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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που 
προορίζονται για μεταμόσχευση
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0818),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2, και 152, παράγραφος 4, στοιχείο α), της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0480/2008),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, με τίτλο " Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 168, παράγραφος 4, της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
(A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

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 

(2) Ωστόσο, η χρήση οργάνων στο πλαίσιο 
μεταμόσχευσης συνεπάγεται κινδύνους. 
Δεδομένης της εκτεταμένης θεραπευτικής 
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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. 

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 ιατρικής 
εμπειρογνωμοσύνης, τεχνολογίας και 
καινοτόμων ιατρικών θεραπειών μπορούν 
να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους 
που συνδέονται με τη μεταμόσχευση 
οργάνων σε ασθενείς, όπως, για 
παράδειγμα, η απόρριψη του 
μοσχεύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία έχει ως δεδηλωμένο στόχο τη βελτίωση του λόγου κινδύνου / οφέλους για 
τους ασθενείς. Πρέπει, συνεπώς, να τονίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις ότι ο περιορισμός 
ορισμένων κινδύνων είναι δυνατός μέσω της εφαρμογής της οδηγίας. Η αποδοχή του 
μοσχεύματος από τον ασθενή αποτελεί καίριο στοιχείο του ιατρικού αποτελέσματος. Για τον 
λόγο αυτόν, πρέπει να εφαρμοσθούν μέτρα για τη μείωση της απόρριψης μοσχευμάτων, πράγμα 
που θα βελτίωνε τον λόγο κινδύνου / οφέλους για τους ασθενείς.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

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, την αφαίρεση, τον έλεγχο, 
τον χαρακτηρισμό, τη συντήρηση, τη 
μεταφορά και τη μεταμόσχευση 
ανθρώπινων οργάνων θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα ειδικευμένο και καταρτισμένο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των διαδικασιών που προβλέπονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1 περιλαμβάνει 
επίσης τον «χαρακτηρισμό».
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Τροπολογία 3

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 δότη και στην 
αλληλεγγύη μεταξύ του δότη και του 
λήπτη, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη αυστηρών κανόνων 
εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, για 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων τόσο του δότη, όσο και του 
λήπτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έννοιες της "ανιχνευσιμότητας" και της "αναγνωρισιμότητας" συνδέονται στενά μεταξύ τους: 
όταν είναι δυνατή η ανίχνευση, κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, των κατόχων του βιολογικού 
υλικού, οι κάτοχοι αυτοί μπορούν να θεωρηθούν αναγνωρίσιμοι. Από την άποψη της 
προστασίας των δεδομένων, η ανιχνευσιμότητα και η ανωνυμία δεν μπορούν να υπάρχουν 
ταυτόχρονα, διότι είναι αντίθετες μεταξύ τους. Η πρόταση, ωστόσο, χρησιμοποιεί τους δύο 
όρους μαζί, δημιουργώντας έτσι μία αντίφαση.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται με 
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την εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα 
αφορά τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά 
με μοσχεύματα από και προς τρίτες 
χώρες. Στο πεδίο αυτό εφαρμόζεται το 
ειδικό καθεστώς για τη διαβίβαση 
προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, 
όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 25 και 26 
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 αυτών1.
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, που 
ορίζεται στα άρθρα 25 και 26 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Το άρθρο 21 ή η σχετική αιτιολογική 
σκέψη 15 της πρότασης θα μπορούσε να αναφέρει ότι η αρμόδια αρχή θα διαβουλευθεί με την 
εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα αφορά τη 
διαβίβαση δεδομένων σχετικά με μοσχεύματα από και προς τρίτες χώρες. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
πρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
όσον αφορά την εγγύηση της ποιότητας 
και της ασφάλειας των οργάνων καθ’ όλη 
την αλυσίδα από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση. Όπως τονίζεται στη 
σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα 
κράτη μέλη σχετικά με το ιστορικό, τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του 
εθνικού οργανισμού μεταμοσχεύσεων
(ΕΟΜ), είναι προτιμότερο να υπάρχει 
ενιαίος φορέας ο οποίος να είναι επίσημα 

(19) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
πρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
όσον αφορά την εγγύηση της ποιότητας 
και της ασφάλειας των οργάνων καθ’ όλη 
την αλυσίδα από τη δωρεά έως τη 
μεταμόσχευση και σε όλη τη διάρκεια της 
ανάρρωσης του ασθενούς, στη βάση της 
βέλτιστης διαθέσιμης ιατρικής πρακτικής 
για τη μετεγχειρητική θεραπεία. Όπως 
τονίζεται στη σύσταση της Επιτροπής των 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
προς τα κράτη μέλη σχετικά με το 
ιστορικό, τα καθήκοντα και τις 
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αναγνωρισμένος και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με πλήρη αρμοδιότητα για τη 
δωρεά, τη διάθεση, την ιχνηλασιμότητα 
και τη λογοδοσία. Ωστόσο, ανάλογα ιδίως 
με την κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός 
των κρατών μελών, μπορεί να 
συνεργαστούν τοπικοί, περιφερειακοί, 
εθνικοί και/ή διεθνείς φορείς, ώστε να 
συντονιστούν η δωρεά, η διάθεση και/ή 
μεταμόσχευση, με τον όρο ότι το ισχύον 
πλαίσιο εξασφαλίζει τη λογοδοσία, τη 
συνεργασία και την αποτελεσματικότητα.

αρμοδιότητες του εθνικού οργανισμού 
μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), είναι 
προτιμότερο να υπάρχει ενιαίος φορέας ο 
οποίος να είναι επίσημα αναγνωρισμένος 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 
πλήρη αρμοδιότητα για τη δωρεά, τη 
διάθεση, την ιχνηλασιμότητα και τη 
λογοδοσία. Ωστόσο, ανάλογα ιδίως με την 
κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός των 
κρατών μελών, μπορεί να συνεργαστούν 
τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και/ή 
διεθνείς φορείς, ώστε να συντονιστούν η 
δωρεά, η διάθεση και/ή μεταμόσχευση, με 
τον όρο ότι το ισχύον πλαίσιο εξασφαλίζει 
τη λογοδοσία, τη συνεργασία και την 
αποτελεσματικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η 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.

Τροπολογία 6

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, όποτε εξετάζονται 
μέτρα εφαρμογής που επηρεάζουν την 
προστασία και την ασφάλεια δεδομένων, 
θα πρέπει να ζητείται η γνώμη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων, 
περιλαμβανομένου του Ευρωπαίου 
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Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Ο νομοθέτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι, όσον αφορά το άρθρο 25, όποτε εξετάζονται μέτρα 
εφαρμογής που επηρεάζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων, θα ζητείται η γνώμη 
όλων των ενδιαφερομένων φορέων, περιλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. 

Τροπολογία 7

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 
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.

(22) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις κατά την 
έννοια του άρθρου 290 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όσον αφορά, σε περίπτωση ανταλλαγής 
οργάνων μεταξύ των κρατών μελών, τις 
διαδικασίες για τη διαβίβαση, στα 
μεταμοσχευτικά κέντρα, των πληροφοριών 
που αφορούν τα χαρακτηριστικά των 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νομοθέτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι, όσον αφορά το άρθρο 25, όποτε εξετάζονται μέτρα 
εφαρμογής που επηρεάζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων, θα ζητείται η γνώμη 
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όλων των ενδιαφερομένων φορέων, περιλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν 
αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, με 
την προϋπόθεση ότι σε αυτά τηρούνται οι 
διατάξεις της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 9

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, ανάλογα με τις έννοιες που 
χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος ή 
καταχώρηση σε δημόσιο φορέα για την 
προσφορά υγειονομικής περίθαλψης, 
εφόσον στις αρμοδιότητες του ανωτέρω 
δημόσιου φορέα περιλαμβάνεται να 
εξασφαλίζει ότι ο καταχωρημένος φορέας 
συμμορφώνεται προς τους κανόνες που 
ορίζει η παρούσα οδηγία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρήσουν τις οργανωτικές και διοικητικές δομές τους όλα τα κράτη 
μέλη που διαθέτουν ήδη καλά εδραιωμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και 
μεταμοσχεύσεων Σε ορισμένα κράτη μέλη η καταχώρηση είναι το αντίστοιχο της διαδικασίας 
έγκρισης ή διαπίστευσης.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο α α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «αρμόδια αρχή/οργανισμός/ίδρυμα»: 
μία ή περισσότερες μη κερδοσκοπικές 
αρχές/οργανισμοί/ιδρύματα, δημόσιου ή 
ιδιωτικού χαρακτήρα, με αρμοδιότητα 
στην εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, αλλά και ευθυγράμμισης προς τον ορισμό για έναν ευρωπαϊκό 
οργανισμό ανταλλαγής μοσχευμάτων, είναι αναγκαίο να δοθεί ένας ορισμός και για τον φορέα 
που, σύμφωνα με το άρθρο 18, θα είναι επιφορτισμένος με την προμήθεια και με την επίβλεψη 
της εφαρμογής των κανόνων της παρούσας οδηγίας ως βάσης όλων των ευρωπαϊκών 
συστημάτων μεταμοσχεύσεων. Συνεπώς, η προτεινόμενη τροπολογία είναι συμπληρωματική 
εκείνων που προτείνονται για το άρθρο 18 (τροπ. 37 και 38). Γίνεται έτσι δυνατή η ευέλικτη 
οργάνωση της δωρεάς και προμήθειας οργάνων, χωρίς να βλάπτεται η ποιότητα και η ασφάλειά 
τους.

Τροπολογία 11

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, είτε ζει είτε 
έχει αποβιώσει, ο οποίος έχει προβεί στη 
δωρεά ενός ή περισσότερων οργάνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σώμα στο οποίο γίνεται αναφορά είναι πάντοτε το σώμα ενός ανθρώπινου προσώπου, 
ακόμη και μετά τον θάνατό του, και, συνεπώς, ο ορισμός θα πρέπει να είναι προσωπικός.
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Τροπολογία 12

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»: ένα ίδρυμα 
υγειονομικής περίθαλψης, μια ομάδα ή μια 
μονάδα νοσοκομείου ή άλλος φορέας, που 
έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια 
αρχή, οργανισμό ή ίδρυμα να αναλάβει 
την αφαίρεση ανθρώπινων οργάνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τη συνέχεια της τροπολογίας αριθ. 9. Ο οργανισμός αφαίρεσης μπορεί να έχει 
διπλή λειτουργία, εφόσον μπορεί να είναι ένα νοσοκομείο δωρεάς οργάνων (νοσοκομείο ή 
τμήμα νοσοκομείου, όπου αφαιρούνται όργανα για μεταμοσχεύσεις) ή ένας εξωτερικός
(δημόσιος ή ιδιωτικός) οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό και την 
οργάνωση όλης της διαδικασίας δωρεάς και αφαίρεσης. Εάν ο οργανισμός αφαίρεσης δεν είναι 
ταυτόχρονα και το νοσοκομείο δωρεάς, μπορεί να λειτουργεί και ως αρμόδια αρχή, οργανισμός 
ή ίδρυμα. Βλ. επίσης τροπολογία αριθ. 17 στο άρθρο 5.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικά προγράμματα ποιότητας Εθνικά προγράμματα ποιότητας και 
ασφάλειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη το πεδίο που καλύπτει η οδηγία.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) τυποποιημένες διαδικασίες 
λειτουργίας για τον εντοπισμό και την 
καθοδήγηση ενδεχόμενων δωρητών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εντοπισμός των ενδεχόμενων δωρητών στις μονάδες εντατικής θεραπείας και η καθοδήγησή 
τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις δραστηριότητες δωρεάς οργάνων. 
Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει ένα δυναμικό περίπου 40 έως 50 δωρητών ανά 
εκατομμύριο πληθυσμού, σε όλά τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος θα 
μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των δωρεών οργάνων με τη συστηματική ανάλυση του 
υπάρχοντος δυναμικού δωρεάς σε όλα τα νοσοκομεία δωρεάς και, στη συνέχεια, με την 
πραγματοποίηση μετρήσεων ώστε να εξασφαλίζεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το 
δυναμικό δωρεάς.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β) - δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την ανάκληση οργάνων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2·

– την διαχείριση σοβαρών αρνητικών 
συμβάντων και αντιδράσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και/ή αντιδράσεις δεν 
περιλαμβάνεται κατ’ ανάγκη η ανάκληση οργάνων, όπως ορίζεται στην οδηγία. Σε μερικές 
περιπτώσεις, τα συμβάντα ή οι αντιδράσεις εμφανίζονται όταν τα όργανα έχουν ήδη 
μεταμοσχευτεί και, στην προκειμένη περίπτωση, η επέμβαση για την ανάκληση του οργάνου 
μπορεί να μην είναι το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο για την περίσταση. Εξ άλλου, η διαχείριση 
συγκεκριμένων προβλημάτων ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει την αναθεώρηση και την 
αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη 
διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β) - τρίτη περίπτωση

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 και διαχείρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν εμφανίζεται ένα σοβαρό αρνητικό συμβάν ή αντίδραση, επιβάλλεται η λήψη μιας σειράς 
μέτρων με στόχο την πρόληψη. Στα μετρα αυτά δεν περιλαμβάνεται κατ' ανάγκη και η ανάκληση 
του οργάνου, όπως ορίζεται στην οδηγία. Σε μερικές περιπτώσεις, σοβαρά συμβάντα ή 
αντιδράσεις εμφανίζονται όταν τα όργανα έχουν ήδη μεταμοσχευτεί και η επέμβαση για την 
ανάκληση του οργάνου μπορεί να μην είναι το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο για την περίσταση.

Τροπολογία 17

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. 

γ) ορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα 
που απαιτούνται από το υγειονομικό
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. 

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αφαίρεση πραγματοποιείται σε (ή από)
οργανισμούς αφαίρεσης οι οποίοι 
συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλειονότητα των νοσοκομείων δωρεάς δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν χωρίς υποστήριξη 
τη συμμόρφωση προς όλους τους κανόνες της οδηγίας. Αυτό ισχύει ιδίως για τον χαρακτηρισμό 
του δότη του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 7. Για να μην τεθεί σε κίνδυνο η διάθεση των 
νοσοκομείων να συμμετέχουν σε διαδικασίες δωρεάς οργάνων, η οδηγία θα πρέπει να 
προβλέπει ότι είτε το ίδιο το νοσοκομείο εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες συνθήκες, είτε υπάρχει 
ένας εξωτερικός οργανισμός αφαίρεσης οργάνων που υποστηρίζει τα νοσοκομεία και 
εξασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι διατάξεις της οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση 
προδιαγραφών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας για τους υποψήφιους λήπτες.

Τροπολογία 19

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 
και αξιολόγηση του δότη, 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
συστάσεις και υπό την εποπτεία ενός 
ιατρού, όπως ορίζεται στην οδηγία
2005/36/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 20

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) 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 βελτιστοποιείται και, 
όπου είναι δυνατό, να ελαχιστοποιείται ο 
χρόνος της μεταφοράς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συχνά, για την εξασφάλιση της ακεραιότητας του οργάνου κατά τη μεταφορά, είναι καλύτερο να 
μην ελαχιστοποιείται ο χρόνος μεταφοράς, αλλά να επιδιώκεται η εξεύρεση του καταλληλότερου 
χρόνου μεταφοράς.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – 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· 

συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς, καθώς 
και οδηγίες για τη διατήρηση του περιέκτη 
στην κατάλληλη θερμοκρασία και στην 
κατάλληλη θέση· 

Or. en
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Τροπολογία 22

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 ότι η εφαρμογή ενός 
συστήματος ταυτοποίησης δότη και 
λήπτη σχεδιάζεται και επιλέγεται με στόχο 
τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση 
όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα
χρησιμοποιώντας, ιδίως, την ονομασία με 
ψευδώνυμα, καθώς επίσης και ότι έχουν 
ληφθεί όλα τα αναγκαία τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των 
δεδομένων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι έννοιες της "ανιχνευσιμότητας" και της "αναγνωρισιμότητας" συνδέονται στενά μεταξύ τους: 
όταν είναι δυνατή η ανίχνευση, κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, των κατόχων του βιολογικού 
υλικού, οι κάτοχοι αυτοί μπορούν να θεωρηθούν αναγνωρίσιμοι. Από την άποψη της 
προστασίας των δεδομένων, η ανιχνευσιμότητα και η ανωνυμία δεν μπορούν να υπάρχουν 
ταυτόχρονα, διότι είναι αντίθετες μεταξύ τους. Η πρόταση, ωστόσο, χρησιμοποιεί τους δύο 
όρους μαζί, δημιουργώντας έτσι μία αντίφαση.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη ορίζουν, σύμφωνα με 
το Άρθρο 24, κανόνες για κυρώσεις που 
εφαρμόζονται σε περίπτωση:
α) μη εγκεκριμένης πρόσβασης σε 

δεδομένα ή συστήματα που επιτρέπουν 
την ταυτοποίηση των δοτών ή των 
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ληπτών·
β) τυχόν χρήσης συστημάτων ή 

δεδομένων που επιτρέπει την
ταυτοποίηση των δοτών ή των ληπτών με 
στόχο την ιχνηλασία των δοτών ή των 
ληπτών για σκοπούς άλλους από τους 
αναγκαίους ιατρικούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να αποτραπεί η προσπάθεια ορισμένων να 
χρησιμοποιήσουν τα συστήματα για μη εγκεκριμένες έρευνες.

Τροπολογία 24

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 την αφαίρεση, τον έλεγχο, 
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 κατάλογος των διαδικασιών που προβλέπονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1 περιλαμβάνει 
επίσης τη «συντήρηση» και φαίνεται δυνητικά ωφέλιμο να ληφθούν υπόψη θέματα που αφορούν 
τη συντήρηση ως αιτία για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα.
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Τροπολογία 25

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 από αλτρουϊσμό,
εθελοντικά και χωρίς αμοιβή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δωρεά οργάνων αποτελεί έκφραση αλτρουϊσμού και συμπόνιας για τον συνάνθρωπο. Το να 
μην απαιτείται από μια δωρεά οργάνου να αποτελεί αλτρουϊστική χειρονομία σημαίνει 
υποτίμηση της δωρεάς και της αξιοπρέπειας του (νεκρού ή ζωντανού) δότη. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ιδιαίτερη αυτή απαίτηση ήδη με το ψήφισμά του της 22ας 
Απριλίου 2008 (ψήφισμα σχετικά με τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις (Α6-
0090/2008), παράγρ. 22) και η Επιτροπή υιοθέτησε την άποψη αυτή στην παράγραφο 23 της 
αιτιολογικής έκθεσής της. 

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τους άλλους 
ενδιαφερόμενους, εξετάζει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης συστήματος βάσει του οποίου 
θα λαμβάνονται υπόψη σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα κράτη μέλη οι 
εκπεφρασμένες επιθυμίες πολιτών που 
συναινούν στην δωρεά οργάνων μετά το 
θάνατό τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως οι άνθρωποι ζουν, ταξιδεύουν και εργάζονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης, επίσης πεθαίνουν σε χώρες άλλες από εκείνη της οποίας είναι πολίτες ή κάτοικοι.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
ύπαρξη συστημάτων και αρχείων στα 
οποία είναι εύκολη η πρόσβαση για τους 
σκοπούς της καταγραφής των επιθυμιών 
των μελλοντικών δοτών και ότι οι 
αρμόδιες αρχές θα δίνουν προτεραιότητα 
στις εκπεφρασμένες επιθυμίες δότη 
έναντι οιασδήποτε τυχόν αντίθετης 
επιθυμίας συζύγου, συγγενή πρώτου 
βαθμού ή άλλου ατόμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παροτρυνθούν τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ύπαρξη συστημάτων για την 
κοινοποίηση της επιθυμίας κάποιου να γίνει δότης και ότι αυτή η εκπεφρασμένη επιθυμία θα 
πρέπει να τηρηθεί κατά προτεραιότητα.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
όργανα διατίθενται σε λήπτες στη βάση 
διαφανών, μη μεροληπτικών και 
επιστημονικών κριτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας αυτός σχετικά με τη διάθεση των οργάνων αποτελεί άμεση συνέπεια της εφαρμογής 
των αρχών της ισότητας και της δικαιοσύνης κατά την διάθεση των πόρων της υγειονομικής 
περίθαλψης. 
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
αφαιρούνται όργανα αποθανόντος μέχρις 
ότου ο θάνατος του προσώπου αυτού 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού θανάτου ενός δότη πριν επιτραπεί η αφαίρεση των 
οργάνων προκύπτει από την αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής 
ακεραιότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Βιοϊατρική, σχετικά με τη μεταμόσχευση οργάνων και 
ιστών ανθρώπινης προέλευσης. 

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα 
τααναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
ότι προσφέρεται στους δότες 
ολοκληρωμένη, συγκεκριμένη και 
αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με τη 
δωρεά οργάνων, η οποία καλύπτει τη 
διαδικασία μεταμόσχευσης, το 
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, τις 
ενδεχόμενες χρήσεις και τους κινδύνους, 
περιλαμβανομένου και του κινδύνου 
κακής χρήσης των μοσχευμάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρότι είναι πολύ σημαντική η ανάγκη αντιμετώπισης της έλλειψης οργάνων για μεταμόσχευση 
στην Ευρώπη, είναι εξίσου σημαντικό να υπογραμμισθεί και η ανάγκη σεβασμού και 
προστασίας της ελεύθερης επιλογής για τη δωρεά ή τη μη δωρεά ενός οργάνου. Χωρίς επαρκή, 
κατάλληλη και αμερόληπτη ενημέρωση, η απόφαση για τη δωρεά ή τη μη δωρεά ενός οργάνου 
δεν μπορεί να είναι "εθελούσια". Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την αρχή αυτή με το 
ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008 (Α6-0090/2008), παράγραφοι 7 και 37.

Τροπολογία 31

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. 
Οι δωρεές ζώντων περιορίζονται κατ' 
αρχήν σε δωρεές μεταξύ στενών 
συγγενών και συζύγων, λόγω του 
εμφανούς κινδύνου εκμετάλλευσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους ζωντανούς δότες, πρέπει να θεσπισθούν ιδιαίτερες διασφαλίσεις, δεδομένου 
ότι αυτοί ενδέχεται να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Τα άρθρα 9 και 10 του συμπληρωματικού 
πρωτοκόλλου της Σύμβασης του για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, όσον αφορά 
τη μεταμόσχευση οργάνων και ιστών ανθρώπινης προέλευσης, υπογραμμίζουν τον επικουρικό 
χαρακτήρα των δωρεών από ζώντες δότες, όπως έκανε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην 
παράγραφο 15 του ψηφίσματός του της 22ας Απριλίου 2008 (Α6-0090/2008). Ο περιορισμός 
της δωρεάς από ζώντες δότες μόνο σε στενούς συγγενείς τους αποτελεί μια γενική αρχή την
οποία συμμερίζονται η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών. 
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Με στόχο τη συμμόρφωση με την 
αρχή της μη εμπορευματοποίησης του 
ανθρώπινου σώματος, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ενδεχόμενη 
αντιστάθμιση για τους ζώντες δωρητές 
αφορά αποκλειστικά την ανάληψη των 
δαπανών που σχετίζονται άμεσα με τη 
δωρεά, όπως τα έξοδα ταξιδίου, οι 
δαπάνες φύλαξης των παιδιών ή τυχόν 
διαφυγόντα έσοδα, αποφεύγοντας την 
προσφορά οποιουδήποτε οικονομικού 
κινήτρου για τους ενδεχόμενους δωρητές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δωρεά οργάνων με οικονομικά κίνητρα είναι ανήθικη. Υποβαθμίζει την προσφορά του 
οργάνου σε απλή εμπορική συναλλαγή και παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επιπλέον, 
έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της μη εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος ή των 
μερών του, που δηλώνεται ρητά στο άρθρο 3, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την αρχή αυτή με το ψήφισμά 
του της 22ας Απριλίου 2008 (Α6-0090/2008), παράγραφος 22. 

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το πρόσωπο που έχει υποστεί 
αδικαιολόγητες βλάβες ως αποτέλεσμα 
μιας επέμβασης, δικαιούται ανάλογη 
αποζημίωση, η οποία περιορίζεται 
αυστηρά στην αντιμετώπιση των 
δαπανών και της αναστάτωσης που 
σχετίζονται με τη δωρεά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση άρθ. 15, παράγραφος 2 α.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν 
γίνεται αφαίρεση οργάνου από πρόσωπο 
που, στη βάση της εθνικής νομοθεσίας, 
δεν έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να 
παράσχει έγκυρα τη συναίνεσή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα που δεν έχουν την ικανότητα να παράσχουν τη συναίνεσή τους σε μια ιατρική 
διαδικασία, έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη προστασίας. Αυτό μπορεί να αφορά ανηλίκους, 
αλλά και ενήλικες που δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Παρότι ανταποκρίνεται στο 
άρθρο 14, παράγραφος 1, του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης του για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων και ιστών 
ανθρώπινης προέλευσης, η παρούσα τροπολογία αφήνει τα μκη να προσδιορίσουν τις συνθήκες 
υπό τις οποίες ένα πρόσωπο είναι ή δεν είναι ικανό να παράσχει τη συναίνεσή του σε μια 
ιατρική διαδικασία.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
οι δότες και λήπτες, των οποίων τα 
προσωπικά δεδομένα υφίστανται 
επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, είναι αναγνωρίσιμοι μόνο για 
πρόσωπα τα οποία είναι σε θέση να 
αποδείξουν ότι είναι αναγκαίο να 
γνωρίζουν την ταυτότητά τους.



PE430.898v01-00 26/41 PR\798376EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έννοιες της "ανιχνευσιμότητας" και της "αναγνωρισιμότητας" συνδέονται στενά μεταξύ τους: 
όταν είναι δυνατή η ανίχνευση, κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, των κατόχων του βιολογικού 
υλικού, οι κάτοχοι αυτοί μπορούν να θεωρηθούν αναγνωρίσιμοι και σ' αυτούς πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι λήπτες και οι δότες.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 
εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, 
της λογοδοσίας και της διαθεσιμότητας 
των προσωπικών δεδομένων των δοτών 
και των ληπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει τεράστια σημασία η εφαρμογή μιας πολιτικής για την ασφάλεια των πληροφοριών, στη 
βάση αυστηρών και κατάλληλων μέτρων ασφάλειας εκ μέρους των αρμόδιων εθνικών αρχών, 
ιδίως για να γίνουν σεβαστές οι προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας για τους δότες και τους λήπτες 
που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και για να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η 
λογοδοσία και η διαθεσιμότητα, όσον αφορά τα δεδομένα αυτά. 

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17
Ανωνυμία δοτών και ληπτών

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
δοτών και των ληπτών που αποτέλεσαν 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 17 θα μπορούσε να διαγραφεί και το περιεχόμενό του να ενσωματωθεί (όσον αφορά 
την ανάγκη εμπιστευτικότητας) σε μια νέα παράγραφο του άρθρου 16 σχετικά με την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων, την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία τους.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμός και καθήκοντα των αρμοδίων 
αρχών

Ορισμός και καθήκοντα των αρμοδίων 
αρχών/οργανισμών/ιδρυμάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπάρχουσες οργανωτικές δομές για τη δωρεά, τη διάθεση και τη μεταμόσχευση οργάνων στα 
κράτη μέλη έχουν στενή σχέση με τη γενικότερη οργάνωση των αντίστοιχων εθνικών 
συστημάτων υγείας. Το άρθρο 19 ορίζει ότι, εντός των κρατών μελών, μπορεί να συνεργαστούν 
τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και/ή διεθνείς φορείς, ώστε να συντονιστούν η δωρεά, η 
διάθεση και/ή μεταμόσχευση, με τον όρο ότι το ισχύον πλαίσιο εξασφαλίζει τη λογοδοσία, τη 
συνεργασία και την αποτελεσματικότητα. Βλ. επίσης τροπολογία αριθ. 38.

Τροπολογία 39

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 

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

Or. en

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].

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εφαρμόζουν ένα σύστημα υποβολής 
στοιχείων και ένα σύστημα ανάκλησης 
οργάνων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφοι 1 και 2·

(δ) εφαρμόζουν ένα σύστημα υποβολής 
και διαχείρισης στοιχείων και ένα 
σύστημα για σοβαρά ανεπιθύμητα 
συμβάντα και/ή αντιδράσεις, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 
και 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και/ή αντιδράσεις δεν 
περιλαμβάνεται κατ’ ανάγκη η ανάκληση οργάνων, όπως ορίζεται στην οδηγία. Σε μερικές 
περιπτώσεις, τα συμβάντα ή οι αντιδράσεις εμφανίζονται όταν τα όργανα έχουν ήδη 
μεταμοσχευτεί και, στην προκειμένη περίπτωση, η επέμβαση για την ανάκληση του οργάνου 
μπορεί να μην είναι το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο για την περίσταση. Εξ άλλου, η διαχείριση 
συγκεκριμένων προβλημάτων ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει την αναθεώρηση και την 
αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη 
διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων.



PR\798376EL.doc 29/41 PE430.898v01-00

EL

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) παρέχουν κατάλληλη καθοδήγηση 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 καθοδήγηση 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·

Or. en

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.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) συλλογή σχετικών δεδομένων από 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 
μεταμοσχεύσεων προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η συγκρίσιμη 
αξιολόγηση της ποιότητας και της 
ασφάλειας των οργάνων, η οποία θα 
εξυπηρετήσει στην περαιτέρω βελτίωση 
της μεταμοσχευτικής διαδικασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μολονότι όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη δημιουργήσει μητρώο στο οποιο 
συλλέγουν πληροφορίες για όλες τις πτυχές της μεταμοσχευτικής διαδικασίας, η σύγκριση 
μεταξύ των ευρωπαϊκών μητρώων εμποδίζεται από την έλλειψη εναρμόνισης των ορισμών των 
όρων που χρησιμοποιούνται στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, των διαδικασιών συλλογής 
δεδομένων μεταμοσχεύσεων και των τεχνικών αξιολόγησης του μακροπρόθεσμου 
αποτελέσματος. Με την παρούσα τροπολογία ζητείται μεγαλύτερη συνεργασία.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να αναθέτουν την εφαρμογή των 
μέτρων που αναφέρονται στη δεύτερη 
παράγραφο σε αναγνωρισμένους 
οργανισμούς που έχουν ως αποκλειστική 
αποστολή την εφαρμογή τέτοιων μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος μπορεί να φανεί χρήσιμη σε κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τέτοιους 
οργανισμούς.

Τροπολογία 44

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 κάθε 
ανταλλαγή οργάνου από ή προς τρίτες 
χώρες εγκρίνονται από την αρμόδια 
αρχή/οργανισμό/ίδρυμα. Η αρμόδια αρχή 
διαβουλεύεται με την εθνική Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων για την ανάπτυξη 
πλαισίου διαβίβασης δεδομένων σχετικά 
με μοσχεύματα από και προς τρίτες 
χώρες. Ισχύει το ειδικό καθεστώς για τη 
διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε 
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τρίτες χώρες, που ορίζεται στα άρθρα 25 
και 26 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, που 
ορίζεται στα άρθρα 25 και 26 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Το άρθρο 21 ή η σχετική αιτιολογική 
σκέψη 15 της πρότασης θα μπορούσε να αναφέρει ότι η αρμόδια αρχή θα διαβουλευθεί με την 
εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα αφορά τη 
διαβίβαση δεδομένων σχετικά με μοσχεύματα από και προς τρίτες χώρες. 

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληρούν απαιτήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας ισοδύναμες με εκείνες που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.

(β) πληρούν απαιτήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας και απαιτήσεις προστασίας 
δότη και λήπτη ισοδύναμες με εκείνες που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των δοτών και των ληπτών οργάνων στις τρίτες χώρες συνδέεται στενά με την 
ουσιαστική προστασία των δοτών και των ληπτών οργάνων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συνεπώς, άδεια για ανταλλαγή οργάνων θα χορηγείται μόνο εφόσον πληρούνται και για τη 
δωρεά οργάνου στην τρίτη χώρα όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στη νέα οδηγία. Η τρέχουσα 
διατύπωση είναι ασαφής.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

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 

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 
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οδηγίας, καθώς και για την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της.

οδηγίας, καθώς και για την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της.

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

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

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να εξασφαλίζουν την επιβολή των 
κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις που 
προβλέπονται πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
τις […] και κοινοποιούν αμέσως κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να εξασφαλίζουν την επιβολή των 
κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις που 
προβλέπονται πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
τις* και κοινοποιούν αμέσως κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.
* 2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των 
ακόλουθων μέτρων θεσπίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 3:

διαγράφεται

α) κανόνες για την επικαιροποίηση και τη 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το 
χαρακτηρισμό ανθρώπινων οργάνων, 
όπως αναφέρονται αναλυτικά στο 
παράρτημα·
(β) διαδικασίες για την εξασφάλιση 
πλήρους ιχνηλασιμότητας των οργάνων, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
επισήμανσης· 
γ) διαδικασίες για την εξασφάλιση της 
υποβολής στοιχείων για σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως 
των ακόλουθων μέτρων, θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2:

2. Οι κανόνες που απαιτούνται για την 
ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
και ιδίως των ακόλουθων μέτρων, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 26 παράγραφος 2:

Or. en
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Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Πράξεις κατ' εξουσιοδότηση

Για την επίτευξη των στόχων της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέτρα με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 26α, 26β και 26γ:
α) κανόνες για την επικαιροποίηση και τη 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το 
χαρακτηρισμό ανθρώπινων οργάνων, 
όπως αναφέρονται αναλυτικά στο 
παράρτημα·
β) διαδικασίες για την εξασφάλιση 
πλήρους ιχνηλασιμότητας των οργάνων, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
επισήμανσης· 
γ) διαδικασίες για την εξασφάλιση της 
υποβολής στοιχείων για σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α 
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω 
απόφασης. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για τη θέσπιση των 
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 εκχωρούνται 
στην Επιτροπή έως τις *. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση το αργότερο έως τις
...**, συνοδευόμενη όπου τούτο έχει 
εφαρμογή, από νομοθετική πρόταση για 
την παράταση της διάρκειας της 
ανάθεσης εξουσιών. 
2. Μόλις εγκρίνει μια πράξη 
κατ'εξουσιοδότηση η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιοκαι το Συμβούλιο. 
3. Οι εξουσίες για την έγκριση 
πράξεωνκατ' εξουσιοδότηση ανατίθενται 
στηνΕπιτροπή υπό τις προϋποθέσεις 
πουπροβλέπονται στα άρθρα 26β και 26γ.
* ΕΕ· να γραφεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 
τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

** ΕΕ· να γραφεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε
30 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας .

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
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άρθρο 25α μπορεί να ανακληθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που κινεί 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
αν θα ανακληθεί ηεξουσιοδότηση 
ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και 
την Επιτροπή, καθορίζοντας τις 
ανατεθείσες εξουσίες που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης.
3. Η απόφαση περί ανάκλησης πρέπει να 
αναφέρει τους λόγους της ανάκλησης και 
να θέτει τέρμα στην καθοριζόμενη 
εξουσιοδότηση. Παράγει αποτελέσματα 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το 
κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26γ
Αντιρρήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και/ή 
τοΣυμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν 
στην κατ'εξουσιοδότηση πράξη εντός 
περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά ένα μήνα.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο αντιταχθούν στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της.
3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αντιταχθούν στην εγκριθείσα 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που 
αντιτάχθηκε στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη αναφέρει τους λόγους των 
αντιρρήσεών του.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο την/στις . Ανακοινώνουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο* . Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

* 2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν 
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 
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την παρούσα οδηγία. οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ανακοινώσουν όλες τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας στον 
τομέα που καλύπτεται από την οδηγία.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μεταμόσχευση οργάνων, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε μια εξαιρετικά δυσχερή 
άσκηση ανοσοβιολογίας, έχει πλέον μετατραπεί στον πρακτικότερο τρόπο αποκατάστασης 
ασθενών που ταλαιπωρούνται από μια σειρά νοσημάτων τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την 
πλήρη καταστροφή οργάνων όπως τα νεφρά, το ήπαρ, η καρδιά, οι πνεύμονες και το 
πάγκρεας. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, οι μεταμοσχεύσεις έγιναν μια εδραιωμένη και 
αποτελεσματική πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο, που βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα και 
επιμηκύνει το προσδόκιμο ζωής. Επιπλέον, η δωρεά οργάνων αποτελεί έκφραση 
αλτρουϊσμού και αλληλεγγύης στην κοινωνία. 

Ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ανάγκες σε μοσχεύματα έχουν αυξηθεί ταχύτερα από 
ό,τι η δωρεά οργάνων. Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών πεθαίνουν εξαιτίας της χρόνιας 
έλλειψης μοσχευμάτων. Αυτή η σοβαρή ανισορροπία μεταξύ αναγκών και διαθεσιμότητας 
οργάνων μπορεί να οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση και την παράνομη εμπορία οργάνων, 
που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, παρότι 
η έλλειψη μοσχευμάτων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, υπάρχουν πολλά άλλα 
προβλήματα που αφορούν τα διαφορετικά συστήματα για τις μεταμοσχεύσεις που 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Η βελτίωση της συνεργασίας και η διασυνοριακή ανταλλαγή 
μοσχευμάτων μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια αύξηση του 
αριθμού των μεταμοσχεύσεων, απαιτεί όμως την υιοθέτηση κοινών προδιαγραφών ποιότητας 
και ασφάλειας.

Για να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες με σκοπό να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται για 
μεταμόσχευση. Μετά την έγκριση της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια του 
ανθρώπινου αίματος και των συστατικών του (2003), την οποία ακολούθησε η οδηγία για την 
ποιότητα και την ασφάλεια των ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (2004), η παρούσα οδηγία 
έχει ως στόχο να περιλάβει τα όργανα ανθρώπινης προέλευσης, ώστε να ολοκληρωθεί η 
νομοθεσία που έχει ως βάση το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ. Το ψήφισμα σχετικά με τη 
δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2008, αναγνώριζε σαφώς την ανάγκη κοινής 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ, όσον αφορά το ζήτημα αυτό. 

Η προτεινόμενη οδηγία θεσπίζει κανόνες με σκοπό να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται για 
μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα, σε όλη τη διαδικασία που αφορά τη δωρεά, την 
αφαίρεση, τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη μεταμόσχευση. 
Η οδηγία εισάγει εθνικά προγράμματα ποιότητας που προσδιορίζουν κανόνες και πρακτικές 
για τη διαδικασία μεταμόσχευσης στα κράτη μέλη. Ακόμη, αναλύει λεπτομερέστερα τη 
διαδικασία απόκτησης και τα όσα αφορούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και προβλέπει ένα 
σύστημα υποβολής στοιχείων. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανιχνευσιμότητα και την 
προστασία του δότη και του λήπτη. Όσον αφορά την εφαρμογή, υπάρχουν διατάξεις σχετικά 
με τον ορισμό και τα καθήκοντα των αρμοδίων εθνικών αρχών, τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων και την ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες. 
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Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση αυτή και συμφωνεί απολύτως με 
τους τρείς κύριους στόχους της: εξασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας για ασθενείς σε όλη 
την ΕΕ, εξασφάλιση της προστασίας των δοτών και διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών. Γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνεται ευρεία κοινωνική 
συναίνεση όσον αφορά τη δωρεά οργάνων για μεταμόσχευση. Ωστόσο, οι διαφορές σε 
επίπεδο πολιτισμού, παραδόσεων και οργάνωσης έχουν οδηγήσει και σε αντίστοιχες διαφορές 
προσέγγισης στο ζήτημα αυτό μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Ο εισηγητής 
υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για την εναρμόνιση των μέτρων ποιότητας και ασφάλειας, 
τονίζει όμως ότι η οδηγία δεν θα πρέπει να δημιουργήσει πρόσθετα διοικητικά βάρη για τα 
κράτη μέλη και πρέπει να επιτρέψει κάποια ευελιξία, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι 
εφαρμοζόμενες βέλτιστες πρακτικές. 

Ο εισηγητής συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι, για λόγους αρχής, τα προγράμματα 
μεταμόσχευσης οργάνων βασίζονται στην οικειοθελή και χωρίς αμοιβή δωρεά, μια αρχή που 
διέπει ήδη τα προηγούμενα νομοθετήματα σχετικά με ουσίες ανθρώπινης προέλευσης. Η 
δωρεά οργάνων πρέπει πάντοτε να αποκλείει τη χρηματική συναλλαγή και να προστατεύεται 
από κάθε σύνδεση με μια ενδεχόμενη εμπορευματοποίηση. Επιπλέον, τα συστήματα δωρεάς 
και μεταμόσχευσης οργάνων βασίζονται στον αλτρουϊσμό. Για τη βελτίωση της ποιότητας 
της διαδικασίας μεταμοσχεύσεων, ο εισηγητής προτείνει ορισμένες τροπολογίες που 
σχετίζονται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όσον αφορά τη συναίνεση, θα πρέπει να γίνεται 
σεβαστή και να προστατεύεται η ελευθερία επιλογής για τη δωρεά ή τη μη δωρεά ενός 
οργάνου και, συνεπώς, η προσαρμογή της εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Η θέσπιση μιας αντιστάθμισης για τους ζώντες δωρητές πρέπει να αφορά αποκλειστικά την 
ανάληψη των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με τη δωρεά όπως, για παράδειγμα, τα έξοδα 
ταξιδίου, αποφεύγοντας την προσφορά οποιουδήποτε οικονομικού κινήτρου για τους 
ενδεχόμενους δωρητές. Ακόμη, τα πρόσωπα που έχουν υποστεί κάποια αδικαιολόγητη 
σωματική βλάβη εξαιτίας κάποιας επέμβασης, δικαιούνται ανάλογη αποζημίωση. 
Η ανιχνευσιμότητα των οργάνων από τον δότη ώς τον λήπτη και αντιστρόφως αποτελεί ένα 
από τα κυριότερα προβλήματα ασφάλειας και, για τον λόγο αυτόν, η έννοια της ανωνυμίας θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από εκείνην της εμπιστευτικότητας, ώστε να αποφευχθούν οι 
αντιφάσεις όσον αφορά την ορολογία. Ο εισηγητής προτείνει να περιληφθεί στην πρόταση η 
έννοια των επαρκών μέτρων για την προστασία των δεδομένων του δότη και του λήπτη.
Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προτύπων και εμπειρογνωμοσύνης σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποδειχθεί χρήσιμη για την αύξηση του αριθμού των δωρητών 
οργάνων. Η συνεργασία πρέπει να γίνει στενότερη, ώστε τα πιο επιτυχημένα στοιχεία των 
διαφόρων συστημάτων μεταμοσχεύσεων να επισημανθούν και να προωθηθούν σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντας έτσι την εφαρμογή βελτιώσεων στην προσφορά και τη 
μεταμόσχευση οργάνων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Τέλος, ο εισηγητής προτείνει αντίστοιχο αριθμό τροπολογιών όσον αφορά τις ανησυχίες 
σχετικά με τον ορισμό του δότη, των αρμοδίων αρχών, τη μετεγχειρητική περίοδο, καθώς και 
μια ακριβέστερη διατύπωση ορισμένων άρθρων, για τη βελτίωση του κειμένου. Ο εισηγητής 
αποφάσισε επίσης να περιλάβει σχεδόν όλες τις τροπολογίες της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων. 

Το σχέδιο έκθεσης δεν περιλαμβάνει τροπολογίες στα άρθρα 25 και 26 της πρότασης για την 
ευθυγράμμισή τους με το σύστημα των εκτελεστικών πράξεων, όπως αυτό ορίζεται στη 
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Συνθήκη της Λισσαβώνας. Οι τροπολογίες αυτές θα κατατεθούν αργότερα.


