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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ασθενών για μεταμόσχευση στην Ευρώπη δεν 
καλύπτονται λόγω του μικρού αριθμού διαθέσιμων οργάνων τόσο από νεκρούς όσο και 
από τις αλτρουιστικές δωρεές από ζωντανούς δότες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές πολιτικές και το κανονιστικό πλαίσιο για δωρεές και 
μεταμόσχευση ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με 
διαφορετικούς νομικούς, πολιτιστικούς, διοικητικούς και οργανωτικούς παράγοντες,  

1. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει, μεταξύ άλλων με βάση τα δεδομένα που περιέχονται 
στην δική της έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων (SEC(2008)2956), το κατά πόσον οι 
διαφορές μεταξύ εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα διαφορετικά συστήματα συναίνεσης 
για δωρεά από νεκρό άτομο αποτελούν φραγμό στην δωρεά οργάνων, 

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλύσουν τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής συστήματος 
δωρεάς με «εικαζόμενη συναίνεση» ως ένα μέσο για την προσέλκυση μεγαλύτερου 
αριθμού μεταμοσχεύσεων οργάνων· θεωρεί ότι το σύστημα αυτό διαφυλάττει στο 
ακέραιο την ελευθερία συναίνεσης του δότη, εφόσον οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν αν 
θα παραμείνουν εντός του συστήματος ή θα εξαιρεθούν,

3. τονίζει ότι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έχει ζωτική σημασία· 
προτείνει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές των καλύτερων πρακτικών στον τομέα της 
δωρεάς και μεταμόσχευσης· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο άρσης των 
απαγορεύσεων στη διασυνοριακή μεταφορά οργάνων·  θεωρεί ότι η ύπαρξη μεταξύ των 
κρατών μελών ενός ευέλικτου συστήματος για τις μεταμοσχεύσεις, ανταλλαγές, 
εισαγωγή και εξαγωγή οργάνων θα μπορούσε να σώσει πολλές ζωές με το να επιτρέπει 
σε περισσότερους ανθρώπους να βρουν κατάλληλους δότες,  

4. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη δωρεά 
και τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό των 
δωρητών οργάνων και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των οργάνων· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών να 
ενισχύσουν διαρθρωτικά την προαγωγή της δωρεάς οργάνων,

5. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, 
της προστασίας του δότη από άποψη ανωνυμίας και απορρήτου και, αφετέρου, της 
ικανότητας ιχνηλασίας της δωρεάς οργάνων για ιατρικούς σκοπούς, με στόχο την 
πρόληψη της καταβολής ανταλλάγματος, του εμπορίου και του λαθρεμπορίου οργάνων.

6. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο οργάνων, η εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων και ο 
μεταμοσχευτικός τουρισμός παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και υπονομεύουν τη δεοντολογία των 
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αλτρουιστικών δωρεών.

7. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους υπό την αιγίδα της 
Interpol και της Europol προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα του εμπορίου οργάνων 
πιο αποτελεσματικά. 

8. πιστεύει ότι η καταπολέμηση του εμπορίου οργάνων δεν θα πρέπει να παραμείνει υπό την 
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον. Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να λάβουν, προς 
το σκοπό αυτό, μέτρα όπως, μεταξύ άλλων, για τον περιορισμό της ζήτησης, την 
αποτελεσματικότερη προώθηση της δωρεάς οργάνων, τη διατήρηση αυστηρής 
νομοθεσίας σχετικά με μη συγγενείς ζώντες δότες, τη διασφάλιση της διαφάνειας των 
εθνικών μητρώων και λιστών αναμονής, τη θέσπιση της νομικής ευθύνης του ιατρικού 
επαγγέλματος για τον εντοπισμό παρατυπιών, και την ανταλλαγή πληροφοριών. 

9. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας για τον 
εντοπισμό των κινδύνων ανήθικων και παράνομων δραστηριοτήτων και τον περιορισμό 
του κινδύνου για τέτοιες δραστηριότητες, ιδιαίτερα όσον αφορά αποφάσεις για την 
προμήθεια και μεταμόσχευση οργάνων.
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