωνιών, την 
αρμοδιότητα για μέρη του εν λόγω 
προγράμματος στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων. Η 
συμμετοχή των κρατών μελών στην 
ανταλλαγή οργάνων και σε συμφωνίες με 
οργανισμούς διασυνοριακών ανταλλαγών 
θα πρέπει να είναι εθελοντική, και δεν θα 
πρέπει να επιβάλλεται στα κράτη μέλη να 
τηρούν κοινές λίστες αναμονής.

Or.en

Τροπολογία 70
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να μειωθούν οι κίνδυνοι και να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της 
μεταμοσχευτικής διαδικασίας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ένα 
αποτελεσματικό εθνικό πρόγραμμα 
ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 
να εφαρμόζεται και να διατηρείται καθ’ 
όλη την αλυσίδα από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, και θα πρέπει να καλύπτει το 
προσωπικό και τον οργανισμό, τις 
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα υλικά, 
την τεκμηρίωση και την τήρηση αρχείου. 
Το εθνικό πρόγραμμα ποιότητας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει λογιστικό έλεγχο, αν 

(7) Για να μειωθούν οι κίνδυνοι και να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της 
μεταμοσχευτικής διαδικασίας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ένα 
αποτελεσματικό εθνικό πρόγραμμα 
ποιότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την ακριβή περιγραφή του δότη και των 
οργάνων. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 
να εφαρμόζεται και να διατηρείται καθ’ 
όλη την αλυσίδα από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, και θα πρέπει να καλύπτει το 
προσωπικό και τον οργανισμό, τις 
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα υλικά, 
την τεκμηρίωση και την τήρηση αρχείου. 



AM\807512EL.doc 13/90 PE439.155v03-00

EL

αυτός κρίνεται αναγκαίος. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να εκχωρούν, 
μέσω γραπτών συμφωνιών, την 
αρμοδιότητα για μέρη του εν λόγω 
προγράμματος στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων.

Το εθνικό πρόγραμμα ποιότητας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει λογιστικό έλεγχο, αν 
αυτός κρίνεται αναγκαίος. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να εκχωρούν, 
μέσω γραπτών συμφωνιών, την 
αρμοδιότητα για μέρη του εν λόγω 
προγράμματος στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση είναι αυτονόητη. 

Τροπολογία 71
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
εποπτεύουν τους όρους της αφαίρεσης 
μέσω της χορήγησης άδειας λειτουργίας 
σε καθορισμένους οργανισμούς 
αφαίρεσης. Η χορήγηση άδειας 
λειτουργίας θα πρέπει να τεκμαίρει ότι 
υπάρχουν ορθή οργάνωση, ειδικευμένο 
προσωπικό και κατάλληλες εγκαταστάσεις 
και υλικά.

(8) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
εποπτεύουν τους όρους της αφαίρεσης 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά την 
επιλογή των οργανισμών αφαίρεσης. Η 
χορήγηση άδειας λειτουργίας θα πρέπει να 
τεκμαίρει ότι υπάρχουν ορθή οργάνωση, 
ειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις και υλικά.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να προδιαγράφει η Επιτροπή ένα μειονοτικό μοντέλο για το επίπεδο 
οργάνωσης των εθνικών συστημάτων για τις μεταμοσχεύσεις. 

Τροπολογία 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η προμεταμοσχευτική αξιολόγηση 
των δυνητικών δοτών αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος της μεταμόσχευσης οργάνων. Η 
αξιολόγηση αυτή πρέπει να παρέχει 
αρκετά στοιχεία ώστε το μεταμοσχευτικό 
κέντρο να μπορεί να διενεργεί ορθή 
ανάλυση κινδύνου–οφέλους. Οι κίνδυνοι 
και τα χαρακτηριστικά του οργάνου πρέπει 
να προσδιορίζονται και να 
τεκμηριώνονται, ώστε να επιτυγχάνεται η 
διάθεσή του σε κατάλληλο λήπτη. Πρέπει 
να συγκεντρώνονται στοιχεία για τον 
πλήρη χαρακτηρισμό του οργάνου και του 
δότη.

(10) Η προμεταμοσχευτική αξιολόγηση 
των δυνητικών δοτών αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος της μεταμόσχευσης οργάνων. Η 
αξιολόγηση αυτή πρέπει να παρέχει 
αρκετά στοιχεία ώστε το μεταμοσχευτικό 
κέντρο να μπορεί να διενεργεί ορθή 
ανάλυση κινδύνου–οφέλους. Οι κίνδυνοι 
και τα χαρακτηριστικά του οργάνου πρέπει 
να προσδιορίζονται και να 
τεκμηριώνονται, ώστε να επιτυγχάνεται η 
διάθεσή του σε κατάλληλο λήπτη. Πρέπει 
να συγκεντρώνονται στοιχεία από κλινικό 
ιστορικό, σωματική εξέταση και 
συμπληρωματικές εξετάσεις, για τον 
πλήρη χαρακτηρισμό του οργάνου και του 
δότη. Προκειμένου να καταρτιστεί 
ακριβές, αξιόπιστο και αντικειμενικό 
ιστορικό, η ιατρική ομάδα θα πρέπει να 
υποβάλλει σε συνέντευξη τον ζώντα δότη 
ή τους συγγενείς του αποθανόντος δότη. 
Τούτο είναι αναγκαίο, δεδομένου ότι τα 
στενά χρονικά περιθώρια της διαδικασίας 
δωρεάς από αποθανόντες δότες 
περιορίζουν τη δυνατότητα αποκλεισμού 
ενδεχόμενων σοβαρών μεταδοτικών 
ασθενειών. Κατά τις συνεντεύξεις, η 
ομάδα θα πρέπει να ενημερώνει 
κατάλληλα τους ερωτώμενους σχετικά με 
τους κινδύνους και τις συνέπειες της 
δωρεάς και της μεταμόσχευσης, 
προκειμένου οι τελευταίοι να 
συνειδητοποιούν ότι είναι σημαντικό να 
παράσχουν στην ιατρική ομάδα κάθε 
σχετική πληροφορία.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η σημασία της κατάρτισης κατάλληλου ιατρικού ιστορικού θα πρέπει να υπογραμμιστεί ως 
ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση της ποιότητας και του αβλαβούς των μοσχευμάτων. Για 
το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η έννοια της ενημέρωσης των δοτών/συγγενών 
προκειμένου να συνειδητοποιούν τους πιθανούς κινδύνους για τον λήπτη. 
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Τροπολογία 73
Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο δότης οργάνου είναι πολύ συχνά 
και δότης ιστών. Οι απαιτήσεις ποιότητας 
και ασφάλειας για τα όργανα πρέπει να 
συμμορφώνονται και να συνδέονται με το 
ισχύον κοινοτικό σύστημα για τους ιστούς 
και τα κύτταρα το οποίο προβλέπεται στην 
οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη 
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, τη συντήρηση, την 
αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 
ιστών και κυττάρων10. Η μη αναμενόμενη 
ανεπιθύμητη αντίδραση σε έναν δότη ή 
λήπτη οργάνου πρέπει να διαπιστώνεται 
από την αρμόδια αρχή και να 
γνωστοποιείται στο σύστημα 
επαγρύπνησης για τους ιστούς που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία.

(13) Ο δότης οργάνου είναι πολύ συχνά 
και δότης ιστών. Οι απαιτήσεις ποιότητας 
και ασφάλειας για τα όργανα πρέπει να 
συμμορφώνονται και να συνδέονται με το 
ισχύον κοινοτικό σύστημα για τους ιστούς 
και τα κύτταρα το οποίο προβλέπεται στην 
οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη 
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, τη συντήρηση, την 
αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 
ιστών και κυττάρων10. Η μη αναμενόμενη 
ανεπιθύμητη αντίδραση σε έναν δότη ή 
λήπτη οργάνου πρέπει να διαπιστώνεται 
από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο 
φορέα και να γνωστοποιείται στο σύστημα 
επαγρύπνησης για τους ιστούς που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία.

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου)

Or.en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, ο χειρισμός των δωρεών οργάνων δεν αναλαμβάνεται από κρατικές 
αρχές αλλά από άλλους αρμόδιους φορείς (π.χ. η Deutsche Stiftung für Organtransplantation –
Γερμανικό Ίδρυμα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων- στη Γερμανία). 

Τροπολογία 74
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το προσωπικό που συνδέεται άμεσα 
με τη δωρεά, την αφαίρεση, τον έλεγχο, τη 
συντήρηση, τη μεταφορά και τη 
μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο και 
καταρτισμένο.

(14) Το προσωπικό που συνδέεται άμεσα 
με τη δωρεά, τον έλεγχο, τον 
χαρακτηρισμό, την αφαίρεση, τη 
συντήρηση, τη μεταφορά και τη 
μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο και 
ικανό.

Or.en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι απαιτήσεις αυτές αφορούν μόνο τον τομέα του προσωπικού 
του τομέα της υγείας που συμμετέχει στη διαδικασία. Η επιβολή τόσο αυστηρών απαιτήσεων 
στο υπόλοιπο προσωπικό μπορεί να οδηγήσει αναπόφευκτα σε απώλεια οργάνων. Οι ενέργειες 
προτείνεται να αναφερθούν με τη σειρά που έχουν στην κλινική πρακτική και σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της οδηγίας. Η νέα διατύπωση αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματικότητα στα 
κράτη μέλη της ΕΕ και αποσαφηνίζει ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί ο διοικητικός φόρτος. 

Τροπολογία 75
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ως γενική αρχή, η ανταλλαγή 
οργάνων από ή προς τρίτες χώρες θα 
πρέπει να πραγματοποιείται υπό την 
εποπτεία της αρμόδιας αρχής. Η έγκριση 
πρέπει να χορηγείται μόνο αν πληρούνται 
πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 
Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
σημαντικός ρόλος των υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών οργανισμών ανταλλαγής 
οργάνων όσον αφορά την ανταλλαγή 
οργάνων μεταξύ των κρατών μελών και 
τρίτων χωρών που συμμετέχουν στους εν 
λόγω οργανισμούς.

(15) Ως γενική αρχή, η ανταλλαγή 
οργάνων από ή προς τρίτες χώρες θα 
πρέπει να πραγματοποιείται υπό την 
εποπτεία της αρμόδιας αρχής. Η έγκριση 
πρέπει να χορηγείται μόνο αν πληρούνται 
πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 
Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
σημαντικός ρόλος των υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών οργανισμών ανταλλαγής 
οργάνων όσον αφορά την ανταλλαγή 
οργάνων μεταξύ των κρατών μελών και 
τρίτων χωρών που συμμετέχουν στους εν 
λόγω οργανισμούς. Στην περίπτωση 
τρίτης χώρας ή οργανισμού αφαίρεσης σε 
τρίτη χώρα, η χορηγούμενη έγκριση 
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μπορεί να έχει γενικό χαρακτήρα.

Or.de

Αιτιολόγηση

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι δεν χρειάζεται ειδική έγκριση για κάθε 
επιμέρους ανταλλαγή οργάνων με τρίτη χώρα, αλλά αρκεί η χορήγηση γενικής έγκρισης για την 
ανταλλαγή οργάνων με την τρίτη χώρα ή με συγκεκριμένο οργανισμό τρίτης χώρα, εφόσον τα 
πρότυπα που ισχύουν εκεί είναι ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 
Διαφορετικά, οι διαδικασίες μπορεί να καθυστερούν σε σημείο που τα όργανα να 
αχρηστεύονται. 

Τροπολογία 76
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα οδηγία πρέπει να σέβεται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις 
αρχές που κατοχυρώνονται, ιδίως, στο 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω χάρτη και για να ληφθεί δεόντως 
υπόψη η σύμβαση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη βιοϊατρική, τα 
προγράμματα μεταμόσχευσης οργάνων 
πρέπει να βασίζονται στις αρχές της 
εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς, 
στον αλτρουισμό του δότη και στην 
αλληλεγγύη μεταξύ του δότη και του 
λήπτη, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ανωνυμία του νεκρού δότη και του/των 
λήπτη/-ών.

(16) Προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ποιότητα και η ασφάλεια των 
μοσχευμάτων, τα προγράμματα 
μεταμόσχευσης οργάνων θα πρέπει να 
βασίζονται στις αρχές της εθελοντικής 
και δωρεάν προσφοράς. Τούτο αποτελεί 
ουσιαστική πτυχή, δεδομένου ότι η 
παραβίαση των αρχών αυτών μπορεί να 
συνεπάγεται απαράδεκτους κινδύνους και 
πενιχρά αποτελέσματα για τους λήπτες 
και τους ζώντες δότες. Αν το όργανο δεν 
προσφέρεται εθελοντικά και/ή αποφέρει 
οικονομικό κέρδος, δεν εξασφαλίζεται 
πλήρως η ποιότητα της διαδικασίας της 
προσφοράς, δεδομένου ότι η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής ή η σωτηρία της 
ζωής ενός ανθρώπου δεν αποτελεί τον 
κύριο και/ή μοναδικό επιδιωκόμενο 
σκοπό. Ακόμη κι αν η διαδικασία 
αναπτυχθεί σύμφωνα με κατάλληλα 
πρότυπα ποιότητας, το κλινικό ιστορικό 
που καταρτίζεται με πληροφορίες είτε 
από τον ζώντα δότη είτε από τους 
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συγγενείς του δυνητικού νεκρού δότη 
ενδέχεται να μην είναι αρκετά ακριβείς 
όσον αφορά τις πιθανές μεταδοτικές 
παθήσεις και/ή ασθένειες, αν οι δότες 
επιδιώκουν οικονομικό κέρδος ή 
υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους 
καταναγκασμό. Τούτο θα μπορούσε να 
δημιουργήσει πρόβλημα ασφάλειας για 
τους δυνητικούς λήπτες, δεδομένου ότι η 
ομάδα θα είχε περιορισμένη δυνατότητα 
να πραγματοποιήσει κατάλληλη ανάλυση 
κινδύνου.
Η παρούσα οδηγία πρέπει να σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις 
αρχές που κατοχυρώνονται, ιδίως, στο 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω χάρτη, θα πρέπει επίσης να ληφθούν
δεόντως υπόψη η σύμβαση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική, 
και οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
αρχές για τα ανθρώπινα κύτταρα και 
ιστούς και τη μεταμόσχευση οργάνων, 
που εξέδωσε η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 16 θα έπρεπε να επικεντρώνεται περισσότερο στη σχέση μεταξύ του 
κεφαλαίου ΙΙΙ (αρχές που διέπουν τη δωρεά οργάνων) και την ποιότητα και ασφάλεια των 
οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. 

Τροπολογία 77
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα οδηγία πρέπει να σέβεται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις 
αρχές που κατοχυρώνονται, ιδίως, στο 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

(16) Η παρούσα οδηγία πρέπει να σέβεται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις 
αρχές που κατοχυρώνονται, ιδίως, στο 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω χάρτη και για να ληφθεί δεόντως 
υπόψη η σύμβαση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη βιοϊατρική, τα 
προγράμματα μεταμόσχευσης οργάνων 
πρέπει να βασίζονται στις αρχές της 
εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς, 
στον αλτρουισμό του δότη και στην 
αλληλεγγύη μεταξύ του δότη και του 
λήπτη, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ανωνυμία του νεκρού δότη και του/των 
λήπτη/-ών.

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω χάρτη, θα πρέπει επίσης να ληφθούν
δεόντως υπόψη η σύμβαση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική, 
και οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
αρχές για τα ανθρώπινα κύτταρα και 
ιστούς και τη μεταμόσχευση οργάνων, 
που εξέδωσε η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας.

Or.en

Τροπολογία 78
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα οδηγία πρέπει να σέβεται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις 
αρχές που κατοχυρώνονται, ιδίως, στο 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω χάρτη και για να ληφθεί δεόντως 
υπόψη η σύμβαση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη βιοϊατρική, τα 
προγράμματα μεταμόσχευσης οργάνων 
πρέπει να βασίζονται στις αρχές της 
εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς, 
στον αλτρουισμό του δότη και στην 
αλληλεγγύη μεταξύ του δότη και του
λήπτη, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ανωνυμία του νεκρού δότη και του/των 
λήπτη/-ών.

(16) Η παρούσα οδηγία πρέπει να σέβεται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις 
αρχές που κατοχυρώνονται, ιδίως, στο 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω χάρτη και για να ληφθεί δεόντως 
υπόψη η σύμβαση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη βιοϊατρική, τα 
προγράμματα μεταμόσχευσης οργάνων 
πρέπει να βασίζονται στις αρχές της 
εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς, 
στον αλτρουισμό του ζώντος δότη και 
στην αλληλεγγύη μεταξύ δοτών και 
ληπτών, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ανωνυμία του νεκρού δότη και του/των 
λήπτη/-ών.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Είναι ορθότερο να γίνεται αναφορά στον αλτρουισμό μόνο για τον ζώντα δότη. 
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Τροπολογία 79
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Η αρμόδια αρχή μπορεί να έλθει σε 
διαβούλευση με την εθνική Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων με σκοπό την 
ανάπτυξη πλαισίου για τη διαβίβαση 
δεδομένων σχετικά με μοσχεύματα από 
και προς τρίτες χώρες.

Or.en

Τροπολογία 80
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Κατά γενικό κανόνα, η ταυτότητα 
του λήπτη ή των ληπτών δεν θα πρέπει να 
αποκαλύπτεται στον δότη ή στην 
οικογένειά του και αντιστρόφως, με την 
επιφύλαξη της νομοθεσίας που ισχύει στα
κράτη μέλη, η οποία θα μπορούσε να 
επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
τη διάθεση των πληροφοριών αυτών 
στους δότες ή τα συγγενικά τους 
πρόσωπα και στους λήπτες των οργάνων, 
με τη συναίνεση αμφοτέρων των μερών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση ανωνυμίας μεταξύ δότη και λήπτη, που είχε περιληφθεί αρχικά στην αιτιολογική 
σκέψη 16 της αρχικής πρότασης, είναι προτιμότερο να αναφέρεται σε νέα ειδική αιτιολογική 
σκέψη. Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζεται ότι η αρχή της ανωνυμίας δεν αναφέρεται σε 
διαδικασία διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων, η οποία θα αντέβαινε στην αρχή της 
ιχνηλασιμότητας. 
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Τροπολογία 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, η 
επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν 
την υγεία. Προβλέπονται περιορισμένες 
εξαιρέσεις από την απαγόρευση αυτήν. Η 
οδηγία 95/46/ΕΚ απαιτεί επίσης από τον 
ελεγκτή να εφαρμόζει τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και 
από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 
επεξεργασίας.

(17) Δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, η 
επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν 
την υγεία. Προβλέπονται περιορισμένες 
εξαιρέσεις από την απαγόρευση αυτήν. Η 
οδηγία 95/46/ΕΚ απαιτεί επίσης από τον 
ελεγκτή να εφαρμόζει τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και 
από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 
επεξεργασίας. Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη οδηγία, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες 
εμπιστευτικότητας και μέτρα ασφάλειας 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του δότη και του 
λήπτη. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί 
επίσης να έλθει σε διαβούλευση με την 
εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων με 
σκοπό την ανάπτυξη πλαισίου για τη 
διαβίβαση δεδομένων σχετικά με 
μοσχεύματα από και προς τρίτες χώρες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να περιληφθεί στην παρούσα αιτιολογική σκέψη οποιαδήποτε αναφορά στην 
προστασία των δεδομένων που συνεπάγεται σαφώς την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις 



PE439.155v03-00 22/90 AM\807512EL.doc

EL

απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

Τροπολογία 82
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, η 
επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν 
την υγεία. Προβλέπονται περιορισμένες 
εξαιρέσεις από την απαγόρευση αυτή. Η 
οδηγία 95/46/ΕΚ απαιτεί επίσης από τον 
ελεγκτή να εφαρμόζει τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και 
από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 
επεξεργασίας.

(17) Δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, η 
επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν 
την υγεία. Προβλέπονται περιορισμένες 
εξαιρέσεις από την απαγόρευση αυτή. Η 
οδηγία 95/46/ΕΚ απαιτεί επίσης από τον 
ελεγκτή να εφαρμόζει τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και 
από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 
επεξεργασίας. Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη οδηγία, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες 
εμπιστευτικότητας και μέτρα ασφάλειας 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του δότη και του 
λήπτη. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί 
επίσης να έλθει σε διαβούλευση με την 
εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων με 
σκοπό την ανάπτυξη πλαισίου για τη 
διαβίβαση δεδομένων σχετικά με 
μοσχεύματα από και προς τρίτες χώρες.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες εμπιστευτικότητας και μέτρα ασφάλειας για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του δότη και του λήπτη. Η αναφορά περιλαμβάνεται 
στην παρούσα αιτιολογική σκέψη, που συνεπάγεται σαφώς την υποχρέωση συμμόρφωσης προς 
τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

Τροπολογία 83
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 
εκδοθούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(21) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 
εκδοθούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. Όσον 
αφορά το άρθρο 25 της παρούσας 
οδηγίας, όποτε εξετάζονται μέτρα 
εφαρμογής που επηρεάζουν την 
προστασία και την ασφάλεια δεδομένων, 
θα πρέπει να ζητείται η γνώμη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων.

Or.en

Τροπολογία 84
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ειδικότερα, σε περίπτωση ανταλλαγής 
οργάνων μεταξύ των κρατών μελών, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
θεσπίζει τις διαδικασίες για τη διαβίβαση, 
στα μεταμοσχευτικά κέντρα, των 
πληροφοριών που αφορούν τα 
χαρακτηριστικά των οργάνων, τις 

(22) Ειδικότερα, σε περίπτωση ανταλλαγής 
οργάνων μεταξύ των κρατών μελών, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
θεσπίζει τις διαδικασίες για τη διαβίβαση, 
στα μεταμοσχευτικά κέντρα, των 
πληροφοριών που αφορούν τα 
χαρακτηριστικά του δότη και των 
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διαδικασίες που απαιτούνται για να 
εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των 
οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων επισήμανσης, καθώς και τις 
διαδικασίες για την αναφορά σοβαρών 
ανεπιθύμητων συμβάντων ή αντιδράσεων. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας ή τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/EΚ.

οργάνων, τις διαδικασίες που απαιτούνται 
για να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα 
των οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων επισήμανσης, καθώς και τις 
διαδικασίες για την αναφορά σοβαρών 
ανεπιθύμητων συμβάντων ή αντιδράσεων. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας ή τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/EΚ.

Or.fr

Τροπολογία 85
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες με 
σκοπό να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων 
ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται 
για μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα, 
ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει το πλάισιο 
ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων 
ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται 
για μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα, 
ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να ανταποκρίνεται σε δύο κύριους στόχους: τη διασφάλιση της 
απαιτούμενης νομικής βεβαιότητας για τα ενδιαφερόμενα μέρη και την παροχή της αναγκαίας 
ευελιξίας στην εφαρμογή της, προκειμένου να ανταποκρίνεται στον ιατρικώς επείγοντα 
χαρακτήρα της μεταμόσχευσης οργάνων. 
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Τροπολογία 86
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες με 
σκοπό να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων 
ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται 
για μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα, 
ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες με 
σκοπό να εξασφαλίζονται πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων 
ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται 
για μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα, 
ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Or.en

Τροπολογία 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ισχύει επίσης για μέρη οργάνων, 
εφόσον προορίζονται για τον ίδιο σκοπό 
για τον οποίο χρησιμοποιείται το πλήρες 
όργανο στο ανθρώπινο σώμα, και για 
σύνθετους ιστούς.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση συμπληρώνει το πεδίο εφαρμογής στο σημείο 2, όσον αφορά το άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας για τους ιστούς, και λαμβάνει επιπλέον υπόψη του 
σύνθετους ιστούς (π.χ. μεταμόσχευση προσώπου ή μελών, όπως χειρών και βραχιόνων). 
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Τροπολογία 88
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «άδεια»: έγκριση, διαπίστευση, 
ορισμός ή αδειοδότηση, ανάλογα με τις 
έννοιες που χρησιμοποιούνται σε κάθε 
κράτος μέλος·

(α) «άδεια»: έγκριση, διαπίστευση, 
ορισμός ή αδειοδότηση, ή καταχώρηση, 
ανάλογα με τις έννοιες που 
χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η καταχώρηση προστίθεται προκειμένου ο ορισμός της άδειας να καταστεί περισσότερο 
ευέλικτος και να εφαρμόζεται σε όλα τα διαφορετικά συστήματα υγείας στην ΕΕ, δεν υπάρχει 
ωστόσο ανάγκη να εξηγηθεί περαιτέρω, ώστε να μην περιπλεχθεί χωρίς λόγο ο ορισμός. Να 
εκτιμηθεί αν τούτο θα έπρεπε να περιληφθεί με αιτιολογική σκέψη. 

Τροπολογία 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «άδεια»: έγκριση, διαπίστευση, 
ορισμός ή αδειοδότηση, ανάλογα με τις 
έννοιες που χρησιμοποιούνται σε κάθε 
κράτος μέλος·

(α) «άδεια»: διαπίστευση, έγκριση, 
αδειοδότηση ή πιστοποίηση, ανάλογα με 
τις κανονιστικές αντιλήψεις που 
επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση προσανατολίζεται στην ορολογία της οδηγίας 2004/23/ΕΚ και λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορετικές εθνικές κανονιστικές αντιλήψεις. 
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Τροπολογία 90
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) «αρμόδια αρχή»: ένα ή περισσότερα 
μη κερδοσκοπικά αρχές, φορείς και/ή 
ιδρύματα επιφορτισμένα με την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας·

Or.en

Τροπολογία 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) «αρμόδια αρχή»: ένα ή περισσότερα 
μη κερδοσκοπικά αρχές, φορείς και/ή 
ιδρύματα επιφορτισμένα με την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας·

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ορίζεται η αρμόδια αρχή 

Τροπολογία 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «δότης»: κάθε ανθρώπινη πηγή 
οργάνων, είτε ζώσα είτε νεκρή·

(γ) «δότης»: κάθε άνθρωπος, ζωντανός ή 
νεκρός, που αποτελεί πηγή ανθρώπινων
οργάνων·
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Or.de

Αιτιολόγηση

Με την αναδιατύπωση, ο «δότης» ορίζεται χωρίς επανάληψη του όρου (ΣτΜ. τούτο αφορά τη 
γερμανική εκδοχή). Ο ορισμός έχει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τον όρο «αφαίρεση». 

Τροπολογία 93
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «δότης»: κάθε ανθρώπινη πηγή 
οργάνων, είτε ζώσα είτε νεκρή·

(γ) «δότης»: κάθε πρόσωπο που δωρίζει 
ένα ή περισσότερα όργανα, είτε η δωρεά 
γίνεται όσο το πρόσωπο είναι στη ζωή 
είτε μετά το θάνατό του·

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι θεμελιώδες να αποσαφηνιστεί ότι σημασία έχει η στιγμή της δωρεάς και όχι το αν ο δότης 
έχει αποβιώσει όταν γίνεται η αφαίρεση. Ένας ζωντανός δότης μπορεί να πεθάνει μετά την 
προσφορά οργάνου, τούτο όμως δεν τον καθιστά νεκρό δότη. 

Τροπολογία 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «δότης»: κάθε ανθρώπινη πηγή 
οργάνων, είτε ζώσα είτε νεκρή·

(γ) «δότης»: κάθε πρόσωπο που δωρίζει 
ένα ή περισσότερα όργανα, είτε η δωρεά 
γίνεται όσο το πρόσωπο είναι στη ζωή 
είτε μετά το θάνατό του·

Or.en
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Αιτιολόγηση

Είναι θεμελιώδες να αποσαφηνιστεί ότι σημασία έχει η στιγμή της δωρεάς και όχι το αν ο δότης 
έχει αποβιώσει όταν γίνεται η αφαίρεση. Ένας ζωντανός δότης μπορεί να πεθάνει μετά την 
προσφορά οργάνου, τούτο όμως δεν τον καθιστά νεκρό δότη. 

Τροπολογία 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «δωρεά»: δωρεά ανθρώπινων 
οργάνων για μεταμόσχευση·

(δ) "δωρεά": διάθεση ανθρώπινων 
οργάνων για χρήση σε ανθρώπους·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση ορίζει τη "δωρεά" χωρίς επανάληψη της λέξης. 

Τροπολογία 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) «χαρακτηρισμός δότη»: η συλλογή των 
κατάλληλων στοιχείων σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του δότη, στοιχείων τα 
οποία είναι αναγκαία για τη διενέργεια 
κατάλληλης εκτίμησης επικινδυνότητας, 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για 
το λήπτη και να βελτιστοποιείται η
κατανομή οργάνων·

(ε) «χαρακτηρισμός δότη»: η συλλογή των 
κατάλληλων στοιχείων σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του δότη, στοιχείων τα 
οποία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση  
της καταλληλότητάς του, για τη 
διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης 
επικινδυνότητας, και για να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για το 
λήπτη και να διασφαλίζετια 
αποτελεσματική κατανομή οργάνων·

Or.en
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Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό του χαρακτηρισμού του δότη. 

Τροπολογία 97
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «ευρωπαϊκός οργανισμός ανταλλαγής 
οργάνων»: μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
οργανισμός, είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός, 
που ασχολείται ειδικά με τη διασυνοριακή 
ανταλλαγή οργάνων. Οι χώρες μέλη αυτού 
του οργανισμού είναι, στην πλειονότητά 
τους, κράτη μέλη της Κοινότητας·

(στ) «ευρωπαϊκός οργανισμός ανταλλαγής 
οργάνων»: μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
οργανισμός, είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός, 
που ασχολείται ειδικά με τη διασυνοριακή 
ανταλλαγή οργάνων. Οι χώρες μέλη αυτού 
του οργανισμού είναι, στην πλειονότητά 
τους, κράτη μέλη της Κοινότητας·

Or.en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ανταλλαγής οργάνων διαχειρίζονται ανταλλαγές οργάνων στην 
επικράτεια των κρατών μελών τους και μεταξύ κρατών.  

Τροπολογία 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) "όργανο": διαφοροποιημένο και ζωτικό 
τμήμα του ανθρώπινου σώματος, που 
σχηματίζεται από διάφορους ιστούς και 
που διατηρεί τη δομή του, την αγγείωσή 
του και τη δυνατότητά του να αναπτύσσει 
φυσιολογικές λειτουργίες με σημαντικό 
επίπεδο αυτονομίας·

(ζ) "όργανο": διαφοροποιημένο και ζωτικό 
τμήμα του ανθρώπινου σώματος, που 
σχηματίζεται από διάφορους ιστούς και 
που διατηρεί τη δομή του, την αγγείωσή 
του και τη δυνατότητά του να αναπτύσσει 
φυσιολογικές λειτουργίες με σημαντικό 
επίπεδο αυτονομίας, αλλά και τμήματα 
οργάνων, εφόσον χρησιμοποιούνται για 
τον ίδιο σκοπό που χρησιμοποιείται και 
το πλήρες όργανο στο ανθρώπινο σώμα, 
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καθώς επίσης σύνθετοι ιστοί·

Or.de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση οδηγίας για πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που 
προορίζονται για μεταμόσχευση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποσκοπούν 
στην εναρμόνιση των ρυθμίσεων για τους τομείς «αίμα, παράγωγα αίματος, κύτταρα, ιστοί και 
όργανα ανθρώπινης προέλευσης». Μέσα από αυτό το πρίσμα, έχει ιδιαίτερη σημασία το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας πρότασης οδηγίας σε συνάρτηση με το ήδη ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο.  

Τροπολογία 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) «όργανο»: διαφοροποιημένο και ζωτικό 
μέρος του ανθρώπινου σώματος, που 
σχηματίζεται από διάφορους ιστούς και 
που διατηρεί τη δομή του, την αγγείωσή 
του και τη δυνατότητά του να αναπτύσσει 
φυσιολογικές λειτουργίες με σημαντικό 
επίπεδο αυτονομίας·

(ζ) «όργανο»: τόσο διαφοροποιημένο όσο 
και ζωτικό μέρος του ανθρώπινου 
σώματος, που σχηματίζεται από διάφορους 
ιστούς και που διατηρεί τη δομή του, την 
αγγείωσή του και τη δυνατότητά του να 
αναπτύσσει φυσιολογικές λειτουργίες με 
σημαντικό επίπεδο αυτονομίας· καθώς 
επίσης μέρη οργάνων, αν προορίζονται 
για τον ίδιο σκοπό όπως το πλήρες 
όργανο στο ανθρώπινο σώμα, και 
πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη 
δομή και την αγγείωση· 

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στο άρθρο της 2(2)(γ) η οδηγία 2004/23/ΕΚ εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της 
τα μέρη οργάνων, οι σχετικές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στην πρόταση οδηγίας, ώστε να μην υπάρξει κενό.  Τούτο αφορά για παράδειγμα την κοινή 
πρακτική της μεταμόσχευσης μερών ήπατος που μπορούν να αναλάβουν τις λειτουργίες του 
πλήρους οργάνου. 
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Τροπολογία 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) «όργανο»: διαφοροποιημένο και 
ζωτικό μέρος του ανθρώπινου σώματος, 
που σχηματίζεται από διάφορους ιστούς 
και που διατηρεί τη δομή του, την 
αγγείωσή του και τη δυνατότητά του να 
αναπτύσσει φυσιολογικές λειτουργίες με 
σημαντικό επίπεδο αυτονομίας·

(ζ) «όργανο»: διαφοροποιημένο μέρος του 
ανθρώπινου σώματος, που σχηματίζεται 
από διάφορους ιστούς και που διατηρεί τη 
δομή του, την αγγείωσή του και τη 
δυνατότητά του να αναπτύσσει 
φυσιολογικές λειτουργίες με σημαντικό 
επίπεδο αυτονομίας· τα μέρη οργάνων 
θεωρείται επίσης ότι εμπίπτουν στον 
παρόντα ορισμό, εφόσον προορίζονται για 
τον ίδιο σκοπό όπως το πλήρες όργανο 
στο ανθρώπινο σώμα και πληρούν τις 
απαιτήσεις δομής και αγγείωσης·  

Or.en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή προτείνεται δεδομένου ότι ένα όργανο θεωρείται ζωτικό μόνο αν δεν υπάρχει 
εναλλακτική θεραπεία υποκατάστασης στο τελικό στάδιο ασθένειας του οργάνου. Ένας δεύτερος 
λόγος για τη διαγραφή είναι ότι θα άνοιγε ο δρόμος για τη μελλοντική μεταμόσχευση μη 
ζωτικών οργάνων. Υπογραμμίζεται επίσης, ότι τα μέρη οργάνων θεωρούνται όργανα μόνο αν 
πληρούν τις τρεις προϋποθέσεις (λειτουργία, δομή και αγγείωση). Με τον τρόπο αυτό 
διευκρινίζεται ότι τα νησίδια δεν θεωρούνται όργανα. Τα νησίδια θα πληρούσαν εν μέρει τα 
κριτήρια λειτουργικότητας (καλύπτοντας απλώς την ενδοκρινική λειτουργία), όχι όμως και τα 
κριτήρια δομής και αγγείωσης, και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθούν όργανα σύμφωνα με 
την οδηγία. 

Τροπολογία 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο η) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «χαρακτηρισμός οργάνου»: η συλλογή
των κατάλληλων στοιχείων σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του οργάνου, στοιχείων τα 
οποία είναι αναγκαία για τη διενέργεια 

(η) «χαρακτηρισμός δότη»: η συλλογή των 
κατάλληλων στοιχείων σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του δότη, στοιχείων τα 
οποία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση  
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κατάλληλης εκτίμησης επικινδυνότητας, 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για 
το λήπτη και να βελτιστοποιείται η 
κατανομή οργάνων·

της καταλληλότητάς του, για τη 
διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης 
επικινδυνότητας, και για να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για το 
λήπτη και να διασφαλίζετια 
αποτελεσματική κατανομή οργάνων·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό του χαρακτηρισμού του οργάνου. 

Τροπολογία 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, σημείο θ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) «αφαίρεση»: η διαδικασία με την οποία
τα δωριζόμενα όργανα καθίστανται 
διαθέσιμα·

(θ) «αφαίρεση»: η συντονισμένη 
διαδικασία με την οποία τα δωριζόμενα 
όργανα καθίστανται διαθέσιμα·

Or.de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο, η διαδικασία αφαίρεσης να είναι κατάλληλα συντονισμένη. 

Τροπολογία 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο θ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) «διάθεση»: η προετοιμασία, 
επεξεργασία, συντήρηση, συσκευασία και 
μεταφορά ανθρώπινων οργάνων·



PE439.155v03-00 34/90 AM\807512EL.doc

EL

Or.de

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία 2004/23/ΕΚ για τους ιστούς οι έννοιες «αφαίρεση, επεξεργασία, διατήρηση» 
ορίζονται, ενώ στην παρούσα πρόταση ορίζονται μόνο οι «αφαίρεση, συντήρηση». Έτσι, μένουν 
χωρίς ορισμό σημαντικά ενδιάμεσα στάδια όπως η προετοιμασία, η επεξεργασία, η συσκευασία 
και η μεταφορά ανθρώπινων οργάνων, και συνεπώς δεν υπόκεινται σε ρύθμιση. 

Τροπολογία 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο ι 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «οργανισμός αφαίρεσης»: ένα ίδρυμα 
υγειονομικής περίθαλψης, μια ομάδα ή 
μια μονάδα νοσοκομείου ή άλλος φορέας, 
που έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια 
αρχή να αναλάβει την αφαίρεση 
ανθρώπινων οργάνων·

(ι) «οργανισμός αφαίρεσης»: ένας ή 
περισσότεροι δημόσιοι ή ιδιωτικοί 
κοινωφελείς φορείς/οργανισμοί/ιδρύματα 
επιφορτισμένοι ιδιαίτερα με τη 
συντονισμένη διαδικασία της αφαίρεσης 
και διάθεσης ανθρώπινων οργάνων. 

Or.de

Αιτιολόγηση

Κατά την οριοθέτηση των στοιχείων τα οποία ρυθμίζει η οδηγία, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στην αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 7 της ΣΛΕΕ (άρθρο 152 παρ. 5 
της παλιάς ΣΕΚ). Τούτο λαμβάνεται εν μέρει υπόψη με την αιτιολογική σκέψη 19. Οι ορισμοί 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της πρότασης οδηγίας πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. 
Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνακόλουθες τροποποιήσεις, π.χ. στο άρθρο 18. 

Τροπολογία 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο ι α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) «αρμόδια αρχή»: ένας ή περισσότεροι 
δημόσιοι ή ιδιωτικοί κοινωφελείς 
φορείς/οργανισμοί/ιδρύματα 
επιφορτισμένοι ιδιαίτερα με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

Or.de

Αιτιολόγηση

Κατά την οριοθέτηση των στοιχείων τα οποία ρυθμίζει η οδηγία, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στην αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 7 της ΣΛΕΕ (άρθρο 152 παρ. 5 
της παλιάς ΣΕΚ). Τούτο λαμβάνεται εν μέρει υπόψη με την αιτιολογική σκέψη 19. Οι ορισμοί 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της πρότασης οδηγίας πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. 
Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνακόλουθες τροποποιήσεις, π.χ. στο άρθρο 18. 

Τροπολογία 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο ια 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) «συντήρηση»: η χρήση χημικών 
παραγόντων, μεταβολών των 
περιβαλλοντικών συνθηκών ή άλλων 
μέσων κατά την επεξεργασία για να 
προληφθεί ή να επιβραδυνθεί η βιολογική 
ή φυσική υποβάθμιση των ανθρώπινων 
οργάνων από την αφαίρεση έως τη 
μεταμόσχευση·

(ια) «συντήρηση»: η χρήση χημικών 
παραγόντων, μεταβολών των 
περιβαλλοντικών συνθηκών ή άλλων 
μέσων κατά τη διαδικασία διάθεσης, για 
να προληφθεί ή να επιβραδυνθεί η 
βιολογική ή φυσική υποβάθμιση των 
ανθρώπινων οργάνων από την αφαίρεση 
έως τη μεταμόσχευση·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση είναι απόρροια της προσθήκης του ορισμού της «διάθεσης» (πρβλ. τροπολογία 
στο άρθρο 3 στοιχείο (θ)). 
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Τροπολογία 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο ιγ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) «σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν»: κάθε 
μη αναμενόμενο περιστατικό το οποίο 
συνδέεται με οποιοδήποτε στάδιο της 
αλυσίδας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση, το οποίο θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μετάδοση μεταδοτικής 
νόσου, να είναι θανατηφόρο ή απειλητικό 
για τη ζωή, να προκαλέσει αναπηρία ή 
ανικανότητα των ασθενών ή να έχει ως 
αποτέλεσμα ή να παρατείνει τη νοσηλεία 
ή τη νοσηρότητα·

(ιγ) ιγ) «σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν»: 
κάθε ανεπιθύμητο και μη αναμενόμενο 
περιστατικό το οποίο συνδέεται με την 
αφαίρεση, τη συντήρηση και τη διάθεση 
οργάνων, θα μπορούσε να προκαλέσει τη 
μετάδοση νόσου, το θάνατο, απειλή για 
τη ζωή, ή αναπηρία στο δότη ή τον 
λήπτη, θα μπορούσε να επιβάλει νοσηλεία 
ή να προκαλέσει άλλη πάθηση, και δεν 
αποτελεί παρενέργεια της 
ανοσοκαταστολής·

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος διατυπώνεται με τρόπο που θα προκαλούσε 
αναμφισβήτητα αύξηση των δηλώσεων που δεν έχουν σχέση με την ποιότητα ή την ασφάλεια. 
Συνεπώς, ο ορισμός έπρεπε να γίνει αυστηρότερος υπό την έννοια αυτή. 

Τροπολογία 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, σημείο ιγ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) «σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση»: μια 
απρόβλεπτη απόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης μεταδοτικής νόσου, 
του δότη ή του λήπτη, η οποία σχετίζεται 
με οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας από 
τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση, και η 
οποία είναι θανατηφόρα ή απειλητική για 
τη ζωή, προκαλεί αναπηρία ή ανικανότητα 
ή έχει ως αποτέλεσμα ή παρατείνει τη 

(ιγ) «σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση»: μια 
απρόβλεπτη ή μη αναμενόμενη απόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης μεταδοτικής νόσου, 
του δότη ή του λήπτη, η οποία σχετίζεται 
με τη δωρεά, την αφαίρεση, τη συντήρηση 
ή τη διάθεση ενός οργάνου έως και τη 
μεταμόσχευση, και η οποία είναι 
θανατηφόρα ή απειλητική για τη ζωή, 
προκαλεί αναπηρία ή ανικανότητα ή έχει 
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νοσηλεία ή τη νοσηρότητα· ως αποτέλεσμα τη νοσηλεία ή τη μη 
αναμενόμενη νοσηρότητα· εξαιρούνται οι 
παρενέργειες της ανοσοκαταστολής·

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος διατυπώνεται με τρόπο που θα προκαλούσε 
αναμφισβήτητα αύξηση των δηλώσεων που δεν έχουν σχέση με την ποιότητα ή την ασφάλεια. 
Συνεπώς, ο ορισμός έπρεπε να γίνει αυστηρότερος υπό την έννοια αυτή. 

Τροπολογία 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - εδάφιο ιδ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) «σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση»: μια 
απρόβλεπτη απόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης μεταδοτικής νόσου, 
του δότη ή του λήπτη, η οποία σχετίζεται 
με οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας από 
τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση, και η 
οποία είναι θανατηφόρα ή απειλητική για 
τη ζωή, προκαλεί αναπηρία ή ανικανότητα 
ή έχει ως αποτέλεσμα ή παρατείνει τη 
νοσηλεία ή τη νοσηρότητα·

(ιδ) «σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση»: μια 
απρόβλεπτη απόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης μεταδοτικής νόσου, 
του ζώντος δότη ή του λήπτη, η οποία 
ενδέχεται να σχετίζεται με οποιοδήποτε 
στάδιο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση, και η οποία είναι 
θανατηφόρα ή απειλητική για τη ζωή, 
προκαλεί αναπηρία ή ανικανότητα ή έχει 
ως αποτέλεσμα ή παρατείνει τη νοσηλεία ή 
τη νοσηρότητα·

Or.en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι ζώντες δότες μπορεί να έχουν προβλήματα υγείας σχετικά με τη δωρεά. Επιπλέον, 
υπάρχουν αντιδράσεις η πηγή των οποίων δεν είναι δυνατόν να αποδειχτεί, και οι οποίες θα 
πρέπει να διερευνθούν. Η προτεινόμενη διατύπωση αντικατοπτρίζει αυτήν την πραγματικότητα. 
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Τροπολογία 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο ιστ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ) «μεταμόσχευση»: η διαδικασία 
αποκατάστασης ορισμένων λειτουργιών 
του ανθρώπινου σώματος με τη μεταφορά 
ισοδύναμων οργάνων σε ένα λήπτη·

(ιστ) «μεταμόσχευση»: η διαδικασία 
αποκατάστασης ορισμένων λειτουργιών 
του ανθρώπινου σώματος με τη μεταφορά 
ανθρώπινων οργάνων σε ένα λήπτη·

Or.de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της έννοιας «μεταμόσχευση» 

Τροπολογία 111
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο ιη 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιη) «ιχνηλασιμότητα»: η ικανότητα μιας 
αρμόδιας αρχής να εντοπίζει και να 
ταυτοποιεί το όργανο σε κάθε στάδιο της 
αλυσίδας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, η οποία, υπό συνθήκες που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία, είναι 
εξουσιοδοτημένη να:

(ιη) «ιχνηλασιμότητα»: η ικανότητα μιας 
αρμόδιας αρχής να εντοπίζει και να 
ταυτοποιεί το όργανο σε κάθε στάδιο της 
αλυσίδας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου·

- ταυτοποιεί το δότη και τον οργανισμό 
αφαίρεσης·
- ταυτοποιεί το/τους λήπτη/-ες στο/στα 
μεταμοσχευτικό/-ά κέντρο/-α·
- εντοπίζει και ταυτοποιεί όλα τα σχετικά 
δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα 
όσον αφορά τα προϊόντα και τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με το εν λόγω όργανο.
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Or.de

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση περιλαμβάνει μια σαφή πρόταση για την έννοια "ιχνηλασιμότητα" και 
μεταφέρει τη συγκεκριμενοποίηση της διάταξης στο κυρίως σώμα της οδηγίας (άρθρο 10). 

Τροπολογία 112
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο II – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ

Πλαίσιο ασφάλειας και ποιότητας

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο όρος πλαίσιο είναι προτιμότερος από τον όρο πρόγραμμα, δεδομένου ότι είναι ευρύτερος. Για 
να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η πραγματικότητα των συστημάτων υγείας, είναι προτιμότερο να 
μην καθορίζεται αν το πλαίσιο είναι υπερεθνικό, εθνικό ή περιφερειακό. 

Τροπολογία 113
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικά προγράμματα ποιότητας Πλαίσιο ασφάλειας και ποιότητας

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο όρος πλαίσιο είναι προτιμότερος από τον όρο πρόγραμμα, δεδομένου ότι είναι ευρύτερος. Για 
να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η πραγματικότητα των συστημάτων υγείας, είναι προτιμότερο να 
μην καθορίζεται αν το πλαίσιο είναι υπερεθνικό, εθνικό ή περιφερειακό. 
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Τροπολογία 114
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
καθιέρωση εθνικού προγράμματος 
ποιότητας ώστε να καλύπτονται όλα τα 
στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, με σκοπό να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους κανόνες που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
καθιέρωση εθνικού προγράμματος 
ποιότητας ώστε να καλύπτονται όλα τα 
στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, με σκοπό να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους κανόνες που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και το 
διασφαλίζουν αυτό με τη δημιουργία 
κατάλληλων δημόσιων ελεγκτικών 
μηχανισμών.

Or.el

Αιτιολόγηση

Λόγω της ευαίσθητης και μη κερδοσκοπικής πτυχής της διαδικασίας μεταμόσχευσης οργάνων 
καθώς και της αδύναμης θέσης των ασθενών που αναμένουν να δεχθούν το μόσχευμα, υπάρχει 
ανάγκη πρόβλεψης αυστηρών διαδικασιών δημοσίου ελέγχου σε κάθε φάση της διαδικασίας. 

Τροπολογία 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά προγράμματα ποιότητας 
προβλέπουν την έκδοση και την εφαρμογή:

2. Το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας 
προβλέπει την έκδοση και την εφαρμογή:

Or.en

Αιτιολόγηση

Η νέα διάρθρωση, που υποστηρίζεται ισχυρά από τα κράτη μέλη, βοηθά στην καλύτερη 
κατανόηση των ουσιωδών στοιχείων του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας. Περαιτέρω 
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λεπτομέρειες των διαφόρων στοιχείων παρέχονται στα αντίστοιχα άρθρα. 

Τροπολογία 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τυποποιημένων διαδικασιών
λειτουργίας για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του δότη·

(α) διαδικασιών για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του δότη·

Or.en

Τροπολογία 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τυποποιημένων διαδικασιών 
λειτουργίας για την επαλήθευση των 
στοιχείων της συναίνεσης του δότη ή της 
οικογένειας του δότη ή την έγκριση 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες·

(β) διαδικασιών για την επαλήθευση των 
στοιχείων της συναίνεσης του δότη ή της 
οικογένειας του δότη ή την έγκριση 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που 
ισχύουν εκεί όπου λαμβάνουν χώρα η 
δωρεά και η αφαίρεση·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η νέα διάρθρωση, που υποστηρίζεται ισχυρά από τα κράτη μέλη, βοηθά στην καλύτερη 
κατανόηση των ουσιωδών στοιχείων του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες των διαφόρων στοιχείων παρέχονται στα αντίστοιχα άρθρα. 

Τροπολογία 118
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας 
για την επαλήθευση των στοιχείων της 
συναίνεσης του δότη ή της οικογένειας του 
δότη ή την έγκριση σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες·

β) τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας 
για την επαλήθευση των στοιχείων τη μη 
αντίθεσης του δότη ή της οικογένειας του 
δότη σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δικαιολογεί το λεγόμενο χαρακτήρα «opting out» της συναίνεσης, που 
επικρατεί στα περισσότερα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τυποποιημένων διαδικασιών 
λειτουργίας για την επαλήθευση της 
ολοκλήρωσης του χαρακτηρισμού του 
οργάνου και του δότη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 και με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο παράρτημα·

(γ) διαδικασιών για την επαλήθευση της 
ολοκλήρωσης του χαρακτηρισμού του 
οργάνου και του δότη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 και με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο παράρτημα·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η νέα διάρθρωση, που υποστηρίζεται ισχυρά από τα κράτη μέλη, βοηθά στην καλύτερη 
κατανόηση των ουσιωδών στοιχείων του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες των διαφόρων στοιχείων παρέχονται στα αντίστοιχα άρθρα. 

Τροπολογία 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κανόνων για τη μεταφορά ανθρώπινων 
οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 8.

(ε) διαδικασιών για τη μεταφορά 
ανθρώπινων οργάνων σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η νέα διάρθρωση, που υποστηρίζεται ισχυρά από τα κράτη μέλη, βοηθά στην καλύτερη 
κατανόηση των ουσιωδών στοιχείων του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες των διαφόρων στοιχείων παρέχονται στα αντίστοιχα άρθρα. 

Τροπολογία 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχεία εα – εγ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) διαδικασιών για να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την 
εμπιστευτικότητα· στις διαδικασίες αυτές 
υπάγονται οι αρμοδιότητες των 
οργανισμών αφαίρεσης και των 
μεταμοσχευτικών κέντρων όσον αφορά 
την ιχνηλασιμότητα·
εβ) διαδικασιών για την ακριβή, ταχεία 
και επαληθεύσιμη υποβολή στοιχείων 
σχετικά με σοβαρά ανεπιθύμητα 
συμβάντα και αντιδράσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παράγραφος 1, στις οποίες 
υπάγονται οι αρμοδιότητες των 
οργανισμών αφαίρεσης και των 
μεταμοσχευτικών κέντρων όσον αφορά 
την υποβολή τέτοιων στοιχείων·
εγ) διαδικασιών για τη διαχείριση 
σοβαρών και ανεπιθύμητων συμβάντων 
και αντιδράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 2, στις οποίες υπάγονται 
οι αρμοδιότητες των οργανισμών 
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αφαίρεσης και των μεταμοσχευτικών 
κέντρων όσον αφορά τη διαχείριση αυτή·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η νέα διάρθρωση, που υποστηρίζεται ισχυρά από τα κράτη μέλη, βοηθά στην καλύτερη 
κατανόηση των ουσιωδών στοιχείων του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες των διαφόρων στοιχείων παρέχονται στα αντίστοιχα άρθρα. 

Τροπολογία 122
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα εθνικά προγράμματα ποιότητας: 3. Επιπλέον, το πλαίσιο ποιότητας και 
ασφάλειας εξασφαλίζει ότι το υγειονομικό 
προσωπικό που συμμετέχει σε όλα τα 
στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά έως 
τη μεταμόσχευση ή την αποβολή είναι 
κατάλληλα καταρτισμένο και ικανό, και 
προβλέπει την ανάπτυξη ειδικών 
προγραμμάτων κατάρτισης για το 
προσωπικό αυτό·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η νέα διάρθρωση, που υποστηρίζεται ισχυρά από τα κράτη μέλη, βοηθά στην καλύτερη 
κατανόηση των ουσιωδών στοιχείων του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας: Τα στοιχεία (α) 
και (β) μεταφέρθηκαν (με νέα διατύπωση) στην παράγραφο 2. Περιλήφθηκε η έννοια της 
υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να αποκλειστούν οι οδηγοί, οι πιλότοι, κλπ, που 
συμμετέχουν στη διαδικασία. Η περίληψη της έννοιας «ικανότητα» αντικατοπτρίζει καλύτερα 
τις εθνικές πραγματικότητες. Τούτο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ολόκληρο το κείμενο της 
οδηγίας. Επικρατεί γενική συναίνεση όσον αφορά την προσθήκη της φράσης «το προσωπικό 
αυτό».  Είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστούν διεθνή πρότυπα στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων.
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Τροπολογία 123
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 - στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά προγράμματα ποιότητας: διαγράφεται
(α) ορίζουν κανόνες για να εξασφαλίζουν 
την ιχνηλασιμότητα των οργάνων σε όλα 
τα στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά 
έως τη μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
συμπεριλαμβανομένων:
- των τυποποιημένων διαδικασιών 
λειτουργίας σύμφωνα με τις οποίες η 
ιχνηλασιμότητα των οργάνων είναι 
εξασφαλισμένη σε εθνικό επίπεδο·
- των στοιχείων που είναι αναγκαία για να 
εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και του 
τρόπου με τον οποίο υπάρχει 
συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα·
- των αρμοδιοτήτων των οργανισμών 
αφαίρεσης και των μεταμοσχευτικών 
κέντρων όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα·

Or.en

Τροπολογία 124
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) καθιερώνουν τις τυποποιημένες 
διαδικασίες λειτουργίας για:

διαγράφεται

- την ακριβή, ταχεία και επαληθεύσιμη 
υποβολή στοιχείων σχετικά με σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις, 
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σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1·
- την ανάκληση οργάνων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2·
- τις αρμοδιότητες των οργανισμών 
αφαίρεσης και των μεταμοσχευτικών 
κέντρων στη διαδικασία υποβολής 
στοιχείων·

Or.en

Τροπολογία 125
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - σημείο β – περίπτωση 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τις αρμοδιότητες των οργανισμών 
αφαίρεσης και των μεταμοσχευτικών 
κέντρων στη διαδικασία υποβολής 
στοιχείων·

- τις αρμοδιότητες των οργανισμών 
αφαίρεσης και των μεταμοσχευτικών 
κέντρων στη διαδικασία υποβολής 
στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1·

Or.de

Αιτιολόγηση

Die Änderung dient der Klarstellung, dass es Standardverfahrensanweisungen für die 
Zuständigkeit der Beschaffungsorganisation und Transplantationszentren nur bei der 
Meldung gemäß Artikel 11 Absatz 1 geben soll. Sie entpsricht der Formulierung in den beiden 
vorhergehenden Spiegelstrichen. Andernfalls könnte die Richtlinie bei evtl. zukünftig 
hinzukommenden oder außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie bestehenden 
Zuständigkeiten dieser Einheiten für andere Meldungen dahingehend missverstanden werden, 
dass für jegliche Meldung eine Standardverfahresanweisung festgelegt hat. 

Τροπολογία 126
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) επιτρέπουν στις περιπτώσεις που 
τούτο είναι ζωτικής σημασίας, τη 
μεταμόσχευση μη βέλτιστου οργάνου, 
μετά από συνεννόηση μεταξύ του 
ιατρικού προσωπικού και του ασθενούς ή 
των στενών συγγενών του, αν η 
κατάστασή του ασθενούς δεν του 
επιτρέπει να εκφράσει την επιλογή του,

Or.fr

Τροπολογία 127
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα 
που απαιτούνται από το προσωπικό που 
εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, και διαμορφώνουν ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης για το 
προσωπικό, σύμφωνα με αναγνωρισμένα 
διεθνή πρότυπα.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα 
που απαιτούνται από το προσωπικό που 
εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή την 

(γ) ορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα ή 
ικανότητες που απαιτούνται για το
υγειονομικό προσωπικό που εμπλέκεται σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά 
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αποβολή του οργάνου, και διαμορφώνουν 
ειδικά προγράμματα κατάρτισης για το 
προσωπικό, σύμφωνα με αναγνωρισμένα 
διεθνή πρότυπα.

έως τη μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, και διαμορφώνουν ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης για το 
προσωπικό αυτό.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η περίληψη της έννοιας «ικανότητα» αντικατοπτρίζει καλύτερα τις εθνικές πραγματικότητες. 

Τροπολογία 129
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προσδιορίζουν το καθεστώς των 
συντονιστών της μεταμόσχευσης από τη 
δωρεά των οργάνων έως την 
παρακολούθηση του ασθενούς μετά τη 
μεταμόσχευση.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008, υπογραμμίζει στην 
παράγραφο 12α τον κεντρικό ρόλο των συντονιστών της μεταμόσχευσης στον ενεργό εντοπισμό 
των δυνητικών δοτών. Είναι επομένως ουσιαστικό, τα εθνικά προγράμματα ποιότητας που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο 4 παρ. 3 να προβλέπουν τη θέσπιση καθεστώτος συντονιστή 
μεταμόσχευσης. 

Τροπολογία 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5, παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αφαίρεση πραγματοποιείται σε 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αφαίρεση και η διάθεση 
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οργανισμούς αφαίρεσης οι οποίοι 
συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

πραγματοποιούνται σε έναν ή 
περισσότερους δημόσιους ή ιδιωτικούς 
κοινωφελείς 
φορείς/οργανισμούς/ιδρύματα, οι οποίοι 
συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or.de

Αιτιολόγηση

Συνακόλουθη ρύθμιση λόγω της εισαγωγής της έννοιας των αρχών και του ορισμού της 
διάθεσης οργάνων. 

Τροπολογία 131
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 - εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες 
λειτουργίας των οργανισμών αφαίρεσης 
περιλαμβάνουν τα εξής:

διαγράφεται

α) οργανόγραμμα το οποίο περιγράφει 
σαφώς τα καθήκοντα και ορίζει 
επακριβώς τις σχέσεις του προσωπικού 
όσον αφορά τη λογοδοσία και την 
υποβολή αναφοράς·
β) τυποποιημένες διαδικασίες 
λειτουργίας, όπως καθορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα ποιότητας.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι υπέρμετρα λεπτομερή και δεν μπορεί να εμφανίζονται στον κορμό 
της οδηγίας. 



PE439.155v03-00 50/90 AM\807512EL.doc

EL

Τροπολογία 132
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ιατρικές δραστηριότητες στους 
οργανισμούς αφαίρεσης, όπως η επιλογή 
δότη, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
συστάσεις και υπό την εποπτεία ενός 
ιατρού, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2005/36/ΕΚ.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ιατρικές δραστηριότητες στους 
οργανισμούς αφαίρεσης, όπως η επιλογή 
δότη, η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα 
και η ακεραιότητα της διαδικασίας 
δωρεάς, πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τις συστάσεις και υπό την εποπτεία ενός 
ιατρού, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2005/36/ΕΚ.

Or.en

Τροπολογία 133
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αφαίρεση πραγματοποιείται σε ειδικές 
εγκαταστάσεις, οι οποίες σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται, διατηρούνται και 
λειτουργούν ώστε να συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία και οι οποίες καθιστούν 
εφικτή την ελαχιστοποίηση της 
βακτηριακής ή άλλης φύσης μόλυνσης 
των αφαιρούμενων ανθρώπινων οργάνων 
σύμφωνα με τις βέλτιστες ιατρικές 
πρακτικές.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αφαίρεση πραγματοποιείται σε ειδικές 
εγκαταστάσεις οι οποίες είναι σύμφωνες 
προς τα γενικά πρότυπα που ισχύουν για 
τα χειρουργεία.

Or.fr
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Τροπολογία 134
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αφαίρεση πραγματοποιείται σε ειδικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται, διατηρούνται και 
λειτουργούν ώστε να συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία και οι οποίες καθιστούν 
εφικτή την ελαχιστοποίηση της 
βακτηριακής ή άλλης φύσης μόλυνσης των 
αφαιρούμενων ανθρώπινων οργάνων 
σύμφωνα με τις βέλτιστες ιατρικές 
πρακτικές.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
δωρεά πραγματοποιείται σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις, οι οποίες σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται, διατηρούνται και 
λειτουργούν ώστε να συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία και οι οποίες καθιστούν 
εφικτή την ελαχιστοποίηση της 
βακτηριακής ή άλλης φύσης μόλυνσης των 
αφαιρούμενων ανθρώπινων οργάνων 
σύμφωνα με τις βέλτιστες ιατρικές 
πρακτικές. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα για τα χειρουργεία.

Or.de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διατύπωσης. 

Τροπολογία 135
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 - εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
συμμορφώνονται με τα συνήθη πρότυπα 
για τα χειρουργεία. Ειδικότερα –

διαγράφεται

α) περιορισμένη πρόσβαση·
β) προσωπικό με κατάλληλο ιματισμό για 
αποστειρωμένες επεμβάσεις, το οποίο 
φορά αποστειρωμένα γάντια, σκούφους 
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και μάσκες προσώπου.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Τέτοιου είδους λεπτομέρειες δεν έχουν θέση σε ευρωπαϊκή οδηγία. 

Τροπολογία 136
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι οργανισμοί, οι φορείς ή οι εταιρείες 
που συμμετέχουν στη μεταφορά οργάνων 
εφαρμόζουν κατάλληλες τυποποιημένες 
διαδικασίες λειτουργίας, ώστε να 
διασφαλίσουν την ακεραιότητα του 
οργάνου κατά τη μεταφορά του και 
μεριμνούν ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
χρόνος της μεταφοράς.

(α) Ο οργανισμός που αναλαμβάνει τη 
μεταφορά του οργάνου μεριμνά ώστε το 
όργανο να μεταφερθεί με την 
απαιτούμενη προσοχή.

Or.de

Αιτιολόγηση

Εξάλειψη περιττής γραφειοκρατίας. Το σημαντικό είναι, η μεταφορά του οργάνου να γίνει 
κανονικά. 

Τροπολογία 137
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι οργανισμοί, οι φορείς ή οι εταιρείες 
που συμμετέχουν στη μεταφορά οργάνων 
εφαρμόζουν κατάλληλες τυποποιημένες

(α) οι οργανισμοί, οι φορείς ή οι εταιρείες 
που συμμετέχουν στη μεταφορά οργάνων 
εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες, ώστε 
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διαδικασίες λειτουργίας, ώστε να 
διασφαλίσουν την ακεραιότητα του 
οργάνου κατά τη μεταφορά του και 
μεριμνούν ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
χρόνος της μεταφοράς.

να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του 
οργάνου κατά τη μεταφορά του και 
μεριμνούν ώστε να βελτιστοποιείται και, 
όπου είναι δυνατό, να ελαχιστοποιείται ο 
χρόνος της μεταφοράς.

Or.en

Αιτιολόγηση

Συμφωνία ως προς το περιεχόμενο, αν και η διατύπωση μπορεί να διαφέρει, δεδομένου ότι στο 
Συμβούλιο προτάθηκε διαφορετική διατύπωση (και ότι πρέπει να διασφαλίζεται κατάλληλος 
χρόνος μεταφοράς) για την ίδια ιδέα.   Ας σημειωθεί ότι ο όρος ««τυποποιημένες διαδικασίες 
λειτουργίας» αντικαθίσταται από τον όρο «διαδικασίες» σε ολόκληρο το κείμενο, ενώ 
διατηρείται ο ίδιος ορισμός (γραπτές οδηγίες που περιγράφουν τα στάδια μιας συγκεκριμένης 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των μεθόδων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, καθώς και του αναμενόμενου τελικού προϊόντος)· 

Τροπολογία 138
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β – περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ταυτοποίηση του οργανισμού αφαίρεσης, 
συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης και 
του αριθμού τηλεφώνου του·

- ταυτοποίηση του οργανισμού αφαίρεσης 
και του ταμείου υγείας του δότη, 
συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης και 
του αριθμού τηλεφώνου του·

Or.de

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας 
και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της μεταμόσχευσης οργάνων. 

Τροπολογία 139
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β – τρίτη περίπτωση 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μνεία ότι η συσκευασία περιέχει 
ανθρώπινο όργανο και την ένδειξη 
«ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ»·

- μνεία ότι η συσκευασία περιέχει 
ανθρώπινο όργανο και την ένδειξη 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ»·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η τρέχουσα πρακτική. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει, πολύ περισσότερο όταν 
θέλουμε η μεταφορά οργάνων να γίνεται πάντα με διαφάνεια και όχι μυστικά. 

Τροπολογία 140
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β – τέταρτη περίπτωση 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς, 
καθώς και οδηγίες για τη διατήρηση του 
περιέκτη σε ορισμένη θερμοκρασία και σε 
ορισμένη θέση·

διαγράφεται

Or.fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία διαγράφεται μια πρόταση που είναι εντελώς ανεφάρμοστη 
πρακτικά. Ακόμη και μέσα στα κράτη μέλη με τα πιο εξελιγμένα συστήματα, η παρακολούθηση 
της θερμοκρασίας είναι υπερβολικά δαπανηρή και τα όργανα διατηρούνται απλώς σε 
κατάλληλα δοχεία πάγου. 

Τροπολογία 141
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – τέταρτη περίπτωση 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς, - οι οργανισμοί, οι φορείς ή οι εταιρείες 
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καθώς και οδηγίες για τη διατήρηση του
περιέκτη σε ορισμένη θερμοκρασία και σε 
ορισμένη θέση·

που συμμετέχουν στη μεταφορά οργάνων 
εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες, 
ώστε να διασφαλίσουν την ακεραιότητα 
του οργάνου κατά τη μεταφορά του και 
μεριμνούν ώστε να βελτιστοποιείται και, 
όπου είναι δυνατό, να ελαχιστοποιείται ο 
χρόνος της μεταφοράς.

Or.en

Αιτιολόγηση

Συμφωνία ως προς το περιεχόμενο, αν και η διατύπωση μπορεί να διαφέρει, δεδομένου ότι στο 
Συμβούλιο προτάθηκε διαφορετική διατύπωση (και ότι πρέπει να διασφαλίζεται κατάλληλος 
χρόνος μεταφοράς) για την ίδια ιδέα.  Ας σημειωθεί ότι ο όρος ««τυποποιημένες διαδικασίες 
λειτουργίας» αντικαθίσταται από τον όρο «διαδικασίες» σε ολόκληρο το κείμενο, ενώ 
διατηρείται ο ίδιος ορισμός (γραπτές οδηγίες που περιγράφουν τα στάδια μιας συγκεκριμένης 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των μεθόδων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, καθώς και του αναμενόμενου τελικού προϊόντος)· 

Τροπολογία 142
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή επισημαίνει στη 
διαπίστευση, στον ορισμό, στην έγκριση ή 
στην άδεια τις δραστηριότητες που μπορεί 
να αναλάβει το οικείο μεταμοσχευτικό 
κέντρο.

2. Η αρμόδια αρχή επισημαίνει στη 
διαπίστευση, στον ορισμό, στην έγκριση ή 
στην άδεια τα προγράμματα που μπορεί 
να αναλάβει το οικείο μεταμοσχευτικό 
κέντρο.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επισημαίνεται η ποικιλία των μεταμοσχευτικών κέντρων που 
υπάρχουν, όπου ορισμένα ασκούν τη δραστηριότητα της μεταμόσχευσης αδιακρίτως ενώ άλλα 
λειτουργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο ορισμένων μεταμοσχευτικών προγραμμάτων. Για 
παράδειγμα μπορούν να κάνουν μεταμόσχευση νεφρού αλλά όχι καρδιάς. 
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Τροπολογία 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9, παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή επισημαίνει στη 
διαπίστευση, στον ορισμό, στην έγκριση ή 
στην άδεια τις δραστηριότητες που μπορεί 
να αναλάβει το οικείο μεταμοσχευτικό 
κέντρο.

2. Η αρμόδια αρχή επισημαίνει στην άδεια 
τις δραστηριότητες που μπορεί να 
αναλάβει το οικείο μεταμοσχευτικό 
κέντρο.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί σε καλύτερη νομοθεσία και διευκόλυνση της εφαρμογής του νόμου. Οι 
όροι διαπίστευση, ορισμός, έγκριση ή άδεια, που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για την 
έγκριση συνοψίζονται στον ορισμό του άρθρου 3 στοιχείο α) για την εφαρμογή της οδηγίας, 
στην έννοια «άδεια». Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματικά στην οδηγία, 
προς αποφυγή σύγχυσης. 

Τροπολογία 144
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή άλλου κράτους μέλους, 
παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις εθνικές 
απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας σε 
μεταμοσχευτικά κέντρα.

4. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή άλλου κράτους μέλους, 
παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις εθνικές 
απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας σε 
μεταμοσχευτικά κέντρα. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για την προώθηση της 
ενοποίησης των κριτηρίων αδειοδότησης 
σε επίπεδο Ένωσης.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να ορίζει φιλόδοξους στόχους για τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την ενοποίηση των κριτηρίων για τα μεταμοσχευτικά κέντρα. 
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Τροπολογία 145
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή ενός συστήματος ταυτοποίησης 
των δοτών το οποίο θα μπορεί να 
ταυτοποιεί κάθε δωρεά και κάθε όργανο 
που συνδέεται με αυτή. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι το εν λόγω σύστημα 
ταυτοποίησης σχεδιάζεται και επιλέγεται 
με στόχο τη συλλογή, την επεξεργασία ή 
τη χρήση κανενός ή όσο το δυνατόν 
λιγότερων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ειδικότερα, κρίνεται 
σκόπιμη η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
χρήσης ψευδωνύμου ή ανωνυμίας για τα 
πρόσωπα.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή ενός συστήματος ταυτοποίησης 
των δοτών το οποίο θα μπορεί να 
ταυτοποιεί κάθε δωρεά και κάθε όργανο 
που συνδέεται με αυτή. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν το σεβασμό της 
εμπιστευτικότητας των στοιχείων του 
ασθενούς σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται τόση λεπτομέρεια, δεδομένου ότι αναφορά στην οδηγία για την προστασία των 
δεδομένων έχει ήδη γίνει. 

Τροπολογία 146
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή ενός συστήματος ταυτοποίησης 
των δοτών το οποίο θα μπορεί να 
ταυτοποιεί κάθε δωρεά και κάθε όργανο 
που συνδέεται με αυτή. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι το εν λόγω σύστημα 
ταυτοποίησης σχεδιάζεται και επιλέγεται 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή ενός συστήματος ταυτοποίησης 
των δοτών το οποίο θα μπορεί να 
ταυτοποιεί κάθε δωρεά και κάθε όργανο 
που συνδέεται με αυτή. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν το σεβασμό της 
εμπιστευτικότητας των στοιχείων του 
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με στόχο τη συλλογή, την επεξεργασία ή 
τη χρήση κανενός ή όσο το δυνατόν 
λιγότερων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ειδικότερα, κρίνεται 
σκόπιμη η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
χρήσης ψευδωνύμου ή ανωνυμίας για τα 
πρόσωπα.

ασθενούς σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες.

Or.en

Αιτιολόγηση

The reference to the data protection Directive has been already established 

Τροπολογία 147
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή συστήματος υποβολής 
στοιχείων για την αναφορά, διερεύνηση, 
καταγραφή και διαβίβαση σχετικών και 
αναγκαίων στοιχείων σχετικά με σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις 
που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα 
και την ασφάλεια των ανθρώπινων 
οργάνων και τα οποία ενδέχεται να 
συνδέονται με την αφαίρεση, τον έλεγχο 
και τη μεταφορά οργάνων, καθώς και 
οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη 
αντίδραση που διαπιστώνεται κατά ή μετά 
τη μεταμόσχευση και η οποία δύναται να 
συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή συστήματος υποβολής 
στοιχείων για την αναφορά, διερεύνηση, 
καταγραφή και διαβίβαση σχετικών και 
αναγκαίων στοιχείων σχετικά με σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις 
που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα 
και την ασφάλεια των ανθρώπινων 
οργάνων και τα οποία ενδέχεται να 
συνδέονται με τον έλεγχο, το 
χαρακτηρισμό, την αφαίρεση, τη 
συντήρηση και τη μεταφορά οργάνων, 
καθώς και οποιαδήποτε σοβαρή 
ανεπιθύμητη αντίδραση που διαπιστώνεται 
κατά ή μετά τη μεταμόσχευση και η οποία 
δύναται να συνδέεται με τις εν λόγω 
δραστηριότητες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο χαρακτηρισμός περιλαμβάνεται επίσης στο πεδίο εφαρμογής - άρθρο 2(1). Η αφαίρεση θα 
πρέπει να αναφέρεται μετά τον έλεγχο, προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία με την κλινική
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διαδικασία. 

Τροπολογία 148
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή συστήματος υποβολής 
στοιχείων για την αναφορά, διερεύνηση, 
καταγραφή και διαβίβαση σχετικών και 
αναγκαίων στοιχείων σχετικά με σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις 
που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα 
και την ασφάλεια των ανθρώπινων 
οργάνων και τα οποία ενδέχεται να 
συνδέονται με την αφαίρεση, τον έλεγχο 
και τη μεταφορά οργάνων, καθώς και 
οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη 
αντίδραση που διαπιστώνεται κατά ή μετά 
τη μεταμόσχευση και η οποία δύναται να 
συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή συστήματος υποβολής 
στοιχείων για την αναφορά, διερεύνηση, 
καταγραφή και διαβίβαση σχετικών και 
αναγκαίων στοιχείων σχετικά με σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις 
που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα 
και την ασφάλεια των ανθρώπινων 
οργάνων και τα οποία ενδέχεται να 
συνδέονται με τον έλεγχο, το 
χαρακτηρισμό, την αφαίρεση, τη 
συντήρηση και τη μεταφορά οργάνων, 
καθώς και οποιαδήποτε σοβαρή 
ανεπιθύμητη αντίδραση που διαπιστώνεται 
κατά ή μετά τη μεταμόσχευση και η οποία 
δύναται να συνδέεται με τις εν λόγω 
δραστηριότητες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο χαρακτηρισμός περιλαμβάνεται επίσης στο πεδίο εφαρμογής - άρθρο 2(1). Η αφαίρεση θα 
πρέπει να αναφέρεται μετά τον έλεγχο, προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία με την κλινική 
διαδικασία. 

Τροπολογία 149
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11, παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
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εφαρμογή συστήματος υποβολής 
στοιχείων για την αναφορά, διερεύνηση, 
καταγραφή και διαβίβαση σχετικών και 
αναγκαίων στοιχείων σχετικά με σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις 
που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα 
και την ασφάλεια των ανθρώπινων 
οργάνων και τα οποία ενδέχεται να 
συνδέονται με την αφαίρεση, τον έλεγχο 
και τη μεταφορά οργάνων, καθώς και 
οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη 
αντίδραση που διαπιστώνεται κατά ή μετά 
τη μεταμόσχευση και η οποία δύναται να 
συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

εφαρμογή συστήματος υποβολής 
στοιχείων για την αναφορά, διερεύνηση, 
καταγραφή και διαβίβαση σχετικών και 
αναγκαίων στοιχείων σχετικά με μη 
αναμενόμενα σοβαρά ανεπιθύμητα
συμβάντα και αντιδράσεις που μπορεί να 
επηρεάσουν την ποιότητα και την 
ασφάλεια των ανθρώπινων οργάνων και τα 
οποία ενδέχεται να συνδέονται με την 
αφαίρεση, τον έλεγχο και τη μεταφορά 
οργάνων, καθώς και οποιαδήποτε σοβαρή 
ανεπιθύμητη αντίδραση που διαπιστώνεται 
κατά ή μετά τη μεταμόσχευση και η οποία 
δύναται να συνδέεται με τις εν λόγω 
δραστηριότητες.

Or.de

Τροπολογία 150
Glenis Willmott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12a
Τρίτα μέρη
1. Οι οργανισμοί αφαίρεσης και τα 
μεταμοσχευτικά κέντρα μπορούν να 
συνάπτουν γραπτές συμφωνίες με τρίτα 
μέρη για την επιτέλεση του έργου τους.
2. Οι οργανισμοί αφαίρεσης και τα 
μεταμοσχευτικά κέντρα που συνάπτουν 
γραπτές συμφωνίες με τρίτα μέρη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1:
(α) αξιολογούν και επιλέγουν τα τρίτα 
μέρη ως προς τη δυνατότητά τους να 
τηρούν τα πρότυπα που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.
(β) τηρούν πλήρη κατάλογο των 
συμφωνιών έχουν συνάψει με τρίτα μέρη, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1·
(γ) ορίζουν τις αρμοδιότητες των τρίτων 
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μερών και τις αναλυτικές διαδικασίες·
(δ) παρέχουν αντίγραφα των συμφωνιών 
που συνάπτουν με τρίτα μέρη στην 
αρμόδια αρχή, μετά από αίτημα της 
τελευταίας.

Or.en

((Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπονταν στην οδηγία για τους ιστούς και τα κύτταρα, άρθρο 24 της 
οδηγίας 2004/23/ΕΚ. ) )

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να πρόκειται για αναγκαίες δραστηριότητες που οι οργανισμοί αφαίρεσης ή τα 
μεταμοσχευτικά κέντρα θα επιθυμούσαν να αναθέσουν σε τρίτους τώρα ή στο μέλλον, για 
παράδειγμα σε σχέση με τη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής.  Το παρόν άρθρο 
διασφαλίζει ότι τα τρίτα αυτά μέρη συμμορφώνονται προς τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία 151
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο III – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΤΗ ΚΑΙ ΛΗΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΤΩΝ

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν την επιλογή και την αξιολόγηση 
των δοτών. Η αναδιατύπωση του τίτλου αποσκοπεί στο να καταστεί σαφές ότι οι διατάξεις 
αυτές περιλαμβάνονται στην οδηγία λόγω της συσχέτισής τους με την ποιότητα και την 
ασφάλεια των οργάνων (βλ. πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 16). Η ίδια διατύπωση 
χρησιμοποιείται και στην οδηγία 2004/23/ΕΚ (ιστοί και κύτταρα). 

Τροπολογία 152
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δωρεές ανθρώπινων οργάνων από νεκρούς 
ή ζώντες δότες γίνονται εθελοντικά και 
χωρίς αμοιβή.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δωρεές ανθρώπινων οργάνων από νεκρούς 
ή ζώντες δότες γίνονται εθελοντικά και 
χωρίς αμοιβή. Τούτο δεν συνεπάγεται ότι 
οι δότες δεν μπορούν να λαμβάνουν 
αποζημίωση, περιοριζόμενη αυστηρά 
στην αντιστάθμιση των δαπανών και της 
αναστάτωσης που σχετίζονται με τη 
δωρεά. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να χορηγείται αποζημίωση.

Or.en

Τροπολογία 153
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δωρεές ανθρώπινων οργάνων από νεκρούς 
ή ζώντες δότες γίνονται εθελοντικά και 
χωρίς αμοιβή.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δωρεές ανθρώπινων οργάνων από νεκρούς 
ή ζώντες δότες γίνονται εθελοντικά και 
χωρίς αμοιβή. Η αρχή της δωρεάν 
χορήγησης δεν πρέπει να εμποδίζει την 
αποζημίωση του δότη για τα έξοδα στα 
οποία υποβλήθηκε ή την απώλεια εσόδων 
που υπέστη, χωρίς τούτο να συνιστά 
οικονομικό πλεονέκτημα.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Τούτο αποτελεί πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά τη δωρεάν προσφορά 
οργάνων, από το 2001 και την ευρωπαϊκή οδηγία για το αίμα και τα παράγωγα αίματος. Η θέση 
αυτή επαναλαμβάνεται για τη δωρεά οργάνων, στο ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008, στην 
παράγραφο 22: προσφορά χωρίς πληρωμή αλλά με ηθική και κοινωνική αποζημίωση. 
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Τροπολογία 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13, παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη 
γνωστοποίηση της ανάγκης ή της 
διαθεσιμότητας ανθρώπινων οργάνων 
όταν αυτή η γνωστοποίηση γίνεται με 
σκοπό την προσφορά ή την αναζήτηση 
οικονομικού οφέλους ή συγκριτικού
πλεονεκτήματος.

2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
προσφορά ή τη διάθεση ανθρώπινων 
οργάνων με σκοπό την προσφορά ή την 
αναζήτηση οικονομικού οφέλους ή 
παρεμφερούς πλεονεκτήματος.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα πρέπει να απαγορεύει πλήρως το εμπόριο οργάνων και να διασφαλίζει τον 
αλτρουισμό στη δωρεά οργάνων. 

Τροπολογία 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13, παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
προμήθεια οργάνων πραγματοποιείται σε 
μη κερδοσκοπική βάση.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
προμήθεια οργάνων δεν πραγματοποιείται 
με σκοπό το κέρδος.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα πρέπει να απαγορεύει πλήρως το εμπόριο οργάνων και να διασφαλίζει τον 
αλτρουισμό στη δωρεά οργάνων. 
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Τροπολογία 156
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η αφαίρεση πραγματοποιείται μόνο μετά 
τη συμμόρφωση με όλες τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις συναίνεσης και έγκρισης που 
ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος.

 Η αφαίρεση πραγματοποιείται μόνο μετά 
τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις μη 
αντίθεσης στη δωρεά οργάνων που 
ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 4 παρ. 2 για τα εθνικά προγράμματα ποιότητας. 

Τροπολογία 157
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
συγκέντρωση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών από τους ζώντες δότες και 
την κατάλληλη ενημέρωση των 
τελευταίων ώστε να κατανοήσουν τις 
συνέπειες της δωρεάς. Στην περίπτωση 
δωρεάς μετά θάνατο, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για τη συγκέντρωση των 
πληροφοριών αυτών από συγγενείς ή τα 
άλλα πρόσωπα που επιτρέπουν τη δωρεά. 
Επίσης, τα κράτη μέλη επισημαίνουν σε 
όλα τα μέρη από τα οποία ζητούνται 
πληροφορίες, ότι είναι σημαντικό οι 
πληροφορίες αυτές να διαβιβάζονται 
αμέσως.
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Αιτιολόγηση

Agree on the concept of the need of providing information to donors (or relatives) on the 
process of donation and transplantation. However, in order to keep this concept under the 
competencies of the EU conferred by Άρθρο 168 of the TFEU, it is suggested to focus on the 
risks for recipients as a result of the quality and safety of the organs. As this is implicitly 
linked to obtaining a complete, objective and reliable clinical history by the medical team, it 
is also suggested to include this provision under Άρθρο 7, related to the characterisation of 
donors and organs. We are still working on the final wording and studying the most 
appropriate place to locate this provision in this Directive 

Τροπολογία 158
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Προκειμένου να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
συγκέντρωση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών από τους ζώντες δότες και 
την κατάλληλη ενημέρωση των 
τελευταίων ώστε να κατανοήσουν τις 
συνέπειες της δωρεάς. Στην περίπτωση 
δωρεάς μετά θάνατο, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για τη συγκέντρωση των 
πληροφοριών αυτών από συγγενείς ή τα 
άλλα πρόσωπα που επιτρέπουν τη δωρεά. 
Επίσης, τα κράτη μέλη επισημαίνουν σε 
όλα τα μέρη από τα οποία ζητούνται 
πληροφορίες, ότι είναι σημαντικό οι 
πληροφορίες αυτές να διαβιβάζονται 
αμέσως.

Or.en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ενημέρωση των δοτών ή των συγγενών τους σχετικά με τη διαδικασία δωρεάς και 
μεταμόσχευσης. Είναι επίσης σημαντικό να καταρτίζεται πλήρες, αντικειμενικό και αξιόπιστο 
κλινικό ιστορικό από την ιατρική ομάδα. 
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Τροπολογία 159
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
οι δυνητικοί ζώντες δότες διαθέτουν όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες, ως προς το 
σκοπό και τη φύση της δωρεάς, τις 
επιπτώσεις και τους κινδύνους, καθώς 
και τις εναλλακτικές θεραπείες για τον 
δυνητικό λήπτη, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να αποφασίζουν ύστερα από 
ενημέρωση. . Οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται πριν από τη δωρεά.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Δυστυχώς, η προστασία του ζώντος δότη δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες της ΕΕ με βάση το 
άρθρο 168 της ΣΛΕΕ. Η αναφορά στη σημαντική αυτή αρχή περιλαμβάνεται στην αιτιολογική 
σκέψη 18. Η δράση προτεραιότητας αριθ. 3 του σχεδίου δράσης «Προγράμματα ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών για τη δωρεά οργάνων από ζώντες» θα μπορούσε να προσφέρει τη βάση 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου σημείου. 

Τροπολογία 160
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι δωρεές ζώντων αντιμετωπίζονται 
ως επικουρικές των μεταθανάτιων 
δωρεών και χρησιμεύουν μόνο ως 
τελευταίες λύσεις, όταν δεν είναι 
διαθέσιμες κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις, όπως ένα όργανο θανόντος δότη. 
Δεδομένου ότι οι δωρεές από ζώντες 
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δότες ενέχουν κίνδυνο εκμετάλλευσης, 
πρέπει γενικά να περιορίζονται σε δωρεές 
μεταξύ στενών συγγενών και συζύγων ή 
μεταξύ ζευγαριών που συζούν σε μόνιμη 
βάση.

Or.it

(Βλ. τροπολογία 31 του εισηγητή. )

Αιτιολόγηση

Πρέπει μεταξύ εκείνων που επιτρέπεται να κάνουν δωρεές εν ζωή να συμπεριληφθούν τα 
ζευγάρια που συζούν σε μόνιμη βάση.

Τροπολογία 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δωρεές ζώντων αντιμετωπίζονται 
ως συμπληρωματικές των μεταθανάτιων 
δωρεών και χρησιμεύουν μόνο ως 
τελευταίες λύσεις, όταν δεν είναι 
διαθέσιμες κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις, όπως ένα όργανο θανόντος δότη. 
Οι δωρεές ζώντων περιορίζονται κατ' 
αρχήν σε δωρεές μεταξύ στενών 
συγγενών και συζύγων, λόγω του 
εμφανούς κινδύνου εκμετάλλευσής τους.

Or.en

Τροπολογία 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
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ζώντες δότες επιλέγονται με γνώμονα την 
υγεία και το ιατρικό ιστορικό τους και, 
κατά περίπτωση, κατόπιν ψυχολογικής 
αξιολόγησης, από ειδικευμένους και 
καταρτισμένους επαγγελματίες. Η εξέταση 
αυτών των στοιχείων ενδέχεται να 
οδηγήσει στον αποκλεισμό προσώπων των 
οποίων η δωρεά θα μπορούσε να 
δημιουργήσει κίνδυνο για την υγεία 
τρίτων, π.χ. με την πιθανότητα μετάδοσης 
νόσων, ή σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους.

ζώντες δότες επιλέγονται με γνώμονα την 
υγεία και το ιατρικό ιστορικό τους και, 
κατά περίπτωση, κατόπιν ψυχολογικής 
αξιολόγησης, από ειδικευμένους και 
καταρτισμένους επαγγελματίες. Η εξέταση 
αυτών των στοιχείων ενδέχεται να 
οδηγήσει στον αποκλεισμό προσώπων των 
οποίων η δωρεά θα μπορούσε να 
δημιουργήσει κίνδυνο για την υγεία 
τρίτων, π.χ. με την πιθανότητα μετάδοσης 
νόσων, ή σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης την 
ασφαλιστική κάλυψη του δότη οργάνων.

Or.de

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των ζώντων δοτών είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να παρέχεται ασφαλιστική 
κάλυψη. Οι ζώντες δότες αναλαμβάνουν με την αλτρουιστική τους πράξη σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία τους, ο οποίος πρέπει με το συγκεκριμένο μέσο να περιορίζεται. 

Τροπολογία 163
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς 
την αρχή της μη εμπορευματοποίησης 
του ανθρώπινου σώματος, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε 
αντιστάθμιση προς τους ζώντες δότες 
αφορά αποκλειστικά την ανάληψη των 
δαπανών που σχετίζονται άμεσα με τη 
δωρεά (όπως τα έξοδα ταξιδίου, οι 
δαπάνες φύλαξης παιδιών, διαφυγόντα 
έσοδα λόγω της περιόδου ανάρρωσης, 
απώλεια εργασίας ή ανικανότητα για 
εργασία) , και αποκλείουν οποιαδήποτε 
οικονομικά κίνητρα για τους δυνητικούς 
δότες. 

Or.it
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(Βλ. τροπολογία 32 του εισηγητή)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η απώλεια εσόδων λόγω της δωρεάς μπορεί επίσης να συνίσταται 
σε απώλεια εργασίας ή ανικανότητα για εργασία.

Τροπολογία 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με στόχο τη συμμόρφωση προς την 
αρχή της μη εμπορευματοποίησης του 
ανθρώπινου σώματος, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ενδεχόμενη 
αντιστάθμιση για τους ζώντες δωρητές 
περιορίζεται αυστηρά στην παροχή 
ασφάλειας υγείας για τις μακροπρόθεσμες 
ιατρικές συνέπειες της δωρεάς και την 
αντιστάθμιση των δαπανών που 
σχετίζονται με τη δωρεά, όπως τα έξοδα 
ταξιδίου, οι δαπάνες φύλαξης των 
παιδιών ή τυχόν διαφυγόντα έσοδα, και 
απαγορεύουν την προσφορά 
οποιουδήποτε οικονομικού κινήτρου για 
τους ενδεχόμενους δωρητές.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά κίνητρα για δωρεές οργάνων αποκλείονται. Πρέπει ωστόσο να διασφαλίζεται 
ότι ο ζωντανός δότης δεν θα υποστεί οικονομική ζημία λόγω της δωρεάς. Πρέπει επίσης να 
αποσαφηνίζεται ότι, μολονότι απαιτείται αυστηρή και αντικειμενική συσχέτιση μεταξύ της 
μεταμόσχευσης οργάνου και των δαπανών που προκύπτουν, η συσχέτιση αυτή δεν έχει χρονικό 
όριο και καλύπτει τα έξοδα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για 
μακροπρόθεσμες ή μόνιμες βλάβες της υγείας λόγω της μεταμόσχευσης. 
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Τροπολογία 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δότες μπορούν να λαμβάνουν 
αποζημίωση περιοριζόμενη αυστηρά 
στην αντιστάθμιση των δαπανών και της 
αναστάτωσης που συνεπάγεται η δωρεά. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη 
ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
μπορεί να χορηγείται αποζημίωση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση έχει ληφθεί από την οδηγία για τους ιστούς και τα κύτταρα, 
προκειμένου να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των δύο εγγράφων της ΕΕ. 

Τροπολογία 166
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τούτο δεν συνεπάγεται ότι οι δότες 
δεν μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση, 
περιοριζόμενη αυστηρά στην 
αντιστάθμιση των δαπανών και της 
αναστάτωσης που σχετίζονται με τη 
δωρεά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να χορηγείται αποζημίωση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 13 (αρχές που διέπουν τη δωρεά οργάνων), 
προκειμένου να καταστεί σαφές ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στη δωρεάν προσφορά. Τούτο είναι 
σύμφωνο και προς τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική, τις 
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αναθεωρημένες κατευθυντήριες αρχές για τα ανθρώπινα κύτταρα και ιστούς και τη 
μεταμόσχευση οργάνων, της ΠΟΥ, και της δήλωσης της Κωνσταντινούπολης για το 
λαθρεμπόριο οργάνων και το μεταμοσχευτικό τουρισμό. Η προτεινόμενη διατύπωση έχει ληφθεί 
από την οδηγία για τους ιστούς και τα κύτταρα, προκειμένου να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των 
δύο εγγράφων της ΕΕ. 

Τροπολογία 167
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2b. Τα πρόσωπα που έχουν υποστεί 
αδικαιολόγητα σωματική βλάβη εξαιτίας 
κάποιας επέμβασης, δικαιούνται ανάλογη 
αποζημίωση.

Or.it

(Βλ. τροπολογία 33 του εισηγητή)

Αιτιολόγηση

Η αναλογικότητα της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί 
αδικαιολόγητα σωματική βλάβη εξαιτίας κάποιας επέμβασης προσδιορίζεται κατά περίπτωση 
από την αρμόδια δικαστική αρχή. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να οριστούν εκ των προτέρων 
όρια στην οδηγία.

Τροπολογία 168
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο ζώντων δοτών 
μετά τη δωρεά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και στατιστικού 
απορρήτου, και συλλέγει στοιχεία για την 
παρακολούθησή τους και, ειδικότερα, για 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο ζώντων δοτών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και στατιστικού απορρήτου,
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σχετιζόμενες με τη δωρεά τους επιπλοκές 
οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζονται η ποιότητα και η ασφάλεια, το ιδεώδες θα ήταν να μπορούν 
όλες οι χώρες να δημιουργήσουν και να τηρούν μητρώο μετέπειτα παρακολούθησης των 
ζώντων δοτών, τούτο όμως δεν είναι εφικτό και φαίνεται υπέρμετρα αυστηρό μέτρο για να 
περιληφθεί σε οδηγία. Η τήρηση μητρώου ζώντων δοτών (όχι για τη μετέπειτα παρακολούθησή 
τους) είναι εφικτή και ουσιαστική για το σκοπό της ιχνηλασιμότητας. 

Τροπολογία 169
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
παρακολούθηση της κατάστασης των 
ζώντων δοτών σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις, προκειμένου να εντοπίζουν , να 
αναφέρουν και να διαχειρίζονται 
οποιοδήποτε συμβάν που μπορεί να 
σχετίζεται με την ποιότητα και την 
ασφάλεια του δωριζόμενου οργάνου και, 
συνακόλουθα, του λήπτη, καθώς και 
οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αντίδραση που 
μπορεί να προκληθεί στο δότη λόγω της 
δωρεάς.

Or.en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 33α. 



AM\807512EL.doc 73/90 PE439.155v03-00

EL

Τροπολογία 170
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προασπίζεται πλήρως και αποτελεσματικά 
σε κάθε δραστηριότητα μεταμόσχευσης 
οργάνου, σύμφωνα με τις κοινοτικές 
διατάξεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
η οδηγία 95/46/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 8 
παράγραφος 3, τα άρθρα 16 και 17 και το 
άρθρο 28 παράγραφος 2 της εν λόγω 
οδηγίας.

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προασπίζεται πλήρως και αποτελεσματικά 
σε κάθε δραστηριότητα δωρεάς και 
μεταμόσχευσης οργάνου, σύμφωνα με τις 
κοινοτικές διατάξεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως η οδηγία 95/46/ΕΚ, και ιδίως το 
άρθρο 8 παράγραφος 3, τα άρθρα 16 και 
17 και το άρθρο 28 παράγραφος 2 της εν 
λόγω οδηγίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνει και τους δότες. 

Τροπολογία 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανωνυμία δοτών και ληπτών Προστασία δεδομένων

Or.de

Τροπολογία 172
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανωνυμία δοτών και ληπτών Προστασία των δεδομένων και 
εμπιστευτικότητα για δότες και λήπτες

Or.de

Τροπολογία 173
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
δοτών και των ληπτών που αποτέλεσαν 
αντικείμενο επεξεργασίας εντός του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
καθίστανται ανώνυμα, ώστε να μην μπορεί 
να εξακριβωθεί η ταυτότητα ούτε των 
δοτών ούτε των ληπτών.

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
δοτών και των ληπτών τα οποία
συγκεντρώνονται και υφίστανται 
επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και στα οποία έχουν πρόσβαση 
τρίτοι, καθίστανται ανώνυμα ή 
ψευδώνυμα ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία του δότη και του λήπτη.

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι έννοιες «ιχνηλασιμότητα» και «ανωνυμία» χρησιμοποιούνται στην πρόταση με τρόπο 
αντιφατικό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να αλλάξει η διατύπωση ώστε να εναρμονιστεί με τις 
σχετικές οδηγίες για προστασία των δεδομένων. 

Τροπολογία 174
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
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δοτών και των ληπτών που αποτέλεσαν 
αντικείμενο επεξεργασίας εντός του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
καθίστανται ανώνυμα, ώστε να μην μπορεί 
να εξακριβωθεί η ταυτότητα ούτε των 
δοτών ούτε των ληπτών.

δοτών και των ληπτών τα οποία 
συγκεντρώνονται και υφίστανται 
επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και στα οποία έχουν πρόσβαση 
τρίτοι, καθίστανται ανώνυμα ή 
ψευδώνυμα ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία του δότη και του λήπτη.

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι έννοιες «ιχνηλασιμότητα» και «ανωνυμία» χρησιμοποιούνται στην πρόταση με τρόπο 
αντιφατικό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να αλλάξει η διατύπωση ώστε να εναρμονιστεί με τις 
σχετικές οδηγίες για προστασία των δεδομένων. 

Τροπολογία 175
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
δοτών και των ληπτών που αποτέλεσαν 
αντικείμενο επεξεργασίας εντός του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
καθίστανται ανώνυμα, ώστε να μην 
μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα ούτε 
των δοτών ούτε των ληπτών.

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
δοτών και των ληπτών τα οποία 
συγκεντρώνονται και υφίστανται 
επεξεργασία στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας καθίστανται 
ψευδώνυμα ώστε να μην είναι δυνατή η 
αναγνώριση δότη και του λήπτη από 
τρίτους.

Or.de

Αιτιολόγηση

Eine Anonymisierung kann hier nicht als Option zugelassen werden, weil die 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleiben muss. Auf einschlägige 
Pseudonymisierungsverfahren sollte zurückgegriffen werden, um die Spenderidentifikation in 
bestimmten Einzelfällen über die Anwendung eines Schlüssels durch berechtigte Personen zu 
ermöglichen. Die (Ent-)Pseudomynisierung muss zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt 
wreden, um gerade bei grenzüberschreitenden Beschaffungswesen im Einzelfall die 
Rückverfolgbarkeit - unter Beachtung der Anforderugen des Datenschutzes - sicherzustellen. 
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Τροπολογία 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ορισμός και καθήκοντα των αρμοδίων 
αρχών

 Ορισμός και καθήκοντα των αρμοδίων 
υπηρεσιών/οργανισμών/ιδρυμάτων

Or.de

Αιτιολόγηση

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Τροπολογία 177
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή 
ή τις αρμόδιες αρχές (στο εξής "οι 
αρμόδιες αρχές") που φέρουν την ευθύνη 
για την υλοποίηση των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας.

 Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή, 
οργανισμό ή ίδρυμα ή τις αρμόδιες αρχές, 
οργανισμούς ή ιδρύματα (στο εξής 
«αρμόδιες αρχές, οργανισμοί ή 
ιδρύματα») που φέρουν την ευθύνη για 
την υλοποίηση των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας. Ο επικεφαλής της 
αρμόδιας αρχής κάθε κράτους μέλους δεν 
μπορεί να έχει έννομο συμφέρον ή σχέση 
εργασίας με τους φορείς υλοποίησης των 
διαδικασιών που ορίζονται στη παρούσα 
οδηγία. Στη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων των δημόσιων αρχών 
δύνανται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι 
των κοινωνικών φορέων που 
εκπροσωπούν δυνητικούς λήπτες 
οργάνων, για την περαιτέρω κατοχύρωση 
της διαφάνειας των διαδικασιών.

Or.el

Αιτιολόγηση

Για να διατηρηθούν οι επιτυχημένες και εγκεκριμένες οργανωτικές δομές των κρατών μελών, το 
άρθ. 18 πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων αρμόδιων φορέων έντός του 
υπάρχοντος πλαισίου. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίζεται ρητά ότι μπορεί να πρόκειται για 
οποιονδήποτε οργανισμό, ίδρυμα ή αρχή, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό φορέα, όπως 
αναφέρει ο νέος ορισμός στο άρθρο 3 (τροπολογία 3). [Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά 
και η διάθεση οργανώνονται από ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υποβάλλουν 
αναφορές στο Υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπει η γερμανική Πράξη για τις μεταμοσχεύσεις, 
του 1997]. Επιπροσθέτως, για να διασφαλίστεί η απαιτούμενη   αυξημένη διαφάνεια  ενόψει 
των  σημαντικών διλημμάτων που συνεπάγεται η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης. 

Τροπολογία 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18, παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή 
ή τις αρμόδιες αρχές (στο εξής «οι 
αρμόδιες αρχές») που φέρουν την ευθύνη 
για την υλοποίηση των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας.

 Τα κράτη μέλη ορίζουν τα δημόσια ή 
ιδιωτικά κοινωφελή 
φορείς/οργανισμούς/ιδρύματα που είναι 
επιφορτισμένα ιδιαίτερα με την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

Or.de

Αιτιολόγηση

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
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Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Τροπολογία 179
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή
ή τις αρμόδιες αρχές (στο εξής «οι
αρμόδιες αρχές») που φέρουν την ευθύνη 
για την υλοποίηση των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας.

 Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή 
που φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση 
των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον ορισμό της «αρμόδιας αρχής». 

Τροπολογία 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18, παράγραφος 2, εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν, ιδίως, τα 
ακόλουθα μέτρα:

Οι αρμόδιες αρχές ή τα αρμόδια ιδρύματα
λαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα μέτρα:

Or.de

Τροπολογία 181
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εφαρμόζουν και επικαιροποιούν ένα 
εθνικό πρόγραμμα ποιότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 4·

(α) εφαρμόζουν και επικαιροποιούν ένα 
πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 4·

Or.en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροποποίηση του άρθρου 4. 

Τροπολογία 182
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
μεταβιβάζει, ή να επιτρέπει στην αρμόδια 
αρχή να μεταβιβάζει, μέρος ή το σύνολο 
των καθηκόντων που του αναθέτει η 
παρούσα οδηγία σε άλλο φορέα που 
κρίνεται κατάλληλος με βάση τις εθνικές 
διατάξεις. Ο φορέας αυτός μπορεί επίσης 
να επικουρεί την αρμόδια αρχή στην 
εκτέλεση των καθηκόντων της.

Or.en

Αιτιολόγηση

Συμφωνία όσον αφορά την ανάγκη να καθιερωθεί η δυνατότητα μεταβίβασης καθηκόντων. Η 
συγκεκριμένη διατύπωση είναι πιο ευέλικτη. Η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να 
τοποθετηθεί πριν από τα ληπτέα μέτρα (18.2). 

Τροπολογία 183
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
μεταβιβάζει, ή να επιτρέπει στην αρμόδια 
αρχή να μεταβιβάζει, μέρος ή το σύνολο 
των καθηκόντων που του αναθέτει η 
παρούσα οδηγία σε άλλο φορέα που 
κρίνεται κατάλληλος με βάση τις εθνικές 
διατάξεις. Ο φορέας αυτός μπορεί επίσης 
να επικουρεί την αρμόδια αρχή στην 
εκτέλεση των καθηκόντων της.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί η δυνατότητα μεταβίβασης καθηκόντων. 

Τροπολογία 184
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί 
αφαίρεσης και τα μεταμοσχευτικά κέντρα 
υποβάλλονται τακτικά σε έλεγχο και σε 
λογιστικό έλεγχο, ώστε να βεβαιώνεται η 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας·

β) εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί 
αφαίρεσης και τα μεταμοσχευτικά κέντρα 
υποβάλλονται τακτικά σε δημόσιο έλεγχο 
και σε λογιστικό έλεγχο, ώστε να 
βεβαιώνεται η συμμόρφωσή τους με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

Or.el

Αιτιολόγηση

Λόγω της ευαίσθητης και μη κερδοσκοπικής πτυχής της διαδικασίας μεταμόσχευσης οργάνων 
καθώς και της αδύναμης θέσης των ασθενών που αναμένουν να δεχθούν το μόσχευμα, υπάρχει 
ανάγκη πρόβλεψης αυστηρών διαδικασιών δημοσίου ελέγχου σε κάθε φάση της διαδικασίας. 
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Τροπολογία 185
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) παρέχουν κατάλληλη κοθοδήγηση στα 
ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, στους 
επαγγελματίες του τομέα και σε άλλους 
φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε 
στάδιο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου·

ε) παρέχουν κατάλληλη κοθοδήγηση στα 
ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, στους 
επαγγελματίες του τομέα και σε άλλους 
φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε 
στάδιο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση ή την αποβολή του 
οργάνου, καθώς επίσης την αγωγή που 
χορηγείται στη συνέχεια και την 
αποθεραπεία στο μετεγχειρητικό στάδιο. 
Διασφαλίζουν ότι δημιουργούνται ειδικά 
πρωτόκολλα διαδικασιών των 
εγχειρητικών και των μετεγχειρητικών 
σταδίων με την ευθύνη των αντίστοιχων 
χειρουργικών ομάδων, ειδικών 
παθολόγων και άλλων αναγκαίων 
ειδικοτήτων·

Or.el

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας με 
θεραπευτικές αγωγές για την πρόληψη της απόρριψης είναι εξίσου απαραίτητη για την επιτυχία 
της μεταμόσχευσης στον ασθενή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, εφόσον έχει 
καίρια σημασία για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς. 
Το εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοδηγεί τις νοσοκομειακές 
μονάδες σε θέματα παρακολούθησης ασθενών μετά από μεταμόσχευση. Τα ειδικά πρωτόκολλα 
θα διευκολύνουν τη λειτουργία των μεταμοσχευτικών κέντρων  και τη διαφάνεια των 
διαδικασιών . 

Τροπολογία 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19, παράγραφος 1, εισαγωγή 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
αρμόδια φορείς/οργανισμοί/ιδρύματα

Or.de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, για να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα του τομέα της 
υγείας στα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο (γ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) καταρτίζει και τηρεί αρχείο των 
οργανισμών αφαίρεσης και των 
μεταμοσχευτικών κέντρων.

(γ) καταρτίζει και τηρεί αρχείο των 
εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης, των ομάδων ή των 
τμημάτων νοσοκομείων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που διαθέτουν άδεια για 
την αφαίρεση ανθρώπινων οργάνων, και 
των μεταμοσχευτικών κέντρων

Or.de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, για να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα του τομέα της 
υγείας στα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19, παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος της 2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος της 
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Επιτροπής ή άλλου κράτους μέλους, 
παρέχουν στοιχεία σχετικά με το αρχείο 
των οργανισμών αφαίρεσης και των 
μεταμοσχευτικών κέντρων.

Επιτροπής ή άλλου κράτους μέλους, 
παρέχουν στοιχεία σχετικά με το αρχείο 
των εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης, των ομάδων ή των 
τμημάτων νοσοκομείων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που διαθέτουν άδεια για 
την αφαίρεση ανθρώπινων οργάνων, και 
των μεταμοσχευτικών κέντρων.

Or.de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, για να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα του τομέα της 
υγείας στα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20, παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί ένα δίκτυο 
αρμόδιων αρχών με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών για την πείρα που αποκτάται 
από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Η Επιτροπή δημιουργεί ένα δίκτυο 
αρμόδιων φορέων, οργανισμών και 
ιδρυμάτων με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών για την πείρα που αποκτάται 
από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 19, παράγραφος 1. 

Τροπολογία 190
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21, παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
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ανταλλαγή οργάνου από ή προς τρίτες 
χώρες εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

ανταλλαγές οργάνων από ή προς τρίτες 
χώρες εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

Or.de

Τροπολογία 191
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21, παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε
ανταλλαγή οργάνου από ή προς τρίτες 
χώρες εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ανταλλαγές οργάνων από ή προς τρίτες 
χώρες εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

Or.de

Τροπολογία 192
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέτουν τη χορήγηση αδειών για την 
ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες σε 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής 
οργάνων.

Or.de

Αιτιολόγηση

Το ισχύον καταξιωμένο οργανωτικό σύστημα μεταμόσχευσης οργάνων, που προβλέπει επίσης 
την ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες, θα πρέπει να διατηρηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα 
πρέπει να υπόκειται σε έγκριση κάθε ανταλλαγή οργάνων με τρίτη χώρα, αλλά γενικά η 
ανταλλαγή οργάνων με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις τούτο μπορεί 
επίσης να ανατεθεί σε ευρωπαϊκό οργανισμό ανταλλαγής οργάνων. 
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Τροπολογία 193
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν 
τη χορήγηση αδειών για την ανταλλαγή 
οργάνων με τρίτες χώρες σε ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων.

Or.de

Αιτιολόγηση

Το ισχύον, καταξιωμένο οργανωτικά, σύστημα μεταμόσχευσης οργάνων, που προβλέπει επίσης 
την ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες, θα πρέπει να διατηρηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα 
πρέπει να υπόκειται σε έγκριση κάθε ανταλλαγή οργάνων με τρίτη χώρα, αλλά γενικά η 
ανταλλαγή οργάνων με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις τούτο μπορεί 
επίσης να ανατεθεί σε ευρωπαϊκό οργανισμό ανταλλαγής οργάνων. 

Τροπολογία 194
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή –πριν από …. και, στη 
συνέχεια, ανά τριετία– για τις 
δραστηριότητες που αναλήφθηκαν σε 
σχέση με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, καθώς και για την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή –πριν από ….* και, στη 
συνέχεια, ανά τριετία– για τις 
δραστηριότητες που αναλήφθηκαν σε 
σχέση με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, καθώς και για την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της.

* 6 από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι νέες προθεσμίες προτάθηκαν από την Επιτροπή με βάση την πείρα από την οδηγία για τους 
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ιστούς και τα κύτταρα. 

Τροπολογία 195
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από …. και, στη συνέχεια ανά 
τριετία, η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών έκθεση για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

2. Πριν από ….** και, στη συνέχεια ανά 
τριετία, η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών έκθεση για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

** 5 έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι νέες προθεσμίες προτάθηκαν από την Επιτροπή με βάση την πείρα από την οδηγία για τους 
ιστούς και τα κύτταρα. 

Τροπολογία 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κανόνες για την επικαιροποίηση και τη 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το 
χαρακτηρισμό ανθρώπινων οργάνων, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα·

(α) κανόνες για την επικαιροποίηση και τη 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το 
χαρακτηρισμό ανθρώπινων οργάνων και 
δοτών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο 
παράρτημα·

Or.de
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Αιτιολόγηση

Με τις προσθήκες λαμβάνονται υπόψη η συσχέτιση του χαρακτηρισμού ανθρώπινων οργάνων 
και δοτών (1α), καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 3 στοιχεία ιγ) και ιδ) της πρότασης οδηγίας 
(1γ, 2α και β). 

Τροπολογία 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο (γ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διαδικασίες για την εξασφάλιση της 
υποβολής στοιχείων για σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις.

(γ) διαδικασίες για την εξασφάλιση της 
υποβολής στοιχείων για μη αναμενόμενα 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και 
αντιδράσεις.

Or.de

Αιτιολόγηση

Με τις προσθήκες λαμβάνονται υπόψη η συσχέτιση του χαρακτηρισμού ανθρώπινων οργάνων 
και δοτών (1α), καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 3 στοιχεία ιγ) και ιδ) της πρότασης οδηγίας 
(1γ, 2α και β). 

Τροπολογία 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 - παράγραφος 2 - στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων 
υποβολής στοιχείων για τα ανεπιθύμητα 
συμβάντα και τις ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
11 παράγραφος 3·

(α) τη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων 
υποβολής στοιχείων για τα μη 
αναμενόμενα ανεπιθύμητα συμβάντα και 
τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3·

Or.de
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Αιτιολόγηση

Με τις προσθήκες λαμβάνονται υπόψη η συσχέτιση του χαρακτηρισμού ανθρώπινων οργάνων 
και δοτών (1α), καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 3 στοιχεία ιγ) και ιδ) της πρότασης οδηγίας 
(1γ, 2α και β). 

Τροπολογία 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25, παράγραφος 2, στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εφαρμογή και τη λειτουργία του 
δικτύου των αρμόδιων αρχών που 
αναφέρεται στο άρθρο 20.

(β) την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα
του δικτύου των αρμόδιων αρχών που 
αναφέρεται στο άρθρο 20.

Or.de

Αιτιολόγηση

Με τις προσθήκες λαμβάνονται υπόψη η συσχέτιση του χαρακτηρισμού ανθρώπινων οργάνων 
και δοτών (1α), καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 3 στοιχεία ιγ) και ιδ) της πρότασης οδηγίας 
(1γ, 2α και β). 

Τροπολογία 200
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, 
εφόσον τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα 
προς τις διατάξεις της Συνθήκης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα, αν το επιθυμούν. Τούτο είναι 
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σύμφωνο προς την οδηγία για τους ιστούς και τα κύτταρα. 

Τροπολογία 201
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – εδάφιο 2α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, 
εφόσον τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα 
προς τις διατάξεις της Συνθήκης.

Or.en

Τροπολογία 202
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην
Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που 
θεσπίζονται στον τομέα που καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου που θεσπίζονται στον 
τομέα που καλύπτεται από την παρούσα 
οδηγία.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ανακοινώσουν όλες τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας στον 
160έα που καλύπτεται από την οδηγία. 

Τροπολογία 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – εισαγωγικό τμήμα 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για τους σκοπούς του άρθρου 7, ο 
οργανισμός αφαίρεσης ή η χειρουργική 
ομάδα αφαίρεσης πρέπει να 
συγκεντρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία 
σχετικά τα χαρακτηριστικά του οργάνου 
και του δότη, ύστερα από εργαστηριακό 
έλεγχο κατά περίπτωση. Η επεξεργασία 
των στοιχείων αυτών γίνεται σύμφωνα με 
τις νομικές απαιτήσεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και το απόρρητο:

 Για τους σκοπούς του άρθρου 7, ο 
οργανισμός αφαίρεσης ή η χειρουργική 
ομάδα αφαίρεσης πρέπει να 
συγκεντρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία 
σχετικά τα χαρακτηριστικά του οργάνου 
και του δότη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
ιδιαίτερα στοιχεία της συγκεκριμένης 
περίπτωσης. Η επεξεργασία των στοιχείων 
αυτών γίνεται σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το 
απόρρητο: Σε περίπτωση που τα στοιχεία 
είναι ελλιπή, η απόφαση για τη 
μεταμόσχευση λαμβάνεται μετά από 
μελέτη της επικινδυνότητας της 
συγκεκριμένης περίπτωσης για το δότη 
και το λήπτη.

Or.de

Αιτιολόγηση

Με τη συμπλήρωση της διατύπωσης λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι πάντα 
διαθέσιμα ή δεν είναι πάντα δυνατόν να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
που προβλέπονται στο παράρτημα για το χαρακτηρισμό του οργάνου και του δότη. Τούτο δεν θα 
πρέπει να καθιστά αδύνατη τη μεταμόσχευση σε όλες τις περιπτώσεις. Αν η συμπλήρωση αυτή 
δεν ληφθεί υπόψη, ο αριθμός των προσφερόμενων οργάνων θα μειωθεί περαιτέρω. 


