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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 η δωρεά και η μεταμόσχευση οργάνων είναι θέμα πολύπλοκο και 
ιδιαίτερα λεπτό, ιδίως λόγω των σοβαρών ηθικών προεκτάσεών του,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές πολιτικές και το κανονιστικό πλαίσιο που έχουν 
εγκριθεί σε σχέση με τις δωρεές και τις μεταμοσχεύσεις παρουσιάζουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών λόγω διαφορετικών νομικών, πολιτιστικών, 
διοικητικών και οργανωτικών παραγόντων, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 152, παρ. 4, της Συνθήκης ΕΚ επιτρέπει τη λήψη 
κοινοτικών μέτρων για τη διασφάλιση περισσότερο αποτελεσματικών και προσιτών
συστημάτων μεταμόσχευσης, με πλήρη και απόλυτο σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας και ως εκ τούτου των εθνικών διατάξεων κάθε κράτους μέλους σχετικά 
με τη δωρεά ή τη χρήση οργάνων για ιατρικούς σκοπούς,

1. υποστηρίζει ότι πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τη δωρεά και 
τη μεταμόσχευση οργάνων συνοδευόμενη από τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών, λαμβάνοντας υπόψη το ήδη ισχύον στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ κανονιστικό 
πλαίσιο και τις εργασίες άλλων διεθνών οργανισμών·

2. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός καταλλήλου κοινοτικού νομικού μέσου για τη δωρεά και 
τη μεταμόσχευση οργάνων, αφού προηγηθεί ανάλυση της σχέσης κόστους/οφέλους και 
αξιολόγηση των συνολικών επιπτώσεων, που θα λαμβάνουν υπόψη, ταυτόχρονα, τις 
ιδιομορφίες της μεταμόσχευσης οργάνων και το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης 
παράλληλα με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε πνεύμα
σεβασμού των ισχυουσών εθνικών διατάξεων· τονίζει ότι καμιά νομοθεσία δεν θα πρέπει
να προσθέτει διοικητικές επιβαρύνσεις που εκτρέπουν  πόρους από την περίθαλψη και,
δεδομένης της έλλειψης οργάνων προς δωρεά, όλες οι νομοθεσίες πρέπει να επιτρέπουν
στους γιατρούς να εξακολουθήσουν να έχουν μια   προσέγγιση βασιζόμενη στον κίνδυνο
κατά την αξιολόγηση των δυνάμει δωρητών οργάνων·

3. υπογραμμίζει ότι ο στόχος να καταστούν τα συστήματα μεταμόσχευσης περισσότερο 
αποτελεσματικά και προσιτά βελτιώνοντας την ποιότητά τους και εξασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη διαθεσιμότητα οργάνων, με σεβασμό της αρχής της αυτοδιάθεσης των 
δυνάμει δωρητών, δεν είναι δυνατόν να επιδιωχθεί εις βάρος των σύνθετων ζητημάτων
ηθικής που συνδέονται με τη μεταμόσχευση οργάνων·

4. υπογραμμίζει ότι μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι 
πρωταρχικής σημασίας· προτείνει να ενταθούν οι ανταλλαγές των καλυτέρων 
υφισταμένων πρακτικών σε σχέση με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων και 
εκφράζει την επιθυμία να δημιουργηθεί μια τράπεζα δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο με 
σκοπό τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
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το ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών στη διασυνοριακή μεταφορά οργάνων, ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου οι βιολογικοί δείκτες του οργάνου σε μια χώρα πληρούν τις 
απαιτούμενες προϋποθέσει του οργάνου σε μια άλλη χώρα· ένα ελαστικό σύστημα μεταξύ 
των κρατών μελών σε σχέση με τη μεταμόσχευση, ανταλλαγή, εισαγωγή και εξαγωγή 
οργάνων θα μπορούσε να σώσει πολλές ζωές επιτρέποντας σε πολλά άτομα να βρουν 
τους κατάλληλους δωρητές·

5. κρίνει σκόπιμο να διατυπωθούν υψηλού επιπέδου προδιαγραφές με στόχο την πρόληψη 
των ιατρικών, χειρουργικών, ψυχολογικών, κοινωνικών ή ηθικών προβλημάτων που θα 
μπορούσαν να συναντήσουν οι ζωντανοί δωρητές μετά τις απαραίτητες εξετάσεις 
προκειμένου να εξακριβωθεί το κατά πόσον είναι κατάλληλοι, καθώς και  ιατρικές 
θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις με στόχο τη δωρεά οργάνου, εις τρόπον ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για το δωρητή·

6. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των νεκρών δωρητών, 
εξασφαλίζοντας κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας των οργάνων, για τα 
οποία καλό θα ήταν να υιοθετηθεί ένα σύστημα που θα επιτρέπει πάντοτε την αφαίρεση 
του οργάνου εφόσον δεν υπάρχει ρητή άρνηση του δωρητή· ουδείς, μη εξαιρουμένου και 
του συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, μπορεί να αντιταχθεί στη θέληση του δωρητή 
όπως αυτή εκφράζεται παραπάνω·

7. καλεί τα κράτη μέλη να αναλύσουν τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής ενός συστήματος 
δωρεάς με βάση την "υποτιθέμενη συναίνεση" ως μέσον για την επίτευξη υψηλότερου 
αριθμού μεταμοσχεύσεων και θεωρεί ότι το σύστημα αυτό προστατεύει πλήρως τη 
συναίνεση του δωρητή, δεδομένου ότι ο πολίτης μπορεί να εξετάσει κατά πόσον θα 
ενταχθεί ή όχι στο σύστημα·

8. θεωρεί αναγκαία την εξασφάλιση της δέουσας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του 
δωρητή σε σχέση με το σεβασμό της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας και της 
ανιχνευσιμότητας των δωρεών οργάνων, προκειμένου να εμποδίζεται το εμπόριο και το 
λαθρεμπόριο οργάνων. 
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