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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Comunicação da Comissão: Plano de acção no domínio da dádiva e 
transplantação de órgãos (2009-2015): Reforçar a cooperação entre os 
Estados-Membros
(2009/2104(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 184.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a 
normas de qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados a transplantação 
(COM(2008)0818),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de acção no domínio da 
dádiva e transplantação de órgãos (2009-2015): Reforçar a cooperação entre os 
Estados-Membros (COM(2009)0819),

– Tendo em conta a Directiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
estabelecimento de normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, 
análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecidos e células de 
origem humana1,

– Tendo em conta os princípios orientadores sobre a transplantação de órgãos humanos da 
Organização Mundial de Saúde,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa sobre Direitos Humanos e 
Biomedicina e o seu Protocolo Adicional sobre a Transplantação de Órgãos e Tecidos de 
Origem Humana,

– Tendo em conta a conferência sobre a segurança e qualidade da dádiva e transplantação de 
órgãos na União Europeia, que teve lugar em 17 e 18 de Setembro de 2003, em Veneza,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2009),

A. Considerando que actualmente 56 000 doentes na União Europeia aguardam um dador de 
órgãos adequado e que, de acordo com as estimativas, todos os dias morrem 12 pessoas à 
espera de um transplante de órgãos sólidos,

B. Considerando que existem profundas discrepâncias entre os Estados-Membros no que se 
refere às taxas de dádiva de órgãos post mortem, que variam dos 34,2 dadores por milhão 
de pessoas (pmp) em Espanha aos 1,1 dadores pmp na Bulgária, e que a escassez de 

                                               
1 JO L 102 de 7.4.2004, p. 48.
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órgãos é um factor essencial que afecta os programas de transplantação, 

C. Considerando que a dádiva e a transplantação de órgãos são questões delicadas e 
complexas, com uma importante dimensão ética, que exigem a participação plena da 
sociedade para o seu próprio desenvolvimento e o envolvimento de todas as partes 
interessadas relevantes,

D. Considerando que a transplantação de órgãos permite salvar vidas, proporcionar uma 
melhor qualidade de vida e obter uma melhor relação custo/benefício, quando comparada 
com outras terapias de substituição no caso da transplantação de rins e, além disso, 
aumentar as possibilidades de os doentes participarem na vida social e profissional,

E. Considerando que o intercâmbio de órgãos é já uma prática comum entre os 
Estados-Membros, apesar das enormes diferenças no número de órgãos objecto de 
intercâmbio transfronteiras entre os Estados-Membros; e que organizações de intercâmbio 
internacional de órgãos, como a Eurotransplant e a Scandiatransplant, têm facilitado o 
intercâmbio de órgãos entre os Estados-Membros,

F. Considerando que apenas a Espanha e um pequeno grupo de outros Estados-Membros 
conseguiram aumentar significativamente o número de dádivas post mortem e que se 
comprovou que estes aumentos estão associados à introdução de determinadas práticas 
organizacionais, que permitem aos sistemas identificar potenciais dadores e maximizar o 
número de pessoas mortas que se convertem em dadores efectivos,

G. Considerando que a Directiva 2004/23/CE criará um quadro jurídico claro relativamente à 
dádiva e à transplantação de órgãos na União Europeia, que resultará na criação ou 
designação de uma autoridade nacional em cada Estado-Membro, competente para 
assegurar o cumprimento das normas comunitárias de qualidade e de segurança,

H. Considerando que se reconheça que, idealmente, a melhor forma de combater o tráfico de 
órgãos e de pessoas com o propósito da remoção de órgãos consiste em aumentar o 
número de órgãos disponíveis,

I. Considerando que as taxas de recusa de dádiva de órgãos divergem amplamente na 
Europa e que se pode explicar essa variação pelo nível de formação e especialização dos 
profissionais em termos de comunicação e cuidados familiares, pelas diferentes 
abordagens legislativas em matéria de autorização de dádiva de órgãos e a respectiva 
aplicação prática e ainda por outros importantes factores culturais, económicos ou sociais, 
que influenciam a percepção da sociedade quanto aos benefícios da dádiva e da 
transplantação,

J. Considerando que as taxas de dádiva em vida também variam substancialmente nos 
Estados-Membros e que nem todos os Estados-Membros parecem estar conscientes do seu 
potencial para dádiva em vida,

K. Considerando que só se pode proceder a uma intervenção médica depois de a pessoa 
implicada ter dado o seu consentimento livre e esclarecido;  que a pessoa deve ser prévia e 
devidamente informada quanto ao objectivo e à natureza da intervenção, assim como das 
suas consequências e riscos; e que a pessoa implicada pode retirar livremente o seu 
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consentimento a qualquer momento,

L. Considerando que os Estados-Membros devem assegurar que os órgãos destinados à 
transplantação não são extraídos da pessoa morta até que seja emitido o certificado de 
óbito, nos termos da legislação nacional,

M. Considerando que a dádiva em vida deve complementar a dádiva post mortem,

N. Considerando que a utilização de órgãos para fins terapêuticos implica um risco de 
transmissão de infecções e de outras doenças,

O. Considerando que a sensibilização e a opinião públicas desempenham um papel muito 
importante no aumento das taxas de dádiva de órgãos,

1. Louva a proposta de elaborar um plano de acção europeu sobre a dádiva e a transplantação 
para o período 2009-2015, plano esse que define uma abordagem de cooperação entre os 
Estados-Membros, assente num conjunto de acções prioritárias, e que se baseia na 
identificação e no desenvolvimento de objectivos comuns e na avaliação das actividades 
de dádiva e de transplantação, através de indicadores definidos que podem ajudar a 
identificar parâmetros de referência e boas práticas;

2. Aguarda a referida proposta da Comissão de uma directiva que estabeleça requisitos de 
qualidade e segurança para a doação, o fornecimento, os ensaios, a preservação, o 
transporte e a distribuição de órgãos na UE; sublinha, no entanto, que o próximo quadro 
legislativo não deve criar uma carga administrativa excessiva para os Estados-Membros;  
salienta que o novo documento legislativo deve complementar e reforçar os esforços 
envidados pelos Estados-Membros no sentido de criar um método activo e eficiente de 
coordenação sem impedir a introdução ou manutenção de medidas mais restritivas;

3. Manifesta a sua preocupação perante a insuficiência de órgãos humanos disponíveis para 
transplantação que respondam às necessidades dos doentes; regista que a grande escassez 
de dadores de órgãos continua a ser um obstáculo significativo ao pleno desenvolvimento 
dos serviços de transplantação e o principal desafio com que os Estados-Membros se 
confrontam em matéria de transplantação de órgãos;

4. Considera que, para assegurar o aproveitamento de órgãos disponíveis para terapia, é 
importante que não existam barreiras legais que coloquem entraves à sua utilização e que 
a sociedade confie no sistema de dádiva e de transplantação;

5. Constata a importância dos aspectos organizacionais da colheita de órgãos e salienta que o 
intercâmbio de informações e de boas práticas entre os Estados-Membros ajudará a 
aumentar as taxas de disponibilidade de órgãos quando estas são mais baixas, 
demonstrado, por exemplo, pela implementação de elementos do modelo espanhol em 
diferentes países, dentro e fora da UE, que produziu muito bons resultados em termos do 
aumento das taxas de dádiva de órgãos; 

6. Sublinha que as mudanças na organização da dádiva e colheita de órgãos podem conduzir 
a melhorias substanciais e sustentáveis destas taxas;
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7. Regista a importância do intercâmbio transfronteiriço de órgãos, dada a necessidade de os 
dadores serem compatíveis com os receptores, daí que uma lista extensa de dadores seja 
importante para responder às necessidades de todos os doentes em listas de espera; 
considera que, se não houver intercâmbio de órgãos entre os Estados-Membros, os 
receptores que precisam de um órgão compatível raro terão muito poucas possibilidades 
de o receber, enquanto ao mesmo tempo dadores específicos deixam de ser considerados 
por não haver receptores adequados nas listas de espera;

8. Salienta que a criação de normas de qualidade e segurança comuns e vinculativas 
constituirá o único mecanismo capaz de assegurar um elevado nível de protecção em 
matéria de saúde em toda a UE; 

9. Sublinha que a identificação de potenciais dadores é considerada como uma das etapas 
fundamentais no processo de dádiva post mortem; salienta que a designação de um 
responsável pelas dádivas ao nível dos hospitais (um coordenador de dádivas para 
transplantação), encarregado de desenvolver um programa proactivo de detecção de 
dadores e de optimizar todo o processo de dádiva de órgãos, constitui a medida mais 
importante para a melhoria das taxas de detecção de dadores e de dádiva de órgãos;

10. Sublinha que a dádiva deve ser voluntária e altruísta e ocorrer em contextos jurídicos e 
éticos claramente definidos;

11. Exorta os Estados-Membros a assegurar uma base jurídica claramente definida, que vise 
um consentimento ou uma recusa válidos perante uma dádiva de órgãos por parte de uma 
pessoa morta ou dos seus familiares;

12. Apoia medidas que visem proteger os dadores vivos e garantir que a dádiva de órgãos é 
efectuada altruísta e voluntariamente, sem pagamento a não ser a compensação 
estritamente limitada às despesas e incómodos relativos à doação; exorta os Estados-
Membros a definirem as condições segundo as quais pode ser concedida uma 
compensação;

13. Salienta que a criação de sistemas operacionais bem estruturados e a promoção de 
modelos de sucesso a nível nacional se revestem da maior importância; sugere que os 
sistemas operacionais devem incluir um quadro jurídico adequado, infra-estruturas 
técnicas e logísticas, apoio organizacional acompanhado de um sistema efectivo de 
atribuição;

14. Exorta os Estados-Membros a promover, numa primeira fase, o desenvolvimento de 
programas de melhoria da qualidade no domínio da dádiva de órgãos em todos os 
hospitais em que haja potencialidades de dádiva de órgãos, com base na auto-avaliação do 
processo de dádiva de órgãos na sua globalidade, elaborada por especialistas em cuidados 
intensivos e o coordenador das transplantações de cada hospital, mas procurando ser 
complementar com as auditorias externas aos centros, caso sejam necessárias e 
exequíveis;

15. Sublinha que a educação continuada deve constituir um elemento essencial das estratégias 
de comunicação dos Estados-Membros nesta matéria; sugere, em particular, que as 
pessoas devem ser encorajadas a falar acerca da dádiva de órgãos, comunicando os seus 
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desejos aos seus parentes próximos em relação a esta matéria; assinala que apenas 41% 
dos cidadãos europeus já discutiram a dádiva de órgãos com os seus familiares;

16. Exorta, consequentemente, os Estados-Membros a melhorar os conhecimentos e as 
competências de comunicação dos profissionais de saúde e dos grupos de apoio aos 
doentes no domínio da transplantação de órgãos; solicita à Comissão, aos Estados-
Membros e às organizações da sociedade civil que participem neste esforço de sensibilizar 
a consciência do público para a possibilidade de dádivas de órgãos tendo simultaneamente 
em conta as especificidades culturais de cada Estado-Membro; 

17. Solicita aos Estados-Membros que obtenham o seu pleno potencial de dádivas post 
mortem estabelecendo sistemas eficientes para identificar os dadores de órgãos e 
promovendo a existência de coordenadores dos dadores de transplantações nos hospitais 
em toda a Europa; solicita aos Estados-Membros que analisem a utilização de órgãos de 
um número mais alargado de dadores potenciais ("expanded" donors), tendo em conta as 
questões relacionados com a qualidade e a segurança;

18. Solicita aos Estados-Membros que explorem a promoção das dádivas de dadores vivos, 
como complemento das dádivas post mortem;

19. Considera que todas as regras dos sistemas de transplantação (atribuição, acesso aos 
serviços de transplantação, dados de actividade, etc.) devem ser divulgadas e devidamente 
monitorizadas, tendo em conta que deve ser evitada qualquer tipo de discriminação 
injustificada em termos de acesso a listas de espera para transplantação e/ou a processos 
terapêuticos;

20. Regista que, apesar de vários Estados-Membros terem introduzido o registo obrigatório 
para os processos de transplantação e de existirem alguns registos voluntários, não há um 
sistema global de recolha de dados sobre os diferentes tipos de transplantação e os seus 
resultados; 

21. Por conseguinte, apoia firmemente a criação de registos nacionais e ao nível da UE, assim 
como o estabelecimento de uma metodologia de comparação dos resultados dos registos 
de acompanhamento pós-transplantação existentes de doentes transplantados, respeitando 
o quadro normativo europeu em matéria de protecção de dados pessoais; 

22. Apoia a criação de registos nacionais e ao nível da UE sobre o acompanhamento de 
dadores vivos, a fim de assegurar melhor a sua protecção em matéria de saúde;

23. Salienta que existe uma ligação entre a escassez de órgãos e o tráfico de órgãos e de 
pessoas com o propósito da remoção de órgãos;  sublinha que qualquer exploração 
comercial de órgãos que impeça um acesso equitativo à transplantação não é ético, não 
respeita os valores humanos fundamentais, viola o Artigo 21.º da Convenção sobre os 
Direitos Humanos e a Biomedicina e é proibida nos termos do n.º 2 do Artigo 3º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da UE; sublinha que o aumento da disponibilidade de órgãos 
nos Estados-Membros contribuirá para melhorar o controlo destas práticas, evitando que 
os cidadãos da União tenham de procurar um órgão fora dos quadros legislativos e éticos 
nacionais e da UE;
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24. Insta os Estados-Membros a estabelecer mecanismos que impeçam os profissionais da 
saúde, as instituições ou as companhias de seguros de incentivar os cidadãos da União a 
adquirir um órgão em países terceiros, mediante práticas que impliquem o tráfico de 
órgãos ou de pessoas com o propósito da remoção de órgãos; exorta os Estados-Membros 
a supervisionar casos desta natureza que ocorram no seu território; solicita aos Estados-
Membros que analisem a introdução de medidas legislativas, prevendo sanções para as 
pessoas que promovam e/ou participem neste tipo de actividades.

25. Reconhece ser da máxima importância melhorar a qualidade e a segurança da dádiva e da 
transplantação de órgãos; salienta a importância deste facto na redução dos riscos das 
transplantações e, consequentemente, na diminuição dos efeitos negativos; considera que 
as acções em matéria de qualidade e de segurança podem ter consequências para a 
disponibilidade de órgãos e vice-versa; solicita à Comissão que apoie os 
Estados-Membros no desenvolvimento da sua capacidade de criação e desenvolvimento 
de quadros regulamentares que melhorem a qualidade e a segurança;

26. Salienta que uma boa cooperação entre os profissionais da saúde e as autoridades 
nacionais é necessária e proporciona valor acrescentado;

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

INTRODUÇÃO

O Prémio Nobel Joseph Murray foi o primeiro a efectuar um transplante renal com sucesso 
entre dois gémeos monozigóticos, em 1954. Desde então, a transplantação de órgãos tem-se 
tornado gradualmente numa terapia instituída de importância inequívoca. O transplante renal 
surge como a melhor opção terapêutica para os doentes que sofrem de insuficiência renal em 
fase terminal, que apresenta os melhores resultados em termos de sobrevivência, qualidade de 
vida e rentabilidade, quando comparada com outras terapias renais de substituição. Num 
estudo meta-analítico sobre a literatura médica e económica que avalia as terapias renais de 
substituição, publicada ao longo de 20 anos, os autores concluíram que a transplantação renal 
se tornou mais rentável ao longo do tempo. Apesar de os custos em hemodiálise se terem 
mantido entre os 55 000 e 80 000 mil dólares por ano de vida salvo, a transplantação renal 
atingiu, segundo o mesmo parâmetro de referência, os 10 000 mil dólares1.

A transplantação de órgãos representa praticamente a única alternativa terapêutica para os 
doentes no último estádio de falência do fígado, coração e pulmões. No entanto, a 
transplantação de fígado tem sido igualmente utilizada no tratamento de patologias específicas 
que não causam insuficiências em fase terminal. A transplantação de pâncreas, nas suas 
diferentes modalidades, tornou-se numa solução para restabelecer a secreção de insulina em 
doentes diabéticos seleccionados, com o objectivo de aumentar a taxa de sobrevivência do 
doente e melhorar a sua qualidade de vida. A transplantação de intestino delgado, efectuada 
geralmente no âmbito de um transplante multiórgãos, é ainda uma prática relativamente rara, 
mas que visa tratar afecções potencialmente mortais.   

Os resultados obtidos com a transplantação de órgãos também têm melhorado ao longo do 
tempo, graças ao aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas, à disponibilização de novos 
medicamentos imunossupressores e à acumulação de experiência por parte das equipas 
cirúrgicas e médicas.  De acordo com o relatório anual de 2006 da rede norte-americana de 
colheita e transplantação de órgãos (OPTN/SDRD), nos EUA, a taxa de sobrevivência não 
corrigida de um, três e cinco anos após transplante era de 91%, 80% e 70%, respectivamente, 
para os receptores de rins, transplantados entre 1999 e 2004, provenientes de dadores mortos 
seleccionados com base em critérios menos alargados. Durante o mesmo período, as mesmas 
taxas de sobrevivência para receptores de rins de potenciais dadores era de 82%, 68% e 53%.

A melhoria gradual é igualmente visível no que se refere à taxa de sobrevivência dos doentes 
após transplantação de fígado. Segundo o registo espanhol de transplantes de fígado, entre 
1984 e 1987, por exemplo, 47,2% dos doentes transplantados apresentaram uma taxa de 
sobrevivência de 3 anos após transplante, aumentando para 76,6% no período entre 2003 e 
2005. O registo europeu de transplantes de fígado está a igualmente a preparar dados 
equivalentes que apontam para uma melhoria. Enquanto, entre 1968 e 1988, a taxa de 
sobrevivência de 10 anos após transplante referente aos doentes e à respectiva transplantação 
de fígado foi de 36% e 31%, respectivamente, para os transplantes efectuados após 1988, os 
valores correspondentes passaram a ser de 60% e 51%.

                                               
1 Dr Rafael Matesanz e Beatriz Dominguez-Gil, "Strategies to optimize deceased organ donation"
 Transplantation Reviews, Volume 21, Fascículo 4, Outubro de 2007, páginas 177-188
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De acordo com o registo internacional de transplantação de coração e pulmões, entre 1982 e 
1988, os doentes adultos submetidos a transplante de coração apresentavam uma meia-vida de 
8,2 anos, atingindo os 10,2 anos nos doentes transplantados entre 1994 e 1998, sendo que as 
taxas de sobrevivência continuam a melhorar.

Existem, todavia, muitos problemas para resolver em matéria de transplantação de órgãos: a 
perda de transplantes a longo prazo devido à denominada rejeição crónica  e a morte de 
doentes com transplantes que funcionam, sobretudo no quadro de uma patologia 
cardiovascular. Além disso, as implicações a curto e longo prazo da utilização de 
imunossupressores reduzem a longevidade e a qualidade de vida dos receptores de órgãos.

Não obstante estes problemas, a transplantação de órgãos enfrenta uma barreira preliminar, 
que reside na discrepância significativa entre o número de doentes que aguardam uma 
transplantação e o número de doentes que são efectivamente transplantados. Esta discrepância 
resulta da escassez de órgãos para transplantação em relação às necessidades. Apesar de o 
número de doentes inscritos nas listas de espera estar a aumentar, a taxa de dádiva e o número 
de órgãos disponíveis para transplantação não aumenta de todo ou mantém-se baixa.

A inclusão de mais doentes nas listas de espera aliada ao aumento mínimo do número de 
doentes transplantados reflecte-se num tempo de espera mais prolongado nas referidas listas.
O tempo de espera por uma transplantação de rim é dispendioso e pode repercutir-se 
negativamente na taxa de sobrevivência dos doentes e nas taxas de sucesso dos transplantes.
Além disso, a taxa de mortalidade dos doentes que aguardam um transplante também pode 
aumentar.  A escassez de órgãos para transplantação é eventualmente considerada uma 
questão secundária, uma vez que pode impedir que os médicos incluam mais doentes nas 
listas de espera.  

Neste contexto, a grave escassez de órgãos representa um desafio universal em matéria de 
transplantação de órgãos, que deve ser encarado à luz de uma abordagem planificada e 
integrada.  

PROCESSO DE DÁDIVA APÓS MORTE CEREBRAL  

A dádiva post mortem baseia-se essencialmente na dádiva após morte cerebral. Convém 
sublinhar o facto de que este quadro não representa mais de 1% dos óbitos e mais de 3% das 
pessoas que morrem nos hospitais. Por conseguinte, o número de potenciais dadores com 
morte cerebral é limitado. Tendo em conta esta limitação, é difícil explorar o potencial da 
dádiva post mortem na sequência de morte cerebral, uma vez que a colheita e a dádiva de 
órgãos é um processo delicado e complexo, que exige cooperação dos muitos intervenientes e 
que pode ser interrompido a qualquer momento. Mais do que nunca, todo o processo tem de 
se desenrolar num curto espaço de tempo, o que agrava as fragilidades do próprio processo.  É 
possível identificar, neste processo, diversas etapas fundamentais:
. 
 Identificação do dador: Todos os potenciais dadores devem ser identificados numa 

fase tão preliminar quanto possível. Esta identificação prévia facilitará o rastreio e a 
manutenção do dador, no entanto, pressupõe claramente uma atitude proactiva durante 
esta primeira etapa fundamental.
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 Rastreio do dador: O risco de transmissão de uma doença grave através da 
transplantação de órgãos (neoplasia, infecção) do dador para o receptor deve ser 
minimizada. No entanto, convém assegurar que se devem excluir apenas os órgãos 
afectados, evitando uma perda injustificada de órgãos.

 Manutenção do dador: É essencial manter os órgãos colhidos em condições 
adequadas antes de proceder à remoção. A manutenção do estado fisiológico do 
potencial dador enquanto é submetido a cuidados intensivos, antes e depois da 
remoção pode ser determinante para o estado dos órgãos. Uma manutenção deficitária 
dos dadores pode inutilizar os órgãos ou aumentar a incidência de insucesso de 
transplantes primários.

 Consentimento/autorização: É necessário um consentimento ou uma autorização 
adequados antes de proceder à remoção dos órgãos. Os países exigem diferentes
requisitos legais com vista à obtenção do consentimento: enquanto alguns países 
aplicam o princípio de consentimento presumido (abordagem opt-out), outros optam 
pela manifestação expressa de um consentimento especificado (abordagem opt-in).

 Remoção de órgãos: A técnica cirúrgica de remoção de órgãos do corpo e o modo 
como estes órgãos são posteriormente manipulados e preservados antes e durante o 
transporte são fundamentais para o sucesso de um transplante. Todos os anos, 
registam-se casos de órgãos que sofrem danos durante a remoção e/ou o transporte.
Alguns são recuperáveis, mas outros terão de ser excluídos. É necessária coordenação 
nos procedimentos de remoção para garantir o êxito do processo.

 Atribuição de órgãos: No caso de alguns órgãos, especialmente os rins, os corações e 
os órgãos de crianças, o sucesso a longo prazo do transplante depende em parte do 
facto de a compatibilidade adequada entre dador e receptor ser assegurada. É 
importante poder dispor de um sistema de atribuição e de transporte de órgãos doados 
devidamente organizado. Em alguns casos, uma atribuição optimizada implicará o 
intercâmbio de órgãos entre organizações de transplantes e os países. A cooperação 
entre países assume uma importância cada vez maior.

É compreensível que o processo de dádiva e de transplantação após morte cerebral seja 
delicado, complexo e demorado. Não exige apenas a participação dos diferentes profissionais 
como também conta com a possibilidade de se perder o dador e/ou os órgãos em todas as 
etapas do processo.

Existem grandes discrepâncias relativamente às taxas de dádiva e de transplantação de órgãos 
na UE, que vão dos 34-35 dadores por milhão de pessoas em Espanha, até menos de 1,1 dador 
por milhão de pessoas na Bulgária. Não é fácil explicar estas diferenças e é notório que alguns 
modelos organizacionais funcionam melhor do que outros. A cooperação entre os 
Estados-Membros deve incidir na identificação dos sistemas mais eficientes, na partilha de 
experiências, na promoção de boas práticas, assim como no apoio aos Estados-Membros, 
cujos sistemas de transplantação não estão ainda suficientemente desenvolvidos.

A proposta da Comissão de elaborar um plano de acção europeu sobre a dádiva e a 
transplantação para o período 2009-2015 define uma abordagem de cooperação entre os 
Estados-Membros, assente num conjunto de acções prioritárias, e que se baseia na 
identificação e no desenvolvimento de objectivos comuns, no estabelecimento de indicadores 
e parâmetros de referência quantitativos e qualitativos consensuais, na apresentação de 
relatórios regulares e na identificação de boas práticas.
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