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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο 152, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ επιτρέπει στην ΕΕ «να θεσπίζει μέτρα με 
υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και ουσιών
ανθρώπινης προέλευσης, του αίματος και των παραγώγων του. Αυτά τα μέτρα δεν 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα».

Οι οδηγίες σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας του αίματος και των ιστών
και κυττάρων εκδόθηκαν αντίστοιχα το 2003 και το 2004. Τότε αποφασίστηκε να 
ακολουθηθεί ξεχωριστή πορεία για τα όργανα, με αποτέλεσμα την έκδοση ανακοίνωσης από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Μαΐου 2007 όπου τέθηκαν τα εξής τρία ζητήματα:

(i) ένα νομοθετικό μέσο για τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας·

(ii) ένα σχέδιο δράσης για ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών·

(iii) μέσα για την πρόληψη του εμπορίου οργάνων.

Το Συμβούλιο υποστήριξε τις προτάσεις της Επιτροπής στα συμπεράσματά του της 
6ης Δεκεμβρίου 2007. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης χαιρέτισε την ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008. Το Κοινοβούλιο ζήτησε ρητά από την 
Επιτροπή να υποβάλει άμεσα πρόταση οδηγίας και σχέδιο δράσης για την επίτευξη του 
κοινού στόχου, δηλαδή την ασφαλή αύξηση στην Ευρώπη του διαθέσιμου αριθμού οργάνων 
για δωρεά.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008 η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο οδηγίας και το σχέδιο δράσης, 
καθώς και μια εκτενή εκτίμηση επιπτώσεων. Η εισηγήτρια χαιρετίζει τις προτάσεις, αλλά 
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, λόγω των επικείμενων εκλογών, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν διαθέτει επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Μόνο μια πρώτη συζήτηση σχετικά με την οδηγία βάσει του παρόντος 
σημειώματος θα είναι δυνατή κατά τη τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας 
από το σημερινό νομοθετικό σώμα. Η εισηγήτρια επίσης εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός 
ότι δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί παράλληλα η συζήτηση για την οδηγία και το σχέδιο 
δράσης.

2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την προσέγγιση πλαίσιο της πρότασης: η οδηγία επιθυμεί να 
διασφαλίσει μεν ότι υφίστανται στα κράτη μέλη οι απαραίτητες δομές που αφορούν την 
ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων, παρέχει δε επαρκή περιθώρια στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών να ορίσουν τη λεπτομερή εφαρμογή αυτών. Πρέπει να επισημανθεί ότι η 
οδηγία δεν ορίζει πρότυπα για τους δότες ή τους λήπτες, αλλά μόνο για τα όργανα.

Η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των οργάνων σε επίπεδο ΕΕ αφενός θα 
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τη διασυνοριακή ανταλλαγή
οργάνων και αφετέρου θα καταπολεμήσει έμμεσα το παράνομο εμπόριο οργάνων (μεταξύ 
άλλων με τη σύσταση εθνικών εποπτικών αρχών και εθνικών προγραμμάτων ποιότητας, με 
τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, τη διασφάλιση της προστασίας του δότη και τη 
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διασφάλιση του πλήρους χαρακτηρισμού του οργάνου).

Τις προηγούμενες εβδομάδες η εισηγήτρια είχε πολυάριθμες συνομιλίες με ενδιαφερόμενους 
(ιατρούς, ασθενείς, συντονιστικούς φορείς μεταμοσχεύσεων, δημόσιες αρχές, ...). Όλοι τους 
χαιρετίζουν την πρόταση και τη θεωρούν αρκετά πλήρη. Βέβαια, υπάρχουν σημεία που 
επιδέχονται αποσαφήνιση ή βελτίωση.

1. Ευελιξία

Στο ψήφισμά του τού Απριλίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνιζε ότι η οδηγία θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτη και ότι τελικά ο ιατρός πρέπει να αποφασίζει εάν ένα 
όργανο πληροί όλα τα κριτήρια. Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η οδηγία δεν δημιουργεί 
πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους παρόχους υπηρεσιών. Εν 
προκειμένω πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

 Τα εθνικά προγράμματα ποιότητας πρέπει να καταστήσουν τα κράτη μέλη ικανά να 
παρακολουθούν και να βελτιώνουν τη συνολική διαδικασία μεταμοσχεύσεων 
οργάνων. Τόσο το επίπεδο λεπτομέρειας όσο και το καθήκον των διαφόρων εταίρων 
στη διαδικασία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων. Σκοπός 
πάντως δεν είναι η οδηγία να διακυβεύσει τη χρήση παγιωμένων ορθών πρακτικών ή 
πρακτικών που έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες προϋποθέσεις και συνθήκες στα 
διάφορα κράτη μέλη, ούτε περιέχει προδιαγραφές που θα μπορούσαν να επιφέρουν 
μείωση του αριθμού πιθανών και πραγματικών δοτών.

 Η οδηγία προτείνει τον περιορισμό της διάρκειας της ισχαιμίας. Εξακολουθεί να 
είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών ο υπολογισμός της διάρκειας της ισχαιμίας ως 
προς το αυξανόμενο κόστος μεταφοράς και ο συνυπολογισμός της σχέσης 
κόστους/αποτελεσματικότητας. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι διατάξεις σχετικά με τη 
μεταφορά των οργάνων θα πρέπει να αφήνουν επαρκή περιθώρια για τη στάθμιση 
αυτών των παραγόντων.

 Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συμπεριέλαβε λεπτομερώς τον πλήρη χαρακτηρισμό οργάνων και δοτών 
στο Παράρτημα και δεν επέλεξε τη διαδικασία επιτροπολογίας εν προκειμένω. 
Ενδέχεται το επίπεδο λεπτομέρειας εκ πρώτης όψεως να τρομάζει τους μη ειδικούς, 
αλλά το Παράρτημα δεν περιέχει απαγορεύσεις ούτε ζητούνται συγκεκριμένα 
αποτελέσματα εξετάσεων. Αντιθέτως, το Παράρτημα θα πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα στον ιατρό και στην ομάδα του, βάσει πλήρους επισκόπησης των 
χαρακτηριστικών, να προβούν σε αξιολόγηση κινδύνου του οργάνου. Οι 
μεταμοσχεύσεις είναι νέα ειδικότητα: ως εκ τούτου και η έρευνα είναι καίριας 
σημασίας και θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι ιατρικές εξελίξεις. Για 
τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό το γεγονός ότι το άρθρο 25 της οδηγίας επιτρέπει 
αυτή την ευελιξία, δεδομένου ότι σε αυτό ορίζεται ότι το Παράρτημα μπορεί να 
ενημερώνεται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

 Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η νέα οδηγία οφείλει να συμπληρώνει και να ενισχύει 
τις προσπάθειες των κρατών μελών για την εφαρμογή μιας ενεργητικής, 
αποτελεσματικής μεθόδου συντονισμού, χωρίς να παρακωλύει τη θέσπιση ή τη 
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διατήρηση αυστηρότερων κανόνων.
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2. Εθνικές αρχές και ευρωπαϊκοί οργανισμοί ανταλλαγής οργάνων

 Η πρόταση να ορίσει κάθε κράτος μέλος (μία) εθνική (-ές) αρχή (-ές) κρίνεται 
καίριας σημασίας: από την πράξη γνωρίζουμε ότι ένα κεντρικό σύστημα τέτοιου 
είδους μπορεί να επιφέρει αύξηση του αριθμού των δοτών. Το σύνολο των 
καθηκόντων των εν λόγω αρχών είναι δε μάλλον φιλόδοξο κυρίως για χώρες που 
ακόμη δεν έχουν αναπτύξει παρόμοιες εθνικές αρχές.

 Η ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να έχει μεγάλη 
σημασία. Θα πρέπει να εξεταστεί κατά ποιον τρόπο η οδηγία δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να διατηρήσουν ή όχι τις υφιστάμενες σχέσεις τους με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων, ή να δημιουργήσουν νέες σχέσεις. Πράγματι, το 
άρθρο 22 ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να αναθέτουν αρμοδιότητες στους 
οργανισμούς ανταλλαγής.

3. Η σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις

 Δεδομένου ότι νομική βάση της εν λόγω οδηγίας είναι το άρθρο 152, το σύνολο των 
κανόνων περί διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να 
προσαρμόζεται στην εν λόγω οδηγία. Δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης των 
μεταμοσχεύσεων και του ευαίσθητου συστήματος με τις λίστες αναμονής, η 
πρόβλεψη εξαίρεσης για τα όργανα στην οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη -η 
οποία επί του παρόντος εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
Υπουργών- θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.

4. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας

 Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε παρερμηνεία, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όσον 
αφορά την έρευνα, οι διατάξεις της οδηγίας ισχύουν μόνο για όργανα που 
προορίζονται για μεταμόσχευση στον ανθρώπινο οργανισμό.

 Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι ενδιαφερόμενοι ζητούν επίμονα η κατανομή των 
οργάνων επίσης να αποτελέσει αντικείμενο της εν λόγω οδηγίας, η εισηγήτρια θεωρεί 
ότι η κατανομή δεν εμπίπτει άμεσα στην εν λόγω οδηγία και ότι βρίσκεται εκτός 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ.

 Στο ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από 
την Επιτροπή να υποστηρίξει μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης των 
περιπτώσεων απόρριψης οργάνων. Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν περιέχεται στην 
υπό εξέταση πρόταση, σίγουρα μπορεί να αποτελέσει σημείο προς εξέταση στο 
μέλλον.

5. Ορισμοί

 Παραμένει το ερώτημα κατά πόσο ο ορισμός του «οργάνου» είναι επαρκώς σαφής ή 
εάν ενδεχομένως πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο, ώστε να διαπιστώνεται εάν 
καλύπτει και τα νησίδια Langerhans, τους συνθετικούς ιστούς και τα ηπατοκύτταρα.

 Ενδέχεται ο ορισμός του «χαρακτηρισμού δότη και οργάνου» να σημαίνει ότι θα 
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο των γνώσεων στον τομέα της 
μεταμοσχευτικής ιατρικής όπως ορίζει το άρθρο 25;

 Η εισηγήτρια χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ορίζει πανομοιότυπα τους 
«οργανισμούς αφαίρεσης και τα κέντρα μεταμόσχευσης» ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις υφιστάμενες πρακτικές τους να 
επιλέξουν σε ποιον οργανισμό θα αναθέσουν αυτά τα καθήκοντα (δηλαδή την 
αφαίρεση και μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων).

6. Ζώντες δότες

 Τα κράτη μέλη όπου η νομοθεσία επιτρέπει τους ζώντες δότες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ανωνυμίας των ζώντων δοτών που δεν συγγενεύουν 
γενετικώς ή συναισθηματικώς με τον λήπτη.

 Το άρθρο 13 της πρότασης ορίζει ότι οι δωρεές ανθρωπίνων οργάνων από ζώντες 
δότες γίνεται εθελοντικά και χωρίς αμοιβή. Το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 
22ας Απριλίου 2008 ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες θα μπορεί να χορηγείται αποζημίωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η πληρωμή νοείται αποκλειστικά ως αποζημίωση και προορίζεται 
αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών και της αναστάτωσης που σχετίζονται με 
τη δωρεά. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι το άρθρο 13 θα πρέπει να τροποποιηθεί και να 
συμπληρωθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

 Καθώς τα μέτρα για την προστασία των ζώντων δοτών (τόσο από ιατρική και 
ψυχολογική όσο και από κοινωνική πλευρά) είναι σημαντικά, η εισηγήτρια τονίζει τη 
σημασία της διεπιστημονικής διαβούλευσης στην περίπτωση των ζώντων δοτών.

7. Αρχεία και ιχνηλασιμότητα

 Ένας ασθενής που επιθυμεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνου εκτός ΕΕ θα 
πρέπει να εγγραφεί και αυτός σε τράπεζα οργάνων, για την αποτροπή μη 
καταγεγραμμένων μεταμοσχεύσεων. Ήδη υπάρχουν συναφείς πρωτοβουλίες, αλλά 
συχνά ο ασθενής είναι διστακτικός. Κατά την εξέταση του σχεδίου δράσης θα πρέπει 
να εξεταστεί εάν μπορεί να τεθεί αυτό το ζήτημα.

 Πρόσφατα ένας από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων ξεκίνησε 
την υλοποίηση του προγράμματος EFRETOS για ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
ταυτοποίησης δοτών (European Framework for the Evaluation of Transplanted
Organs). Η εισηγήτρια αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτού του 
προγράμματος. Ελπίζει δε να αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες συμπράξεις 
συνεργασίας και ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα αληθινά ευρωπαϊκό σύστημα 
ταυτοποίησης.

 Στο πλαίσιο της δημιουργίας αρχείων για τους δότες μονίμως ανακύπτει το ερώτημα 
σχετικά με την εκπόνηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος που θα βασίζεται 
στις ίδιες παραμέτρους, ώστε να υπάρχει αυξημένος βαθμός συγκρισιμότητας. Οι 
υφιστάμενες παράμετροι συχνά επιφέρουν σύγχυση. Πρόκειται για ζήτημα που δεν 
αφορά μεν την οδηγία, αλλά ευελπιστούμε να τεθεί κατά τη συζήτηση του σχεδίου 
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δράσης μεταξύ των κρατών μελών.

 Η εισηγήτρια τονίζει ότι για την καταπολέμηση του εμπορίου οργάνων σημαντικές 
είναι επίσης οι προτάσεις σχετικά με τα αρχεία και την ιχνηλασιμότητα, καθώς και ότι 
η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μπορεί να συμβάλλει εν προκειμένω.


