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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar donazzjoni u trapjant ta' organi: Azzjonijiet politiki fil-livell ta’ l-UE
(2007/2210(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 152(4) (a) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Donazzjoni u Trapjant ta’ 
Organi: Azzjonijiet Politiki fil-livell ta’ l-UE COM (2007)0275, u d-Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, Anness mal-Komunikazzjoni: Valutazzjoni ta’ l-
Impatt SEC(2007)0705,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
l-iffissar ta’ standards ta’ kwalità u sikurezza għad-donazzjoni, il-ksib, l-ittestjar, il-
proċessar, il-preservazzjoni, il-ħażna u t-tqassim ta’ tessuti u ta’ ċelluli tal-bniedem1,

– wara li kkunsidra l-Prinċipji ta’ Gwida ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar it-
Trapjant ta’ Organi Umani,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Bijomediċina, u l-protokoll addizzjonali tiegħu dwar it-Trapjant ta’ 
Organi u Tessuti ta’ Oriġini Umani,

– wara li kkunsidra dokument mill-ewwel laqgħa nazzjonali ta’ l-esperti dwar id-
donazzjoni u t-trapjant ta’ l-organi fuq Livell Komunitarju, SANCO C6 EFZ/gsc D 
(2007) 360346, tat-13 ta’ Settembru 2007,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza ta' l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0000/2007),

A. billi fl-Ewropa, il-ħtiġijiet tal-pazjenti għat-trapjanti m’humiex jintlaħqu u d-domanda 
qabżet il-provvista ta’ l-organi kemm minn donaturi mejta kif ukoll minn donaturi 
altruwistiċi ħajjin,

B. billi issa hemm dejta disponibbli dwar it-traffikar ta’ organi umani u hemm evidenza li 
l-kummerċjaliżmu u t-turiżmu tat-trapjanti qed jiżviluppaw malajr,

C. billi kwistjonijiet tas-sikurezza huma spiss injorati meta jkun ipprattikat illegalment it-
trapjant kummerċjali ta’ l-organi, li jista’ jipperikola l-ħajja kemm tad-donatur kif 
ukoll tar-reċivent,

                                               
1 ĠU L 102, 7.4.2004, p.48.
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D. billi l-kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja u t-trasparenza huma essenzjali jekk is-soċjetà 
għandha taħsad il-benefiċċji li t-trapjant jista’ joffri bħala terapija,

E. billi hemm diskrepanzi bejn l-Istati Membri fir-rigward ta’ rati ta’ trapjanti, tas-sors 
(donaturi ħajjin jew mejta) ta’ l-organi, kif ukoll tar-rekwiżiti tal-kwalità u tas-
sikurezza għad-donazzjoni u t-trapjant ta' l-organi, filwaqt li l-approċċ organizzattiv 
tat-trapjanti jvarja minn pajjiż għal ieħor biex iwassal għal standards irregolari 
madwar l-UE,

F. billi t-trapjant ta’ l-organi jipprovdi l-possibilità li jiġu salvati l-ħajjiet, li joffri kwalità 
ta' ħajja aħjar u li jkollu l-aħjar relazzjoni bejn l-ispiża u l-benefiċċju,

G. billi d-donazzjoni u t-trapjant ta' l-organi huma kwistjonijiet sensittivi u kumplessi li 
jinkludu l-aspetti mhux mediċi biss, iżda wkoll dawk legali u etiċi, li jitolbu l-
parteċipazzjoni sħiħa tas-soċjetà ċivili għall-iżvilupp tagħhom, 

H. billi l-użu ta’ l-organi fit-terapija jinkludi r-riskju li jkunu trażmessi infezzjonijiet u 
mard ieħor,

I. billi numru ta’ organi diġà ġew skambjati bejn l-Istati Membri iżda ma teżisti l-ebda 
organizzazzjoni pan-Ewropea li tikkoordina l-iskambju,

J. billi l-għarfien pubbliku u l-informazzjoni konkreta u pożittiva għandhom rwol 
importanti fiż-żieda tar-rieda għad-donazzjoni ta’ l-organi,

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Donazzjoni u trapjant ta' organi: 
Azzjonijiet politiki fil-livell ta’ l-UE” għall-azzjonijiet u prijoritajiet ta’ politika 
proposti għall-futur għal dak li għandu x’jaqsam mad-donazzjoni u t-trapjant ta’ l-
organi fuq livell Ewropew;

2. Jistenna bil-ħerqa l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva, li għandha tistabilixxi 
rekwiżiti ta’ kwalità u ta’ sikurezza għad-donazzjoni, il-ksib, l-ittestjar, il-
preservazzjoni, it-trasport u t-tqassim tagħhom madwar l-UE; jenfasizza, madankollu , 
li l-qafas leġiżlattiv li ġej ma għandux joħloq piż amministrattiv żejjed għall-Istati 
Membri, u lanqas ma għandu jipperikola l-użu ta’ prattiki tajbin li diġà jeżistu; jiġbed 
l-attenzjoni li d-dokument leġiżlattiv il-ġdid għandu jikkomplementa u jsaħħaħ l-
isforzi li għamlu l-Istati Membri sabiex jintlaħaq metodu ta' koordinazzjoni attiv u 
effiċjenti mingħajr ma jfixkel l-introduzzjoni jew il-manteniment ta' miżuri aktar 
stretti; 

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li ma hemmx biżżejjed organi umani disponibbli 
għat-trapjant sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-pazjent; jirrikonoxxi li n-nuqqas serju ta' 
donaturi ta' organi jibqa' ostakolu ewlieni li jxekkel mill-iżvilupp sħiħ tas-servizzi tat-
trapjant u l-isfida ewlenija li l-Istati Membri ta’ l-UE jiffaċċjaw fit-trapjant ta’ l-
organi; 

4. Jinnota d-differenzi importanti f’dak li huwa s-sors ta' l-organi (donaturi mejta jew 
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ħajjin) fl-UE, id-differenzi kbar bejn is-suċċessi ta’ l-Istati Membri fit-tkabbir tal-
komunità tad-donaturi tagħhom, id-diskrepanzi bejn l-Istati Membri f’dak li għandu 
x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-kwalità u tas-sikurezza u l-approċċi organizzattivi 
differenti lejn id-donazzjoni u t-trapjant ta’ l-organi; iqis li d-diskrepanzi jistgħu jkunu 
parzjalment spjegati minn taħlita ta’ fatturi kulturali, etiċi, reliġjużi, storiċi u soċjali; 
madankollu jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-fattur kritiku jidher li hu kif inhu 
organizzat il-proċess sħiħ li jwassal għad-donazzjoni u t-trapjant;

5. Konsegwentement, jisħaq li l-istabbiliment ta’ sistemi operattivi strutturati sew u l-
promozzjoni fuq livell nazzjonali ta’ mudelli li rnexxew huma ta’ l-akbar importanza; 
jissuġġerixxi li s-sistemi operattivi għandhom jinkludu qafas legali xieraq, 
infrastruttura teknika u loġistika, appoġġ psikoloġiku u organizzattiv flimkien ma’ 
sistema ta’ allokazzjoni effettiva;

6. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jilħqu l-potenzjal sħiħ tad-donazzjonijiet billi 
jistabilixxu sistemi effiċjenti biex jidentifikaw id-donaturi ta’ l-organi u biex 
jippromwovu l-koordinazzjoni tad-donaturi tat-trapjanti fl-isptarijiet madwar l-
Ewropa; jitlob l-Istati Membri sabiex jesploraw il-promozzjoni tad-donazzjonijiet 
minn donaturi ħajjin u biex jevalwaw l-użu ta' organi minn donaturi “marġinali”, 
filwaqt li jikkunsidraw l-aspetti tal-kwalità u tas-sikurezza;

7. Iqis li, fil-futur, il-bijoteknoloġija tista’ toffri lir-riċerkaturi l-possibilità li jitkabbru 
organi minn tessuti eżistenti, kemm mill-pazjenti nfushom kif ukoll minn donaturi 
oħra tat-tessuti; jitlob lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi din it-tip ta’ riċerka li 
spiss titwettaq mill-kumpaniji emerġenti Ewropej tal-bijoteknoloġija li huma żgħar u 
ta’ daqs medju fi ħdan l-oqsfa kulturali u etiċi stipulati mill-Istati Membri;

8. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li hemm rabta bejn in-nuqqas ta’ l-organi u t-traffikar ta’ 
l-organi; jenfasizza li kwalunkwe sfruttar kummerċjali ta’ l-organi li ma jippermettix 
aċċess ġust għat-trapjant, m’huwiex etiku, huwa inkonsistenti mal-valuri l-aktar bażiċi 
tal-bniedem, imur kontra l-Artikolu 21 tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
u tal-Bijomediċina u huwa projbit skond l-Artikolu 3(2) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-UE;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri biex jipprojbixxu t-
“turiżmu tat-trapjanti”, inkluż it-tfassil ta’ linji gwida sabiex jipproteġu lid-donaturi l-
aktar foqra u vulnerabbli milli jkunu vittmi tat-traffikar ta’ l-organi u biex jadottaw 
miżuri li jżidu d-disponibilità ta’ organi miksuba legalment; jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex permezz tal-qasam tal-Ġustizzja, tal-Libertà u tas-Sigurtà, tippromwovi metodu 
komuni bl-għan li tiġi kkompilata informazzjoni fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar 
it-traffikar ta’ l-organi u biex jiġu identifikati l-problemi ewlenin u s-soluzzjonijiet 
potenzjali; għal dan l-għan jirrimarka li għandha tiġi stabbilita sistema ta’ traċċabilità 
u responsabbiltà għal organi umani li jaqsmu l-fruntieri; 

10. Japprova miżuri li huma mmirati biex jipproteġu d-donaturi u biex jassiguraw li d-
donazzjoni ta’ l-organi ssir b’mod altruwist u volontarju, mingħajr ebda ħlas ieħor 
ħlief kumpens strettament limitat biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż u l-inkonvenjenzi 
relatati mad-donazzjoni; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jiddefinixxu l-
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kundizzjonijiet li taħthom jista’ jingħata xi kumpens;

11. Jinnota li, għalkemm diversi Stati Membri introduċew ir-reġistrazzjoni mandatorja tal-
proċeduri tat-trapjant u jeżistu wkoll xi reġistri voluntarji, ma teżisti l-ebda sistema 
komprensiva li tiġbor id-dejta dwar it-tipi differenti ta’ trapjanti u r-riżultati tagħhom; 
jappoġġja b’mod qawwi l-ħolqien ta’ reġistri nazzjonali ta’ donaturi ħajjin iżda wkoll 
ta’ reġistru ta’ wara t-trapjanti;

12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita l-iżvilupp ta’ nukleu ta’ standards tekniċi u 
etiċi għall-immaniġġjar tas-sikurezza, tal-kwalità u ta’ l-effikaċja ta’ materjal uman 
għat-trapjant li jista' jkun ta’ mudell għall-Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex tistabilixxi mekkaniżmu ta’ l-UE li jippromwovi attivitajiet ta’ koordinazzjoni 
bejn Stati Membri fir-rigward tad-donazzjoni u t-trapjant ta’ l-organi;

13. Iqis li vantaġġ ulterjuri tal-kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri ta’ l-UE li m'hux 
enfasizzat biżżejjed fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni huwa l-valur potenzjali ta’ l-
iskambju ta’ l-organi bejn l-Istati Membri ta’ l-UE; jemmen li dan għandu l-
applikabilità potenzjali massima li tgħin lir-riċeventi li huwa diffiċli li jsirilhom 
trapjant;

14. Jagħraf li huwa ta’ importanza vitali li jitjiebu l-kwalità u s-saħħa tad-donazzjoni u tat-
trapjant ta’ l-organi; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan ikollu impatt fuq it-tnaqqis fir-
riskji tat-trapjanti u konsegwentement inaqqas l-effetti mhux mixtieqa; jirrikonoxxi li 
azzjonijiet fuq il-kwalità u s-sikurezza jista' jkollhom effett fuq id-disponibilità ta' l-
organi u vice versa; jitlob lill-Kummissjoni biex tgħin lill-Istati Membri jiżviluppaw 
il-kapaċità tagħhom fil-ħolqien u l-iżvilupp ta’ regolamenti nazzjonali u ta’ qafas 
regolatorju sabiex itjiebu l-kwalità u s-sikurezza;

15. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li programmi għat-titjib tal-kwalità, li jsiru b’mod 
konġunt minn speċjalisti fil-kura intensiva u mill-koordinatur tat-trapjanti f’kull sptar, 
għandhom ikunu stabbiliti b’kull sptar fejn hemm il-potenzjal ta’ donazzjoni u trapjant 
ta’ l-organi; 

16. Jenfasizza li hija neċessarja l-kooperazzjoni tajba bejn professjonisti tal-kura tas-saħħa 
u l-awtoritajiet nazzjonali u li din tipprovdi valur miżjud; jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex tiffaċilita l-alleanzi bejn organizzazzjonijiet nazzjonali tat-trapjanti fl-Istati 
Membri li jinvolvu l-koperazzjoni fuq livell legali, etiku u tekniku; jagħraf li hemm 
sitwazzjonijiet fil-mediċina tat-trapjant li ma jistgħux ikunu indirizzati b’mod adegwat 
fl-Istati Membri b’komunità tad-donaturi limitata; jemmen li b'mod partikulari l-Istati 
Membri ż-żgħar jistgħu jibbenefikaw b’mod ċar mill-koperazzjoni Ewropea;

17. Iqis li l-koperazzjoni internazzjonali sabiex tiġi promossa d-donazzjoni ta’ l-organi 
hija ħaġa mixtieqa sabiex tkun faċilitata kemm jista' jkun id-donazzjoni ta’ l-organi u 
sabiex jiġi provdut aċċess ugwali għat-trapjanti; jitlob lill-Istati Membri sabiex iħeġġu 
attivament din it-tip ta' koperazzjoni biex jiżdied l-aċċess taċ-ċittadini għal dawn il-
proċeduri terapewtiċi; 
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18. Jenfasizza l-importanza li jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar id-donazzjoni ta' l-
organi u t-trapjant peress li dan jista' jiffaċilita l-identifikazzjoni tad-donaturi ta' l-
organi u b'hekk tiżdied id-disponibilità ta’ l-organi; jisħaq li l-idea tad-donazzjoni ta’ 
l-organi għandha tiġi mħeġġa fi gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni (jiġifieri studenti, 
adolexxenti u żgħażagħ); 

19. Huwa konvint li mod effettiv ħafna biex tiżdied id-disponibilità ta’ l-organi hija li l-
pubbliku jkollu aktar informazzjoni anke fil-livell lokali u reġjonali; jistieden lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex 
jieħdu sehem f’dan l-isforz biex jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar il-possibilità tad-
donazzjoni ta’ l-organi filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet kulturali f’kull Stat Membru; 
jirrikonoxxi li huwa importanti li jitjiebu l-ħiliet tal-komunikazzjoni tal-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa billi, per eżempju, jiġu żviluppati linji gwida għall-informazzjoni; 
jesprimi l-ħtieġa ta’ attitudni professjonali lejn u appoġġ minn esperti fil-qasam tal-
komunikazzjoni; għandha tingħata attenzjoni speċjali kemm għall-kontenut tal-
messaġġ kif ukoll għall-aħjar mod kif jiġu trattati l-aktar temi kontroversjali;

20. Jitlob lill-Kummissjoni biex tappoġġja riċerka dwar id-donazzjoni u t-trapjant ta’ l-
organi bejn il-fruntieri sabiex jiġi indirizzat l-impatt ta’ l-etniċità, tal-pajjiż ta’ l-
oriġini, tar-reliġjon, tal-livell ta’ edukazzjoni u tal-klassi soċjo-ekonomika fuq id-
deċiżjoni li jkunu offerti organi għad-donazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sabiex ixerrdu malajr ir-riżultati tar-riċerka bl-għan li l-pubbliku jkun 
infurmat u biex jiġu rranġati l-perċezzjonijiet żbaljati; 

21. Jirrikonoxxi li r-riżultati ta’ wara t-trapjant għandhom ikunu osservati mill-qrib u 
evalwati; jisħaq li metodoloġija komuni għandha tkun promossa fost l-Istati Membri 
sabiex jintlaħqu l-aħjar riżultati;

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Parlamenti ta’ l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

It-trapjant ta’ l-organi jfisser l-użu terapewtiku ta’ organi umani li jinvolvi s-sostituzzjoni ta’ 
organu li ma jaħdimx sew b’ieħor li jkun ġej minn donatur. Sakemm tiġi applikata proċedura 
ta’ segwitu xierqa, it-trapjant b’suċċess ta’ l-organi jista’ jagħti mill-ġdid ħajja kompleta u 
mimlija saħħa għal ħafna snin lil nies li kieku ikollhom bżonn spiss tal-kura intensiva, li tkun 
ta’ dwejjaq għall-pazjenti, iżda li spiss ukoll tkun ta’ piż mhux biss fuq is-sistemi tal-kura tas-
saħħa fl-Istati Membri iżda wkoll fuq il-familja u dawk li jieħdu ħsiebhom.

Għalkemm l-użu ta’ organi umani għat-trapjant żdied bil-mod il-mod fl-aħħar deċennji 
madwar l-UE, in-numru ta’ nies li jeħtieġu trapjant huwa akbar min-numru ta’ organi 
disponibbli għal trapjanti. Kważi 40,000 pazjent qegħdin fil-listi ta' stennija fl-Ewropa 
bħalissa. Ir-rata ta' l-imwiet matul iż-żmien ta' l-istennija għal trapjant ta' qalb, fwied jew 
pulmun normalment hi bejn il-15 u t-30%.

Il-kwalità u s-sikurezza

L-użu ta' l-organi fit-terapija għandu r-riskju li mard jiġi trażmess lir-riċevent. Ir-riskji 
jinkludu mhux biss it-trażmissjoni ta’ mard li jittieħed (infezzjonijiet virali, batteriċi u fungali, 
il-vajrus ta’ l-immunodefiċjenza umana (HIV), il-vajrus ta’ l-epatite B (HBV), il-vajrus ta’ l-
epatite C (HCV)) iżda wkoll it-trażmissjoni ta’ mard malinn, bħal ma hija t-trażmissjoni ta' 
tipi differenti ta' kanser. 

L-ittestjar tad-donaturi huwa importanti biex jitnaqqsu r-riskji lir-riċevent; huwa essenzjali li 
jiġu skrinjati d-donaturi u li tiġi stabbilita l-preżenza jew l-assenza ta’ riskju ta’ mard 
trażmissibbli. Sabiex jiġi stabbilit il-livell standard tas-sikurezza tad-donaturi, għandu jsir sett 
minimu ta' eżamijiet. Madankollu, għad ma hemmx kunsens bejn l-Istati Membri dwar dawn 
it-testijiet. 

Il-valutazzjoni ta' donaturi potenzjali minn qabel it-trapjant hi parti vitali tat-trapjant ta' 
organu solidu. Fi kliem ieħor, l-adegwatezza tad-donaturi hija prerekwiżit essenzjali għad-
donazzjoni. L-għanijiet ewlenin jinkludu: l-identifikazzjoni ta’ kundizzjonijiet li jiskwalifikaw 
id-donaturi; l-identifikazzjoni tal-possibilità ta’ infezzjonijiet ta’ qabel it-trapjant u d-
definizzjoni tal-livell tar-risku sabiex jiġu ddeterminati strateġiji biex ikunu impediti l-effetti 
ta’ wara t-trapjant. Id-differenzi fl-iskrining bejn id-donatur ħaj u d-donatur mejjet huma fil-
biċċa l-kbira bbażati fuq iż-żmien differenti meta jsir dan l-iskrining. Bid-donatur ħaj huwa 
possibbli li infezzjoni attiva tiġi trattata u li t-trapjant jiġi differit sakemm tissolva din l-
infezzjoni. Mill-banda l-oħra, iż-żmien disponibbli għad-donatur mejjet tipikament huwa biss 
ta’ ftit sigħat. Il-kriterji għall-adegwatezza tad-donatur għandhom jiġu stabbiliti skond 
standards mediċi aċċettati li diġà jeżistu. Il-monitoraġġ u s-segwitu fit-tul tal-pazjenti wara 
trapjanti huma meħtieġa wkoll sabiex ikun evalwat l-aħjar rizultat tat-trattamenti għall-
pazjenti. Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tar-riżultati ta’ wara t-trapjant huma kruċjali u 
għalhekk għandhom jitwettqu fuq il-bażi ta’ metodoloġija komuni, li tassigura l-ogħla 
standards tas-saħħa u tas-sikurezza fl-Istati Membri kollha. 

Bħalissa, it-trapjanti ta’ l-organi huma segwiti biss għal biss 9 u 12-il xahar wara t-trapjant.  
L-evalwazzjoni tar-riżultati tat-trapjanti għandha tiġi estiża għal bosta snin sabiex tingħata l-
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aħjar evalwazzjoni tar-riżultati, kemm klinikament kif ukoll f’termini ekonomiċi.

Nuqqas ta' organi

In-nuqqas serju ta' donaturi ta' organi jibqa' l-isfida prinċipali li l-Istati Membri jiffaċċjaw fir-
rigward tat-trapjant ta' l-organi. Il-listi ta’ stennija li kull ma jmur qed jikbru huma problema 
serja. Fl-Ewropa tal-Punent, bħalissa aktar minn 40,000 pazjent qed jistennew kilwa. Il-listi 
ta’ stennija komplew jitwalu fil-pajjiżi kollha ta’ l-UE kif ukoll fil-bqija tad-dinja. Anki 
f'każijiet fejn ikun hemm żieda kontinwa fin-numru ta' donaturi, hu diffiċli ferm li jitnaqqsu l-
listi ta' stennija kif ukoll iż-żmien ta' stennija. 

It-twaqqif ta' sistema effiċjenti għall-identifikazzjoni ta' persuni li jistgħu jkunu donaturi ta' 
organi wara mewthom, ladarba r-rekwiżiti ta' kunsens mandatorji kollha fl-Istati Membri jiġu 
sodisfatti, huwa element prinċipali fil-ġlieda kontra n-nuqqas ta’ l-organi. Il-proċess ta’ l-
evalwazzjoni ta’ l-adegwatezza ta’ l-organi huwa avveniment ta’ ħafna fażijiet, iffukat fuq a) 
id-definizzjoni ta’ riskju aċċettabbli-mhux aċċettabbli tat-trażmissjoni ta’ l-infezzjonijiet jew 
mard neoplastiku u b) it-twaqqif ta’ passi prattiċi għall-proċess ta’ l-evalwazzjoni tar-riskju, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-każijiet individwali meta l-mard li jista' jiġi trażmess, il-mezzi 
disponibbli għall-prevenzjoni u t-trattament tal-marda. 

Għażla importanti oħra fit-tkabbir tal-komunità tad-donaturi hi li jiġi kkunsidrat it-tħeġġiġ 
għal donazzjonijiet altruwistiċi minn donaturi ħajjin. Il-morbidità u l-mortalità ta’ pazjenti li 
qed jistennew trapjant jeħtieġu kunsiderazzjoni xierqa ta’ dawk id-donaturi potenzjali li 
normalment ma jkunux ikkunsidrati bħala kandidati ideali; dawn huma msejħa donaturi 
marġinali (jiġifieri li jitħallew li jsiru trapjanti minn pazjenti bl-HIV lil pazjenti oħra bl-HIV.) 
Meta l-komunità tad-donaturi titkabbar f'dan il-mod, it-tobba jkunu ffaċċjati bi probabilità 
akbar tar-rifjut ta’ l-organi u li l-funzjoni ta’ l-organu trapjantat tonqos gradwalment. Huwa 
ta’ importanza vitali li jiġu appoġġjati metodi biex jiġi mxekkel u trattat ir-rifjut ta’ l-organi 
sabiex il-komunità estiża tista’ tiġi użata b’fiduċja mit-tobba. Intwera wkoll li t-taħriġ u l-
impjieg tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa responsabbli li jidentifikaw donaturi potenzjali 
huma utli u għandhom ikunu mħeġġa kull meta jippermettu r-riżorsi. Il-bijoteknoloġija diġà 
qed toffri soluzzjonijiet, bħal ngħidu aħna, trattamenti li jnaqqsu r-rati tar-rifjut, li mbagħad 
jappoġġjaw id-disponibilità ta’ aktar organi, billi jippermettu lit-tobba jittrattaw jew saħansitra 
jipprevenu r-rifjut. Għalhekk, dan jgħin biex jappoġġja l-komunità estiza tad-donaturi, billi 
jitnaqqas ir-risku assoċjat mal-programmi ta' organi marġinali. Ta’ min isemmi li fil-futur, il-
bijoteknoloġija tista’ tagħti lok lir-riċerkaturi li jkabbru organi minn tessuti eżistenti, kemm 
mill-pazjenti nfushom (awtologi) kif ukoll minn donaturi oħra ta' tessuti (alloġeneiċi).  Ix-
xogħol li jippromwovi din it-tip ta' riċerka, li spiss issir mill-kumpaniji emerġenti Ewropej tal-
bijoteknoloġija żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun imqanqla kull meta jkun possibbli, fi 
ħdan l-oqsfa kulturali u etiċi stipulati mill-Istati Membri.

Aspetti organizzattivi

Is-sistemi organizzattivi mhux biss għandhom impatt fuq il-kwalità u s-sikurezza ta’ l-organi 
iżda wkoll fuq id-disponibilità tagħhom. Hemm diskrepanzi serji fl-attività tad-donazzjoni u 
tat-trapjant ta’ l-organi fi ħdan l-Istati Membri u bejniethom. Is-sistemi organizzattivi diversi 
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fl-Ewropa jirriżultaw minħabba l-oriġini u l-istorja tagħhom. Il-paraguni bejn il-pajjiżi juru li 
r-rati tad-donazzjonijiet nazzjonali finali mhux dejjem jikkorrelataw mal-persentaġġ tal-
persuni li qabel kienu ddikjaraw lilhom infushom lesti li jagħtu l-organi f'dawn il-pajjiżi. Dan 
juri b'mod ċar l-importanza li tiġi implimentata sistema effiċjenti ta' trapjant li tiżgura li l-
organi ta' persuni lesti li jagħtu organi jsiru disponibbli.

Prerekwiżit għal kwalunkwe azzjoni f'dan il-qasam hu t-twaqqif ta' sistemi adegwati ta' 
trapjant fil-livell nazzjonali. Sistema bħal din teħtieġ qafas legali xieraq, li ma jkunx orjentat 
lejn is-suq, u approċċ tekniku tajjeb kif ukoll appoġġ organizzattiv. L-irwol ta' l-awtoritajiet 
kompetenti hu kruċjali fis-sistema organizzattiva. Dawn l-awtoritajiet għandhom jiżguraw 
konformità ma' l-istandards bażiċi u jorganizzaw l-attivitajiet tad-donazzjoni u t-trapjant. 
Għandhom jintużaw u jitħeġġu s-sistemi organizzattivi l-aktar effiċjenti.  

Kif issemma qabel, it-trapjanti ta' organi huma soġġetti għall-pressjoni tal-ħin. Il-proċess mill-
ksib sat-trapjant irid jitlesta fi ftit sigħat (sabiex tkun ippreżervata l-vijabilità ta' l-organu). 
Barra minn hekk, sabiex l-organi jiġu trapjantati, id-donatur irid ikun kompatibbli mar-
riċevent. Dan jagħmel l-istruttura organizzattiva element prinċipali tas-sistemi tad-
donazzjoni/trapjant ta' organi. Bħala parti minn din l-organizzazzjoni, hija essenzjali sistema 
effettiva ta’ allokazzjoni, li tqis il-ħin qasir li fih l-organi jistgħu jinżammu u l-ħtieġa li jkun 
żgurat li l-organu jingħata lir-riċevent l-aktar adattat, skond kriterji definiti minn qabel.

Għarfien pubbliku

L-għarfien pubbliku u l-opinjoni pubblika wkoll għandhom rwol importanti sabiex tiżdied id-
donazzjoni ta' l-organi. Id-donazzjoni u t-trapjant ta’ l-organi huma trattamenti mediċi li 
jeħtieġu l-parteċipazzjoni sħiħa tas-soċjetà għall-iżvilupp tagħhom. Hemm ħafna kwistjonijiet 
etiċi kumplessi u sensittivi marbuta ma' dan il-qasam, u huwa ċar li wħud minn dawn l-aspetti 
huma ttrattati b'mod differenti f'diversi pajjiżi skond il-valuri u t-twemmin dominanti. Dawn 
il-valuri u l-preokkupazzjonijiet differenti għandhom jibqgħu u għandhom jiġu trattati fuq 
livell nazzjonali. Iż-żieda tar-rieda pubblika sabiex jingħataw organi tista’ tiġi appoġġjata bit-
titjib tat-tagħrif tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-mezzi tax-xandir dwar il-kwistjonijiet 
ta' trapjant. L-edukazzjoni kontinwa għandha tifforma element importanti fi kwalunkwe 
strateġija ta' komunikazzjoni. In-nies għandhom ikunu mħeġġa biex jitkellmu dwar id-
donazzjoni ta' organi u jikkomunikaw ix-xewqat tagħhom lil qrabathom. Hemm korrelazzjoni 
qawwija u pożittiva bejn id-diskussjoni fil-familja dwar dan u r-rieda li jingħataw organi.

Fi kliem ieħor, l-għarfien tal-pubbliku għandu jiġi mtejjeb kemm jista’ jkun, kemm billi 
tingħata informazzjoni xierqa meta din tintalab, kif ukoll permezz tat-tixrid estensiv lill-
komunitajiet lokali, reġjonali u ċentrali fl-Istati Membri, inkluż, iżda mhux limitat għal, 
skejjel, kliniċi, ċentri soċjali u komunitarji u knejjes. Barra minn hekk, fid-dawl ta’ l-evidenza 
li n-nies ikunu aktar lesti li jagħtu l-organi jekk l-ewwel ikunu ddiskutewha mal-familja 
tagħhom, għandha tingħata informazzjoni komprensiva lill-familja tad-donatur jew tad-
donatur potenzjali. 

Kwistjonijiet oħra

*Il-koordinazzjoni u attivitajiet oħra
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Filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li ma hemm l-ebda koordinazzjoni pan-Ewropea ta’ l-
iskambju ta’ l-organi, huwa kruċjali li l-arranġamenti eżistenti għall-iskambju ta’ l-organi 
bejn l-Istati Membri jkunu msaħħa u koordinati b’mod aktar speċifiku sabiex ikopru l-ħtiġiet 
nazzjonali u tiżdied l-effiċjenza ta' dawn l-iskambji. Il-prattiċi eżistenti ma għandhomx 
jitqiegħdu fil-periklu u lanqas ma għandu jiżdied il-piż amministrattiv. 

*L-altruwiżmu 

L-altruwiżmu għandu jkun l-element ewlieni tad-donazzjoni u t-trapjant ta’ l-organi. It-
terminoloġija ekonomika użata fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni għalhekk m’hix 
adegwata, b’mod partikulari minħabba l-prinċipju li l-ġisem tal-bniedem ma jiġix 
ikkummerċjalizzat. Għalhekk, fl-ebda ċirkustanza ma għandha l-lingwa użata tissuġġerixxi li 
l-organi jistgħu jitqiesu bħala prodott tas-Suq Intern. 

Il-prinċipju li l-ġisem tal-bniedem u l-partijiet tiegħu ma jiġux ikkummerċjalizzati huwa 
dikjarat b’mod ċar fl-Artikolu 3 (2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-UE. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ssemmi dan il-prinċipju biss fir-rigward tat-traffikar ta’ l-
organi. B’hekk, insibuha kruċjali li nisħqu li dan il-prinċipju fundamentali japplika wkoll 
meta wieħed jagħti l-organi tiegħu stess. 

B’mod ġenerali, l-aspetti etiċi li għandhom x’jaqsmu mad-donazzjonijiet ta’ l-organi 
għandhom jibqgħu fil-kompetenza ta’ l-Istati Membri b’konformità mal-prinċipju tas-
sussidarjetà.

*It-traffikar 

Fid-dawl tad-dejta disponibbli dwar it-traffikar ta’ l-organi umani u l-evidenza dwar żvilupp 
mgħaġġel tal-kummerċjalizzazzjoni u tat-turiżmu tat-trapjanti, jinħtieġ li wieħed ma jqisx il-
valur tat-traffikar ta’ l-organi bħala xi qasam li m’huwiex daqstant ta’ tħassib. Wieħed għandu 
jagħraf li t-traffikar ta' l-organi huwa kkawżat minn taħlita ta' faqar u ta' disperazzjoni, tax-
xewqa li dak li jkun jaqla’ l-għajxien, kif ukoll tal-korruzzjoni u tan-nuqqas ta’ skrupli tal-
kriminali, tal-globalizzazzjoni ta’ l-ekonomija u ta’ l-isfruttar tal-bnedmin. Sfortunatament, 
f’ħafna każi, in-nies mil-Lvant isiru l-inventarju ta’ l-ispare parts għall-morda tal-Punent.

Għandha tigi segwita l-koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali (bħal ma huma l-
EUROPOL u l-INTERPOL) sabiex jiġi miġġieled it-traffikar ta' l-organi kemm fl-UE kif 
ukoll barra l-fruntieri tagħha. Bidliet fil-politika ma għandhomx joħolqu ostakli ulterjuri 
għall-koperazzjoni fl-UE kollha u għall-koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali 
u Ewropej oħra, fejn din tkun mixtieqa. 
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