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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes

Segundo estatísticas de 2007, o número de doentes em lista de espera na Europa para receber 
transplantes de órgãos é de quase 56 000. As taxas de mortalidade dos doentes que se 
encontram a aguardar transplantes hepáticos, pulmonares ou coronários variam entre os 15% e 
os 30%. Diariamente, morrem na Europa quase dez pessoas nessa situação. As tradições, as 
crenças e as atitudes religiosas e éticas a respeito do fim da vida têm influenciado o modo 
como os diferentes Estados-Membros têm abordado a questão da dádiva de órgãos. 
Consequentemente, os vários Estados-Membros dispõem de sistemas muito diversos em 
matéria de dádiva e transplante de órgãos. Há igualmente grandes diferenças no tocante ao 
número de dadores per capita e de órgãos que atravessam as fronteiras internas da União.

Para se obterem órgãos adequados para a maioria dos doentes, sobretudo no caso das crianças 
e dos pacientes hipersensibilizados, é preciso dispor de grande número de dadores. Em 
sistemas de transplante de pequena dimensão, isto leva a que, por vezes, a disponibilidade de 
algumas pessoas para doar órgãos após a sua morte acabe por não ser aproveitada pelo facto 
de não existirem doentes compatíveis para receberem os seus órgãos. 

Assim, a Comissão apresentou um projecto legislativo relativo a normas de qualidade e 
segurança dos órgãos humanos destinados a transplante. A proposta pretende facilitar, pela 
aplicação dessas normas comuns, o intercâmbio de órgãos entre os Estados-Membros e 
constituir, dessa forma, um banco de órgãos mais alargado, que possa beneficiar os doentes de 
toda a Europa. 

Posição da Comissão dos Assuntos Jurídicos

A Comissão dos Assuntos Jurídicos apoia o alcance geral e os objectivos da regulamentação 
proposta. Os Estados-Membros da União Europeia necessitam claramente de aprofundar a sua 
cooperação no domínio do transplante de órgãos e a proposta de directiva em apreço poderá 
dar um contributo importante para o efeito. Na sua maneira de ver, o incremento da 
cooperação tem de assentar na confiança mútua dos Estados-Membros nos sistemas de cada 
um. Tal confiança baseia-se, por sua vez, na existência de normas elevadas de qualidade e 
segurança e na sua observância por todos os Estados-Membros.

A comissão está firmemente convencida de que, no trabalho conjunto que temos de 
desenvolver com vista a prestar a melhor assistência possível aos milhares de doentes cujas 
hipóteses de encontrar um órgão adequado às suas necessidades dependem do incremento da 
cooperação na Europa, há que mostrar o maior respeito pelas várias posições e pontos de vista 
éticos de cada Estado-Membro. Neste contexto, é proposta uma série de alterações ao texto da 
Comissão.

A questão mais relevante é a que se prende com o problema assaz melindroso do 
consentimento dos potenciais dadores para a dádiva a efectivar após a sua morte. Na sua 
proposta, a Comissão frisa que, nos Estados-Membros, existe uma grande multiplicidade de 
sistemas. Atendendo a esse facto, à sensibilidade da questão e à falta de uma base jurídica 
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para acção comunitária, a Comissão propõe que se mantenha a legislação nacional em vigor. 
A Comissão dos Assuntos Jurídicos concorda, genericamente, com a abordagem da Comissão 
nesta questão, mas sugere que ela seja complementada por um texto que inste os 
Estados-Membros a consagrar o direito dos indivíduos a manifestar o seu consentimento à 
dádiva de órgãos a efectivar após a sua morte e a tomarem em consideração esse desejo. 

À medida que forem fazendo mais uso da liberdade de viajar, residir e trabalhar em qualquer 
Estado-Membro da União Europeia, os cidadãos da Europa passarão também a morrer mais 
amiúde noutros países que não aqueles onde residem ou de que são nacionais. Assim, a 
comissão considera também, em nome do respeito pelas opções pessoais dos indivíduos que 
tenham entendido manifestar a vontade de doarem os seus órgãos após a sua morte, que a 
possibilidade de utilização da sua dádiva deve ser extensiva a todos os Estados-Membros, 
independentemente do seu país de residência. A introdução de um tal sistema requer um 
reforço da cooperação entre todas as partes interessadas.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos gostaria ainda de propor medidas tendentes a reforçar o 
direito ao anonimato de dadores e receptores, garantindo ao mesmo tempo a plena 
rastreabilidade dos órgãos desde a dádiva até à recepção para fins estritamente médicos. Três 
alterações visam minimizar o risco de tráfico de órgãos e de actividades abusivas ou ilegais.

Finalmente, a comissão propõe uma série de alterações menores, que visam melhorar o texto 
de diversos modos.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O pessoal directamente envolvido na 
dádiva, colheita, análise, preservação, 
transporte e transplantação de órgãos 
humanos deve possuir qualificações e 
formação adequadas.

(14) O pessoal directamente envolvido na 
dádiva, colheita, análise, caracterização,
preservação, transporte e transplantação de 
órgãos humanos deve possuir qualificações 
e formação adequadas.

Justificação

A lista dos procedimentos previstos no n.º 1 do artigo 2.º inclui também a "caracterização".

Alteração 2
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Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O combate ao tráfico de órgãos 
não deve continuar a ser da exclusiva 
responsabilidade da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
tomar medidas para esse efeito, 
nomeadamente reduzindo a procura, 
promovendo maior eficácia na dádiva de 
órgãos, preservando uma legislação 
rigorosa em matéria de dadores vivos, 
assegurando a transparência dos registos 
nacionais e das listas de espera, 
determinando a responsabilidade jurídica 
da profissão médica para detectar 
irregularidades e partilhando 
informações.

Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Procedimentos operativos 
normalizados para detectar e limitar os 
riscos de actividades abusivas ou ilegais, 
nomeadamente no que diz respeito a 
decisões de colheita e transplante de 
órgãos.

Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O acesso a sistemas que permitam a 
identificação de um dador ou de um 
receptor seja tão restrito quanto possível.



PE430.861v02-00 6/10 AD\803170PT.doc

PT

Justificação

Ao restringir o número de pessoas com acesso aos dados, reduz-se o risco de acesso ilegal a 
estas informações sensíveis. 

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem, nos 
termos do artigo 24.º, estabelecer regras 
em matéria de sanções aplicáveis: 
(a) ao acesso não autorizado aos dados ou 
sistemas que permitam a identificação de 
um dador ou de um receptor;
(b) à utilização dos sistemas ou dos dados 
que permitam a identificação de um dador
ou de um receptor, tendo em vista 
identificar os dadores ou receptores para 
fins que não sejam estritamente médicos,

Justificação

As sanções são necessárias para dissuadir as pessoas de tentar usar os sistemas para buscas 
não autorizadas.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de um sistema de notificação 
tendo em vista a comunicação, 
investigação, registo e transmissão das 
informações relevantes necessárias sobre 
reacções e incidentes adversos graves 
susceptíveis de influenciar a qualidade e a 
segurança dos órgãos humanos e que 
possam ser atribuídos à colheita, análise e 
transporte dos órgãos, bem como sobre 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de um sistema de notificação 
tendo em vista a comunicação, 
investigação, registo e transmissão das 
informações relevantes necessárias sobre 
reacções e incidentes adversos graves 
susceptíveis de influenciar a qualidade e a 
segurança dos órgãos humanos e que 
possam ser atribuídos à colheita, análise, 
preservação e transporte dos órgãos, bem 
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qualquer reacção adversa grave observada 
durante ou após a transplantação que possa 
estar relacionada com essas actividades.

como sobre qualquer reacção adversa grave 
observada durante ou após a transplantação 
que possa estar relacionada com essas 
actividades.

Justificação

A lista dos procedimentos previstos no n.º 1 do artigo 2.º inclui também a "preservação" e 
poderia ser benéfico ter em conta as questões relativas a este aspecto enquanto causa de 
incidentes nocivos e graves. 

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de sistemas e de 
registos facilmente acessíveis para fins de 
registo da vontade dos futuros dadores e 
que as autoridades competentes dêem 
prioridade à vontade expressa do dador 
sobre eventual vontade contrária do seu 
cônjuge, de um parente em primeiro grau 
ou de outra pessoa.

Justificação

Os Estados-Membros devem ser instados a garantir a existência de sistemas para comunicar 
a vontade de ser dador e que essa vontade expressa seja respeitada enquanto prioridade.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão, em estreita cooperação 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu e as partes interessadas, 
examinará a possibilidade de desenvolver 
um sistema que permita ter em conta, no 
maior número de Estados-Membros 
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possível, a vontade expressa dos cidadãos 
que tenham dado o seu consentimento à 
dádiva de órgãos após a sua morte.

Justificação

Como as pessoas vivem, viajam e trabalham em vários países da União Europeia, também 
morrem em países de que não são cidadãos ou residentes.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros devem 
intensificar a sua cooperação sob os 
auspícios da Interpol e da Europol, no 
sentido de abordar com maior eficácia o 
problema do tráfico de órgãos.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Os Estados-Membros devem, para 
efeito de minimizar o risco de tráfico de 
órgãos na União Europeia, reduzir a 
procura, promover maior eficácia na 
dádiva de órgãos, preservar uma 
legislação rigorosa em matéria de dadores 
vivos sem relação de parentesco, 
assegurar a transparência dos registos 
nacionais e das listas de espera, 
determinar a responsabilidade jurídica da 
profissão médica para detectar 
irregularidades, e partilhar informações.
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Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão o texto das principais
disposições de direito interno que 
adoptarem no domínio abrangido pela 
presente directiva.

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão o texto das disposições de direito 
interno que adoptarem no domínio 
abrangido pela presente directiva.

Justificação

Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto das disposições de direito interno que 
adoptem no âmbito da presente directiva.
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