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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2007, σχεδόν 56 000 ασθενείς στην Ευρώπη είναι 
εγγεγραμμένοι σε λίστες αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων. Τα ποσοστά θνησιμότητας 
κατά την αναμονή για μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος ή πνεύμονα κυμαίνονται από 15 έως 
30%. Στην Ευρώπη πεθαίνουν καθημερινά περίπου 10 ασθενείς εν αναμονή μεταμόσχευσης. 
Ο τρόπος κατά τον οποίο τα διάφορα κράτη μέλη προσεγγίζουν το ζήτημα της δωρεάς 
οργάνων έχει επηρεαστεί από παραδόσεις, θρησκευτικές και ηθικές πεποιθήσεις, καθώς και 
απόψεις σχετικά με το τέλος της ζωής. Ως εκ τούτου, τα διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
πολύ διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα όσον αφορά τη δωρεά οργάνων καθώς και τις 
μεταμοσχεύσεις. Υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές ως προς τον κατά κεφαλήν αριθμό 
δωρητών, καθώς και ως προς τον αριθμό οργάνων που μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος 
σε άλλο. Οι περισσότεροι ασθενείς, κυρίως παιδιά ή ιδιαιτέρως ευαίσθητα άτομα, απαιτούν 
την ύπαρξη μεγάλης δεξαμενής δωρητών προκειμένου να εξευρεθεί κατάλληλο μόσχευμα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε μικρά συστήματα, να παραβλέπεται ενίοτε η προσφορά ατόμων 
τα οποία είναι πρόθυμα να δωρίσουν όργανά τους μετά θάνατον, επειδή δεν υπάρχουν εντός 
του συστήματος κατάλληλοι λήπτες στους οποίους να μπορούν να μεταμοσχευθούν τα εν 
λόγω όργανα. 

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με 
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για 
μεταμοσχεύσεις. Σκοπός της πρότασης είναι να διευκολυνθεί, μέσω της εφαρμογής αυτών 
των κοινών προτύπων, η ανταλλαγή οργάνων μεταξύ κρατών μελών, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη δεξαμενή οργάνων που να μπορεί να ωφελήσει ασθενείς σε 
όλη την Ευρώπη. 

Η θέση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υποστηρίζει το ευρύτερο πλαίσιο και τους γενικούς στόχους 
των προτεινόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων. Είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στο πεδίο της 
μεταμόσχευσης οργάνων και η προτεινόμενη οδηγία αναμένεται να συμβάλει σημαντικά προς 
αυτή την κατεύθυνση. Η αυξημένη συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη των κρατών μελών προς τα συστήματα των άλλων κρατών μελών. Η 
εμπιστοσύνη αυτή στηρίζεται με τη σειρά της στην εφαρμογή υψηλών προτύπων ποιότητας 
και ασφάλειας, καθώς και στην τήρηση αυτών των κανονιστικών ρυθμίσεων από όλα τα 
κράτη μέλη.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να σεβαστούμε ιδιαίτερα τις 
διαφορετικές θέσεις και ηθικές αντιλήψεις καθενός από τα κράτη μέλη κατά τη συνεργασία 
μαζί τους, έτσι ώστε να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους χιλιάδες ασθενείς 
που έχουν ανάγκη την ενισχυμένη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξεύρεση 
κατάλληλου οργάνου. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται ορισμένες τροποποιήσεις στο κείμενο 
της Επιτροπής.
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Η σημαντικότερη πτυχή είναι το πολύ ευαίσθητο ζήτημα της συναίνεσης των υποψηφίων 
δωρητών όσον αφορά τη δωρεά οργάνων μετά θάνατον. Στην πρότασή της, η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι στα διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζονται πολλά διαφορετικά συστήματα. 
Ενόψει του γεγονότος αυτού, καθώς και της ευαισθησίας του θέματος και της απουσίας 
νομικής βάσης για παρέμβαση της Κοινότητας, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί 
αμετάβλητη η εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συμφωνεί με αυτή τη γενική 
προσέγγιση της Επιτροπής επί του θέματος, αλλά προτείνει να συμπληρωθεί με ένα κείμενο 
στο οποίο να καλούνται τα κράτη μέλη να παρέχουν σε κάθε πολίτη το δικαίωμα να εκφράζει 
τη συναίνεσή του για τη δωρεά των οργάνων του μετά τον θάνατό του, και να λαμβάνονται 
υπόψη οι επιθυμίες του. 

Καθώς οι ευρωπαίοι πολίτες, χρησιμοποιώντας την ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων, 
ταξιδεύουν, ζουν και εργάζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται επίσης 
να πεθάνουν σε χώρα διαφορετική από τη χώρα μόνιμης διαμονής ή ιθαγένειας. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων φρονεί επίσης ότι, στο πνεύμα του σεβασμού των ατομικών 
επιλογών, πρέπει να προσφέρεται στα άτομα που έχουν επιλέξει να εκφράσουν τη συναίνεσή 
τους στη μετά θάνατον δωρεά των οργάνων τους η δυνατότητα να δοκιμαστεί η συμβατότητά 
τους ως δωρητών σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, απαιτείται 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επιθυμεί επίσης να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω 
ενίσχυση του δικαιώματος ανωνυμίας των δωρητών και των ληπτών, κατοχυρώνοντας 
συγχρόνως με ασφαλή τρόπο τη δυνατότητα ανίχνευσης των δωρητών και ληπτών 
συγκεκριμένων οργάνων για αυστηρώς ιατρικούς λόγους. Τρείς τροπολογίες αποσκοπούν 
στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμπορίου οργάνων και άλλων ανήθικων και παράνομων 
δραστηριοτήτων. 

Τέλος, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προτείνει μια σειρά τροποποιήσεων ήσσονος 
σημασίας, με σκοπό τη γενικότερη βελτίωση του κειμένου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το προσωπικό που συνδέεται άμεσα 
με τη δωρεά, την αφαίρεση, τον έλεγχο, τη 

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) 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 τους ζώντες δότες, για 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.

Τροπολογία 3

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

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα). τυποποιημένες διαδικασίες 
λειτουργίας για την ιχνηλασιμότητα και 
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τον περιορισμό των κινδύνων ανήθικων 
και παράνομων δραστηριοτήτων, 
ιδιαίτερα όσον αφορά αποφάσεις για την 
προμήθεια και μεταμόσχευση οργάνων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β  α (νέο)

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η πρόσβαση σε συστήματα που 
επιτρέπουν την ταυτοποίηση του δότη ή 
του λήπτη είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένη.

Αιτιολόγηση

Με την πρόσβαση όσο το δυνατόν λιγότερων ανθρώπων στα δεδομένα μειώνονται οι κίνδυνοι 
παράνομης πρόσβασης σε τέτοια ευαίσθητα δεδομένα.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3α (νέα)

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. 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 
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. 
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Πρόταση 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.

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. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3α (νέα)

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. 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 
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αρμόδιες αρχές θα δίνουν προτεραιότητα 
στις εκπεφρασμένες επιθυμίες δότη 
έναντι οιασδήποτε τυχόν αντίθετης 
επιθυμίας συζύγου, συγγενή πρώτου 
βαθμού ή άλλου ατόμου. 

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 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3β (νέα)

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. 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.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Kείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη εντείνουν τη 
συνεργασία τους υπό την αιγίδα της 
Interpol και της Europol προκειμένου να 
επιλυθεί το πρόβλημα του εμπορίου 



AD\803170EL.doc 9/10 PE430.861v02-00

EL

οργάνων πιο αποτελεσματικά.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Kείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Τα κράτη μέλη οφείλουν, προκειμένου 
να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο 
εμπορίου οργάνων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, να μειώσουν τη ζήτηση, να 
προωθήσουν με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα τη δωρεά οργάνων, 
να διατηρήσουν αυστηρή νομοθεσία 
σχετικά με μη συγγενείς ζώντες δότες, να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των εθνικών 
μητρώων και λιστών αναμονής, να 
θεσπίσουν τη νομική ευθύνη του ιατρικού 
επαγγέλματος για τον εντοπισμό 
παρατυπιών, και να προβαίνουν στην 
ανταλλαγή πληροφοριών. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Πρόταση 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 
την παρούσα οδηγία.

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

Αιτιολόγηση

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