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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0818),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 152, lid 4, onder a), van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0480/2008),

– gelet op de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
getiteld "Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de 
lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 168, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aan orgaantransplantaties zijn echter 
risico’s verbonden. Gezien de omvang van 
het therapeutische gebruik van menselijke 
organen voor transplantatie moeten de 
kwaliteit en de veiligheid daarvan zodanig 

(2) Aan orgaantransplantaties zijn echter 
risico’s verbonden. Gezien de omvang van 
het therapeutische gebruik van menselijke 
organen voor transplantatie moeten de 
kwaliteit en de veiligheid daarvan zodanig 
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zijn dat de risico’s in verband met de 
overdracht van ziekten zo klein mogelijk 
zijn.

zijn dat de risico’s in verband met de 
overdracht van ziekten zo klein mogelijk 
zijn. Goed georganiseerde nationale 
transplantatiesystemen en het gebruik van 
de beste beschikbare medische kennis, 
technologie en innovatieve medische 
behandelingen kunnen de risico's in 
verband met de transplantatie van 
organen in patiënten, zoals afstoting van 
het orgaan, verminderen.

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft tot doel het verbeteren van de kosten-batenratio voor patiënten. Vandaar 
dat in de overwegingen moet worden benadrukt dat de toepassing van deze richtlijn kan 
bijdragen tot het verminderen van een aantal van de risico's. Een belangrijk element van het 
medisch resultaat is de aanvaarding van een orgaan door de patiënt. Vandaar dat er 
maatregelen moeten worden genomen om de afstoting van organen te verminderen en, dus, de 
kosten-batenratio voor patiënten te verbeteren.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het personeel dat rechtstreeks 
betrokken is bij het doneren, verkrijgen, 
testen, preserveren, vervoeren en 
transplanteren van menselijke organen 
moet voldoende gekwalificeerd en 
opgeleid zijn.

(14) Het personeel dat rechtstreeks 
betrokken is bij het doneren, verkrijgen, 
testen, karakteriseren, preserveren, 
vervoeren en transplanteren van menselijke 
organen moet voldoende gekwalificeerd en 
opgeleid zijn.

Or. en

Motivering

Op de lijst met procedures in artikel 2, lid 1, staat ook “karakteriseren”.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deze richtlijn moet de grondrechten 
eerbiedigen en stroken met de beginselen 
die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
neergelegd. Overeenkomstig dat handvest 
en met inachtneming van het Verdrag 
inzake de rechten van de mens en de 
biogeneeskunde, voor zover van 
toepassing, moeten 
orgaantransplantatieprogramma’s worden 
gebaseerd op de beginselen van vrijwillige, 
onbetaalde donatie, het altruïsme van de 
donor en de solidariteit tussen donor en 
ontvanger, met garantie van de 
anonimiteit van de overleden donor en de 
ontvanger(s).

(16) Deze richtlijn moet de grondrechten 
eerbiedigen en stroken met de beginselen 
die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
neergelegd. Overeenkomstig dat handvest 
en met inachtneming van het Verdrag 
inzake de rechten van de mens en de 
biogeneeskunde, voor zover van 
toepassing, moeten 
orgaantransplantatieprogramma’s worden 
gebaseerd op de beginselen van vrijwillige, 
onbetaalde donatie, het altruïsme van de 
donor en de solidariteit tussen donor en 
ontvanger, met dien verstande dat strenge 
geheimhoudingsregels en 
beveiligingsmaatregelen borg moeten 
staan voor de bescherming van de 
persoonsgegevens van donor en 
ontvanger.

Or. en

Motivering

De begrippen 'traceerbaarheid' en 'identificeerbaarheid' zijn in beginsel sterk vervlochten: 
wanneer de houders van de biologische materialen traceerbaar (direct of indirect) zijn, 
kunnen zij als identificeerbaar worden beschouwd. Vanuit de gegevensbeschermingsoptiek 
kan niet tegelijkertijd sprake zijn van traceerbaarheid en anonimiteit, aangezien deze twee 
concepten met elkaar botsen. Het voorstel bevat evenwel beide termen en creëert aldus 
verwarring.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De specifieke regeling voor de 
overdracht van persoonsgegevens naar 
derde landen zoals bedoeld in de artikelen 
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25 en 26 van Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens1 is van toepassing.
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Or. en

Motivering

In de artikelen 25 en 26 van Richtlijn 95/46/EG is een specifieke regeling voor de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen vervat. Artikel 21 van de relevante overweging 15 
van het voorstel zou kunnen stellen dat de bevoegde autoriteit de nationale autoriteit voor 
gegevensbescherming raadpleegt voor het tot stand brengen van een veilige en tegelijkertijd 
snelle en efficiënte uitwisseling van orgaangegevens met derde landen. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten een belangrijke rol spelen 
bij de waarborging van de kwaliteit en 
veiligheid van organen in de hele keten van 
donatie tot transplantatie. Zoals is 
benadrukt in de aanbeveling van het 
Comité van ministers van de Raad van 
Europa aan de lidstaten over de 
achtergrond, functies en 
verantwoordelijkheden van een nationale 
transplantatieorganisatie verdient het 
aanbeveling dat één officieel erkende 
instantie zonder winstoogmerk de algehele 
verantwoordelijkheid draagt voor donaties, 
toewijzing en traceerbaarheid en daarover 
verantwoording moet afleggen.
Afhankelijk van met name de verdeling 
van bevoegdheden binnen de lidstaten is 
het echter ook mogelijk dat diverse lokale, 
regionale, nationale en/of internationale 
instanties samenwerken om de donaties, 

(19) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten een belangrijke rol spelen 
bij de waarborging van de kwaliteit en 
veiligheid van organen in de hele keten van 
donatie tot transplantatie tot aan het 
herstel van de patiënt op basis van de 
beste medische praktijken op het gebied 
van posttransplantatiebehandeling. Zoals 
is benadrukt in de aanbeveling van het 
Comité van ministers van de Raad van 
Europa aan de lidstaten over de 
achtergrond, functies en 
verantwoordelijkheden van een nationale 
transplantatieorganisatie verdient het 
aanbeveling dat één officieel erkende 
instantie zonder winstoogmerk de algehele 
verantwoordelijkheid draagt voor donaties, 
toewijzing en traceerbaarheid en daarover 
verantwoording moet afleggen.
Afhankelijk van met name de verdeling 
van bevoegdheden binnen de lidstaten is 
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toewijzingen en transplantaties te 
coördineren, mits dat gebeurt in een kader 
waarin de verantwoordingsplicht, de 
samenwerking en de efficiëntie 
gegarandeerd zijn.

het echter ook mogelijk dat diverse lokale, 
regionale, nationale en/of internationale 
instanties samenwerken om de donaties, 
toewijzingen en transplantaties te 
coördineren, mits dat gebeurt in een kader 
waarin de verantwoordingsplicht, de 
samenwerking en de efficiëntie 
gegarandeerd zijn.

Or. en

Motivering

Het transplantatieproces eindigt niet wanneer de patiënt via een operatie een orgaan heeft 
gekregen. Ook de herstelperiode en de behandeling middels anti-afstotingstherapieën zijn van 
belang voor het al dan niet slagen van de transplantatie. Dit feit mag niet worden vergeten, 
aangezien het belangrijk is om te bepalen of de patiënt een succesvolle transplantatie is 
ondergaan en of zijn of haar gezondheid daardoor is verbeterd.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

(21) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Wat artikel 25 
betreft, geldt dat in alle gevallen waarin 
wordt overwogen toepassingsmaatregelen 
vast te stellen die van invloed zijn op 
gegevensbescherming en -beveiliging alle 
relevante belanghebbende partijen moeten 
worden geraadpleegd, met inbegrip van de 
Europees toezichthouder voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Motivering
De wetgever moet ervoor zorgen dat, wat artikel 25 betreft, in alle gevallen waarin wordt 
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overwogen toepassingsmaatregelen vast te stellen die van invloed zijn op 
gegevensbescherming en -beveiliging alle relevante belanghebbende partijen worden 
geraadpleegd, met inbegrip van de Europees toezichthouder voor gegevensbescherming. 

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met name moet de Commissie 
worden gemachtigd om in geval van 
uitwisseling van organen tussen lidstaten 
de procedures voor de overdracht van 
informatie over de kenmerken van de 
organen aan de transplantatiecentra, de 
procedures ter waarborging van de 
traceerbaarheid van de organen, met 
inbegrip van etiketteringsvoorschriften, en 
de procedures voor het melden van ernstige 
ongewenste voorvallen en bijwerkingen 
vast te stellen. Daar het gaat om 
maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn, onder meer door haar 
aan te vullen met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten zij volgens de in 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
vastgestelde regelgevingsprocedure met 
toetsing worden vastgesteld.

(22) Voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de richtlijn moet de 
Commissie worden gemachtigd om, 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, in geval van uitwisseling 
van organen tussen lidstaten gedelegeerde 
handelingen vast te stellen voor de 
procedures voor de overdracht van 
informatie over de kenmerken van de 
organen aan de transplantatiecentra, de 
procedures ter waarborging van de 
traceerbaarheid van de organen, met 
inbegrip van etiketteringsvoorschriften, en 
de procedures voor het melden van ernstige 
ongewenste voorvallen en bijwerkingen.

Or. en

Motivering

De wetgever moet ervoor zorgen dat, wat artikel 25 betreft, in alle gevallen waarin wordt 
overwogen toepassingsmaatregelen vast te stellen die van invloed zijn op 
gegevensbescherming en -beveiliging alle relevante belanghebbende partijen worden 
geraadpleegd, met inbegrip van de Europees toezichthouder voor gegevensbescherming. 
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn belet niet dat een 
lidstaat strengere beschermende 
maatregelen handhaaft of treft, op 
voorwaarde dat deze in overeenstemming 
zijn met het Verdrag.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) “autorisatie”: de toestemming, 
erkenning, aanwijzing of 
vergunningverlening, afhankelijk van de in 
elke lidstaat gehanteerde begrippen;

(a) “autorisatie”: de toestemming, 
erkenning, aanwijzing of 
vergunningverlening, afhankelijk van de in 
elke lidstaat gehanteerde begrippen, of 
registratie bij een publiek orgaan voor 
gezondheidszorg, op voorwaarde dat tot de 
taken van dat publiek orgaan ook behoort 
het waarborgen dat het geregistreerde 
orgaan voldoet aan de bepalingen van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang dat alle lidstaten die reeds over functionerende gezondheidszorg- en 
transplantatiesystemen beschikken hun organisatorische en administratieve structuren kunnen 
handhaven. In een aantal lidstaten is de registratie het equivalent van de vergunning of 
accreditatie.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) "bevoegde 
autoriteit/organisatie/instelling": één of 
meerdere autoriteit(en), organisatie(s) 
en/of instelling(en) zonder winstoogmerk, 
hetzij publiek, hetzij privaat, die 
verantwoordelijk is/zijn voor het voldoen 
aan de bepalingen van deze richtlijn;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de definitie van een Europese organisatie voor orgaanuitwisseling en van de 
organisatie die belast is met de verwerving en het toezicht op de handhaving van de 
bepalingen van de richtlijn als basis van alle transplantatiesystemen, moet met het oog op de 
duidelijkheid een definitie worden opgenomen van de bevoegde autoriteit overeenkomstig 
artikel 18. Dit AM is derhalve een aanvulling op de voorgestelde AM's (37 en 38) op artikel 
18. Het staat een flexibele organisatie van orgaandonatie- en verwerving toe, zonder 
negatieve gevolgen voor de kwaliteit en de veiligheid.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “donor”: elke menselijke bron van 
organen, levend of overleden;

(c) “donor”: elke overleden of levende 
persoon die één of meerdere organen 
doneert;

Or. en

Motivering

Aangezien het menselijk lichaam altijd een persoon toebehoort, ook na diens overlijden, moet 
de definitie van donor worden gepersonaliseerd.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) "verkrijgingsorganisatie": een 
gezondheidszorginstelling, een team of 
eenheid van een ziekenhuis of een andere 
instantie die van de bevoegde autoriteit 
autorisatie heeft ontvangen om menselijke 
organen te verkrijgen;

(j) “verkrijgingsorganisatie”: een 
gezondheidszorginstelling, een team of 
eenheid van een ziekenhuis of een andere 
instantie die van de bevoegde 
autoriteit/organisatie/instelling autorisatie 
heeft ontvangen om menselijke organen te 
verkrijgen;

Or. en

Motivering

Dit AM is een follow-up van AM 9. De verkrijgingsorganisatie kan een dubbele functie 
vervullen, te weten een donorziekenhuis (ziekenhuis of ziekenhuisfadeling waar organen voor 
transplantatiedoeleinden worden verkregen) of een (publieke of private) externe organisatie 
die belast is met het coördineren en organiseren van het hele donatie- en vekrijgingsproces. 
Indien de verkrijgingsorganisatie niet identiek is aan het donorziekenhuis, kan het ook 
fungeren als de bevoegde autoriteit/organisatie/instelling. Zie ook AM 17 op artikel 5. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale kwaliteitsprogramma’s Nationale kwaliteits- en 
veiligheidsprogramma's

Or. en

Motivering

Het AM houdt rekening met het toepassingsgebied van de richtlijn.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) standaard procedures voor het 
identificeren en doorverwijzen van 
potentiële donoren;

Or. en

Motivering

Identificatie van potentiële donoren in de ic-eenheden en hun doorverwijzing is een 
onmisbare voorwaarde voor alle orgaandonatie-activiteiten. Een groot aantal studies heeft 
aangetoond dat er in elke lidstaat een potentieel is van 40 tot 50 donoren per miljoen 
inwoners. Dit houdt in dat elke lidstaat zijn orgaandonatiepercentage kan vergroten door in 
alle donorziekenhuizen stelselmatig het bestaande donorpotentieel te analyseren en te meten, 
teneinde het potentieel vervolgens volledig te benutten.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– terugroeping van organen als bedoeld in 
artikel 11, lid 2,

– beheer van ernstige ongewenste 
voorvallen en bijwerkingen als bedoeld in 
artikel 11, lid 2,

Or. en

Motivering

De maatregelen in het geval van ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen omvatten 
niet noodzakelijkerwijs het terugroepen van organen zoals bedoeld in deze richtlijn. Soms 
doen de bijwerkingen of reacties zich na de transplantatie voor en in dat geval is verwijdering 
van het orgaan met het oog op terugzending mogelijkerwijs niet de meest passende maatregel. 
Bovendien behoort tot het beheer van een specifiek veiligheidsprobleem ook de bestudering 
en beoordeling van de procedures en hun resultaten, teneinde corrigerende of preventieve 
maatregelen te kunnen nemen.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de verantwoordelijkheden van de 
verkrijgingsorganisaties en de 
transplantatiecentra ten aanzien van de 
melding;

– de verantwoordelijkheden van de 
verkrijgingsorganisaties en de 
transplantatiecentra ten aanzien van de 
melding en het beheer;

Or. en

Motivering

Wanneer zich een ernstig ongewenst voorval of reactie voordoet, moet een aantal gerichte 
preventieve maatregelen worden genomen. Hiertoe hoort niet noodzakelijkerwijs, zoals 
aangegeven in de richtlijn, het terugroepen van het orgaan. Soms doen de ernstige 
ongewenste voorvallen of bijwerkingen zich voor nadat het orgaan zich heeft gehecht en 
terugroeping (verwijdering) mogelijkerwijs niet de meest geëigende maatregel is.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) worden de kwalificaties vastgesteld 
voor het personeel in alle stadia van de 
keten van donatie tot transplantatie of 
verwijdering, en worden specifieke 
scholingsprogramma’s voor het personeel 
opgezet overeenkomstig erkende 
internationale normen.

(c) worden de kwalificaties vastgesteld 
voor het gezondheidszorgpersoneel in alle 
stadia van de keten van donatie tot 
transplantatie of verwijdering, en worden 
specifieke scholingsprogramma’s voor het 
personeel opgezet overeenkomstig erkende 
internationale normen.

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verkrijging plaatsvindt in 
verkrijgingsorganisaties die aan de 
voorschriften van deze richtlijn voldoen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verkrijging plaatsvindt in of bij 
verkrijgingsorganisaties die aan de 
voorschriften van deze richtlijn voldoen.

Or. en

Motivering

De meeste donorziekenhuizen kunnen zonder bijstand niet aan alle bepalingen van de richtlijn 
voldoen. Dit geldt in het bijzonder voor de donorkarakteriseringen zoals bedoeld in artikel 7. 
Om de bereidheid van ziekenhuizen om aan orgaandonaties deel te nemen niet in gevaar te 
brengen, moet de richtlijn de mogelijkheid openhouden dat de donorziekenhuizen ofwel zelf 
voor alle noodzakelijke stappen zorgen, ofwel dat er een externe 
orgaanverkrijgingsorganisatie is die ziekenhuizen bijstaat en ervoor zorgt dat alle bepalingen 
van de richtlijn worden nageleefd met het oog op hoge kwaliteit- en veiligheidsstandaarden 
voor de potentiële ontvangers. 

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
medische activiteiten in 
verkrijgingsorganisaties, zoals de selectie 
van donoren, worden uitgevoerd op advies 
en onder toezicht van een arts als 
omschreven in Richtlijn 2005/36/EG.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
medische activiteiten in 
verkrijgingsorganisaties, zoals de selectie 
en beoordeling van donoren, worden 
uitgevoerd op advies en onder toezicht van 
een arts als omschreven in Richtlijn 
2005/36/EG.

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de organisaties, instanties of bedrijven 
die bij het vervoer van organen betrokken 
zijn, beschikken over de nodige 
standaardpraktijkvoorschriften om de 
integriteit van het orgaan tijdens het 
vervoer te waarborgen en de duur van het 
vervoer zo kort mogelijk te houden;

(a) de organisaties, instanties of bedrijven 
die bij het vervoer van organen betrokken 
zijn, beschikken over de nodige 
standaardpraktijkvoorschriften om de 
integriteit van het orgaan tijdens het 
vervoer te waarborgen en de duur van het 
vervoer te optimaliseren en, waar 
mogelijk, zo kort mogelijk te houden;

Or. en

Motivering

Om de integriteit van het orgaan tijdens het vervoer te waarborgen, is het soms beter de tijd 
niet te willen minimaliseren maar te wachten op het meeste geschikte vervoer.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– aanbevolen transportcondities, inclusief 
instructies om de container op een 
bepaalde temperatuur en in een bepaalde
positie te houden;

– aanbevolen transportcondities, inclusief 
instructies om de container op een 
passende temperatuur en in een passende
positie te houden;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat er een 
donoridentificatiesysteem wordt toegepast 

2. De lidstaten zien erop toe dat er een 
donoridentificatiesysteem wordt toegepast 
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waarbij elke donatie en alle daarbij 
betrokken organen worden geïdentificeerd.
De lidstaten zorgen ervoor dat dit 
donoridentificatiesysteem zodanig is 
ontworpen en gekozen dat geen of zo 
weinig mogelijk persoonsgegevens worden 
verzameld, verwerkt en gebruikt. In het 
bijzonder wordt gebruikgemaakt van de 
mogelijkheden om persoonsgegevens te 
pseudonimiseren of te anonimiseren.

waarbij elke donatie en alle daarbij 
betrokken organen worden geïdentificeerd.
De lidstaten zorgen ervoor dat dit donor-
en ontvangeridentificatiesysteem zodanig 
is ontworpen en gekozen dat, in het 
bijzonder door middel van 
pseudonimisering, zo weinig mogelijk 
persoonsgegevens worden verzameld, 
verwerkt en gebruikt, en dat de voor de 
gegevensbeveiliging vereiste technische en 
organisatorische maatregelen zijn 
getroffen.

Or. en

Motivering

De begrippen 'traceerbaarheid' en 'identificeerbaarheid' zijn in beginsel sterk vervlochten: 
wanneer de houders van de biologische materialen traceerbaar (direct of indirect) zijn, 
kunnen zij als identificeerbaar worden beschouwd. Vanuit de gegevensbeschermingsoptiek 
kan niet tegelijkertijd sprake zijn van traceerbaarheid en anonimiteit, aangezien deze twee 
concepten met elkaar botsen. Het voorstel bevat evenwel beide termen en creëert aldus 
verwarring.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten stellen overeenkomstig 
artikel 24 regels vast inzake de sancties 
die van toepassing zijn op:
a) het zich op ongeoorloofde wijze 
toegang verschaffen tot gegevens of 
systemen die de identificatie van donoren 
of ontvangers mogelijk maken;
b) het gebruik maken van systemen of 
gegevens die de identificatie van donoren 
of ontvangers mogelijk maken, teneinde 
donoren of ontvangers voor andere dan 
noodzakelijke medische doeleinden te 
traceren.

Or. en



PR\798376NL.doc 19/39 PE430.898v01-00

NL

Motivering

Sancties zijn nodig om mensen af te schrikken die de systemen proberen te gebruiken voor 
ongeoorloofde zoekactiviteiten.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er een 
meldsysteem is voor het melden, 
onderzoeken, registreren en doorgeven van 
relevante, noodzakelijke informatie over 
ernstige ongewenste voorvallen en 
bijwerkingen die van invloed kunnen zijn 
op de kwaliteit en veiligheid van 
menselijke organen en die kunnen worden 
toegeschreven aan de verkrijging, het 
testen en het vervoer van organen, alsmede 
over ernstige ongewenste bijwerkingen 
tijdens of na de transplantatie die met die 
activiteiten verband kunnen houden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er een 
meldsysteem is voor het melden, 
onderzoeken, registreren en doorgeven van 
relevante, noodzakelijke informatie over 
ernstige ongewenste voorvallen en 
bijwerkingen die van invloed kunnen zijn 
op de kwaliteit en veiligheid van 
menselijke organen en die kunnen worden 
toegeschreven aan de verkrijging, het 
testen, het preserveren en het vervoer van 
organen, alsmede over ernstige ongewenste 
bijwerkingen tijdens of na de transplantatie 
die met die activiteiten verband kunnen 
houden.

Or. en

Motivering

Op de lijst met procedures in artikel 2, lid 1, staat ook “preserveren” en het zou van voordeel 
kunnen zijn om kwesties die met het preserveren verband houden, mee te nemen als mogelijke 
oorzaken van ernstige ongewenste voorvallen.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat donaties 
van menselijke organen van levende en 
overleden donoren vrijwillig en onbetaald 
zijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat donaties 
van menselijke organen van levende en 
overleden donoren altruïstisch, vrijwillig 
en onbetaald zijn.
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Or. en

Motivering

Orgaandonatie is een gift die stoelt op solidariteit en meedeleven voor de medemens. Niet 
eisen dat een orgaandonatie altruïstisch moet zijn, betekent het onderwaarderen van de gift 
en van de waardigheid van de overleden of nog levende donor. Het EP erkent deze specifieke 
vereiste reeds in zijn resolutie van 22 april 2008 (resolutie over orgaandonatie- en 
transplantatie (A6-0090/2008), paragraaf 22) en de Commissie heeft deze overgenomen in 
paragraaf 23 van de toelichting. 

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie gaat in nauwe 
samenwerking met de lidstaten, het 
Europees Parlement en de relevante 
belanghebbenden na of het mogelijk is 
een systeem te ontwikkelen waarin de 
wensen van burgers die uitdrukkelijk 
instemmen met een orgaandonatie na hun 
overlijden, in zoveel mogelijk lidstaten in 
aanmerking worden genomen.

Or. en

Motivering

Aangezien mensen in verschillenden landen van de Europese Unie wonen, reizen en werken, 
overlijden zij ook in andere landen dan het land waarvan zij onderdaan of ingezetene zijn.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
systemen en registers zijn die gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor het vastleggen van 
de wensen van toekomstige donoren, en 
dat de bevoegde autoriteiten aan de door 
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een donor geuite wensen prioriteit 
toekennen boven eventuele tegengestelde 
wensen van de echtgeno(o)t(e), een 
verwante in de eerste graad of een andere 
persoon.

Or. en

Motivering

De lidstaten moet met klem worden verzocht voor systemen te zorgen voor het doorgeven van 
de wens donor te worden, en zij moeten garanderen dat deze vastgelegde wens als prioriteit 
wordt geëerbiedigd.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De lidstaten zorgen ervoor dat 
organen overeenkomstig transparante, 
niet-discriminerende en 
wetenschappelijke criteria aan ontvangers 
worden toegewezen.

Or. en

Motivering

Deze regel betreffende de toewijzing van organen is het rechtstreekse resultaat van de 
toepassing van de beginselen van gelijkheid en rechtvaardigheid bij de toewijzing van 
gezondheidszorg. 

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De lidstaten zorgen ervoor 
dat organen niet uit een overleden 
persoon worden verwijderd tenzij van deze 
persoon overeenkomstig het nationale 
recht een officieel overlijdenscertificaat is 
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opgesteld.

Or. en

Motivering

De eis betreffende een overlijdenscertificaat van een overleden donor voorafgaand aan de 
toestemming om het orgaan te verwijderen, stoelt op het beginsel van de onschendbaarheid 
van het menselijk leven en de lichamelijke integriteit zoals bedoeld in artikel 16 van het 
aanvullend protocol bij het Verdrag over mensenrechten en biogeneeskunde, over 
transplantatie van organen en weefsels van menselijke oorsprong. 

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
donoren volledige, concrete en 
onbevooroordeelde informatie over 
orgaandonatie krijgen, beginnend bij het 
transplantatieproces tot het specifieke 
doel, het potentiële gebruik en de risico's, 
waaronder het risico van misbruik.

Or. en

Motivering

Hoewel het vinden van een oplossing voor het grote tekort aan organen voor donatie in 
Europa erg belangrijk, is het ook belangrijk te benadrukken dat het recht om vrij te beslissen 
al dan niet een orgaan te doneren ook moet worden gerespecteerd en beschermd. Zonder 
voldoende, passende en niet-sturende informatie is het besluit al dan niet te doneren niet 
'vrijwillig'. Het EP heeft dit beginsel erkend in de paragrafen 7 en 37 van zijn resolutie van 
22 april 2008 (A6-0090/2008).
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Donaties bij leven worden als een 
aanvulling op post-mortemdonaties 
beschouwd en alleen toegepast als een 
laatste redmiddel in gevallen waarin er 
geen geschikt alternatief, zoals een 
orgaan van een overleden donor, 
beschikbaar is. Donaties bij leven worden 
vanwege het impliciete risico van 
misbruik in beginsel beperkt tot donaties 
tussen nauwe verwanten en echtgenoten.

Or. en

Motivering

In het geval van levende donoren is er behoefte aan specifieke veiligheidsclausules, aangezien 
zij de kans lopen te worden gemanipuleerd. De artikelen 9 en 10 van het aanvullend protocol 
bij het Verdrag over mensenrechten en biogeneeskunde, over transplantatie van organen en 
weefsels van menselijke oorsprong onderstrepen het subsidiaire karakter van donaties bij 
leven, net als paragraaf 15 van de resolutie van het EP van 22 april 2008 (A6-0090/2008). 
Het beperken van donaties bij leven tot verwanten is een algemeen beginsel dat in een groot 
aantal lidstaten wordt gehanteerd. 

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Teneinde zich te houden aan het 
verbod het menselijk lichaam als bron van 
financieel voordeel te gebruiken, zorgen 
de lidstaten ervoor dat een eventuele 
vergoeding voor levende donoren beperkt 
blijft tot het vergoeden van uitgaven die 
rechtstreeks met de donatie verband 
houden, zoals reiskosten, kosten voor 
kinderopvang en inkomstenderving, en 
dat potentiële donoren geen financiële 
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prikkels worden geboden.

Or. en

Motivering

Orgaandonatie uit financiële overwegingen is onethisch.  Het maakt de donatie van een 
orgaan tot een 'goed' op de markt en vormt een schending van de menselijke waardigheid. 
Het staat ook haaks op het beginsel van niet-commercialaisering van het menselijk lichaam 
en de onderdelen daarvan, zoals expliciet verwoord in artikel 3, lid 2, van het EU-Handvest 
van de grondrechten. Het EP heeft dit beginsel erkend in paragraaf 22 van zijn resolutie van 
22 april 2008 (A6-0090/2008). 

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De persoon die ten gevolg van een 
ingreep buitengewone schade heeft 
geleden, heeft recht op een billijke 
vergoeding die strikt beperkt blijft tot het 
vergoeden van de kosten en ongemakken 
die met de donatie verband houden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 15, lid 2 en 2 bis.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat geen 
orgaanverwijdering plaatsvindt bij 
personen die krachtens de nationale 
wetgeving niet in staat zijn daartoe 
toestemming te verlenen.
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Or. en

Motivering

Personen die niet in staat zijn in te stemmen met een medische procedure behoeven 
bijzondere bescherming. Dit geldt voor minderjarigen, maar ook voor volwassenen die 
juridisch deze mogelijkheid ontberen. Hoewel dit AM een weerspiegeling vormt van artikel 
14, lid 1, van het aanvullend protocol bij het Verdrag over mensenrechten en biogeneeskunde, 
over transplantatie van organen en weefsels van menselijke oorsprong, laat het de lidstaten 
de ruimte te beslissen onder welke omstandigheden een persoon al dan niet in staat is in te 
stemmen met een medische procedure.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten nemen alle 
noodzakelijke maatregelen om ervoor te 
zorgen dat donoren en ontvangers wiens 
gegevens binnen het kader van deze 
richtlijn worden verwerkt alleen kunnen 
worden geïdentificeerd door personen die 
kunnen aantonen dat zij hun identiteit 
moeten kunnen kennen.

Or. en

Motivering

De begrippen 'traceerbaarheid' en 'identificeerbaarheid' zijn in beginsel sterk vervlochten: 
wanneer de houders van de biologische materialen traceerbaar (direct of indirect) zijn, 
kunnen zij (en dit geldt ook voor donoren en ontvangers) als identificeerbaar worden 
beschouwd.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten nemen alle 
noodzakelijke maatregelen om te zorgen 
voor het vertrouwelijke karakter, de 
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integriteit, betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid van de persoonsgegevens 
van donoren en ontvangers.

Or. en

Motivering

Daarom is het van het grootste belang dat de bevoegde nationale diensten een 
informatiebeveiligingsbeleid met strenge en solide maatregelen voeren, vooral in verband met 
de geheimhoudingsregels die het voorstel ten aanzien van donoren en ontvangers voorschrijft, 
en ook ter wille van de integriteit, de controleerbaarheid en de beschikbaarheid van de 
gegevens. 

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17
Anonimisering van donoren en 
ontvangers

Schrappen

De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
het kader van deze richtlijn verwerkte 
persoonsgegevens van donoren en 
ontvangers geanonimiseerd zijn, zodat de 
donoren en ontvangers niet meer te 
identificeren zijn.

Or. en

Motivering

Artikel 17 zou kunnen worden geschrapt, en de inhoud ervan (de geheimhoudingseis) 
verwerkt in een nieuw lid van artikel 16 over de bescherming van persoonsgegevens, 
geheimhouding en beveiliging van de verwerking.
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanwijzing en taken van de bevoegde 
autoriteiten

Aanwijzing en taken van de bevoegde 
autoriteiten/organisaties/instellingen

Or. en

Motivering

De bestaande organisatiestructuren voor orgaandonatie, -toewijzing en -transplantatie in de 
lidstaten sluiten in het algemeen nauw aan bij de organisatie van de gezondheidszorg op 
nationaal niveau. Overweging 19 stelt dat binnen de lidstaten de diverse lokale, regionale, 
nationale en/of internationale instanties kunnen samenwerken om de donaties, toewijzingen 
en/of transplantaties te coördineren, mits dat gebeurt in een kader waarin de 
verantwoordingsplicht, de samenwerking en de efficiëntie gegarandeerd zijn. Zie ook 
amendement 38.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen de bevoegde autoriteit 
of autoriteiten (hierna “bevoegde 
autoriteit” genoemd) aan die belast is of 
zijn met de uitvoering van de voorschriften 
van deze richtlijn.

De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteit/organisatie/instelling of 
autoriteiten/organisaties/instellingen
(hierna “bevoegde 
autoriteitorganisatie/instelling” genoemd) 
aan die belast is of zijn met de uitvoering 
van de voorschriften van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Om de succesvolle en beproefde organisatiestructuren van de lidstaten te handhaven, moet 
artikel 18 de aanwijzing van één of meerdere bevoegde instanties binnen het bestaande kader 
mogelijk maken. De tekst moet expliciet duidelijk maken dat dit elke instelling, organisatie of 
autoriteit kan zijn, mits deze geen winstoogmerk heeft, zoals bedoeld in de nieuwe definitie 
van artikel 3 (zie AM 9). [In Duitsland bijvoorbeeld worden orgaandonatie en -toewijzing, 
overeenkomstig de Duitse transplantatiewet van 1997, georganiseerd door organisaties 
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zonder winstoogmerk, die verslag uitbrengen aan het ministerie van Volksgezondheid].

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) zij voeren een meldsysteem en een 
systeem voor het terugroepen van 
organen als bedoeld in artikel 11, leden 1 
en 2, in;

(d) zij voeren een meld- en beheersysteem 
en een systeem voor ernstige ongewenste 
voorvallen en/of bijwerkingen als bedoeld 
in artikel 11, leden 1 en 2, in;

Or. en

Motivering

De maatregelen in het geval van ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen omvatten 
niet noodzakelijkerwijs het terugroepen van organen zoals bedoeld in deze richtlijn. Soms 
doen de bijwerkingen of reacties zich na de transplantatie voor en in dat geval is verwijdering 
van het orgaan met het oog op terugzending mogelijkerwijs niet de meest passende maatregel. 
Bovendien behoort tot het beheer van een specifiek veiligheidsprobleem ook de bestudering 
en beoordeling van de procedures en hun resultaten, teneinde corrigerende of preventieve 
maatregelen te kunnen nemen.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) zij verstrekken passende richtsnoeren 
aan gezondheidszorginstellingen, 
gezondheidswerkers en andere betrokken 
partijen in alle stadia van de keten van 
donatie tot transplantatie of verwijdering;

(e) zij verstrekken passende richtsnoeren 
aan gezondheidszorginstellingen, 
gezondheidswerkers en andere betrokken 
partijen in alle stadia van de keten van 
donatie tot transplantatie of verwijdering, 
alsmede daaropvolgende behandeling en 
herstel na transplantatie;

Or. en

Motivering

Het transplantatieproces eindigt niet wanneer de patiënt via een operatie een orgaan heeft 
gekregen. Ook de herstelperiode en de behandeling middels anti-afstotingstherapieën zijn van 
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belang voor het al dan niet slagen van de transplantatie. Dit feit mag niet worden vergeten, 
aangezien het belangrijk is om te bepalen of de patiënt een succesvolle transplantatie is 
ondergaan en of zijn of haar gezondheid daardoor is verbeterd. Het nationaal 
transplantatiecentrum moet derhalve sturing geven aan medische instellingen die 
transplantaties doen.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) zij verzamelen relevante 
posttransplantatiegegevens met het oog op 
een vergelijkende beoordeling van de 
kwaliteit en veiligheid van 
orgaantransplantatie, teneinde het 
transplantatieproces op Europees niveau 
verder te verbeteren.

Or. en

Motivering

Hoewel de meeste Europese landen reeds een register kennen dat informatie over alle 
aspecten van het transplantatieproces verzamelt, hapert de vergelijking van de Europese 
registers ten gevolg van een gebrek aan harmonisatie van definities van bij 
orgaantransplantatie gebruikte termen, van procedures voor het verzamelen van gegevens 
over transplantatie-activiteiten en van technieken voor het beoordelen van de resultaten van 
de transplantaties.  Dit AM dringt aan op meer samenwerking.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat 
kunnen de uitvoering van de in alinea 2 
bedoelde maatregelen delegeren aan 
erkende organisaties die zich me de 
uitvoering van dergelijke maatregelen 
bezighouden.

Or. en
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Motivering

Deze paragraaf is bedoeld voor die lidstaten die dergelijke organisaties kennen.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
overdracht van organen vanuit of naar een 
derde land door de bevoegde autoriteit 
wordt toegestaan.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
overdracht van organen vanuit of naar een 
derde land door de bevoegde 
autoriteit/organisatie/instelling wordt 
toegestaan. De bevoegde autoriteit overlegt 
met de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit met het 
oog op het ontwikkelen van een kader 
voor de overdracht van gegevens 
betreffende de uitwisseling van organen 
aan en vanuit derde landen De specifieke 
regeling voor de overdracht van 
persoonsgegevens aan derde landen zoals 
bedoeld in de artikelen 25 en 26 of 
richtlijn 95/46/EG is van toepassing.

Or. en

Motivering

In de artikelen 25 en 26 of Richtlijn 95/46/EG is een specifieke regeling voor de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen vervat. Artikel 21 van de relevante overweging 15 van 
het voorstel zou kunnen stellen dat de bevoegde autoriteit de nationale autoriteit voor 
gegevensbescherming raadpleegt met het oog op het tot stand brengen van een veilige en 
tegelijkertijd snelle en efficiënte uitwisseling van orgaangegevens met derde landen. 

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voldoen aan kwaliteits- en 
veiligheidsvoorschriften die gelijkwaardig 

(b) voldoen aan kwaliteits- en 
veiligheidsvoorschriften, alsook donor- en 
ontvangersbeschermingsvoorschriften die 
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zijn aan de voorschriften van deze richtlijn. gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De bescherming van orgaandonoren en -ontvangers in derde landen houdt nauw verband met 
de effectieve bescherming van orgaandonoren en -ontvangers in de Europese Unie. Vandaar 
dat alleen toestemming voor de uitwisseling van organen wordt gegeven wanneer ook in het 
derde land bij de donatie aan alle bepalingen van deze richtlijn wordt voldaan. De bestaande 
tekst schept verwarring.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten brengen vóór ….. en 
vervolgens om de drie jaar bij de 
Commissie verslag uit over de in het kader 
van deze richtlijn verrichte 
werkzaamheden en over de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn.

1. De lidstaten brengen vóór …..* en 
vervolgens om de drie jaar bij de 
Commissie verslag uit over de in het kader 
van deze richtlijn verrichte 
werkzaamheden en over de ervaring met de 
toepassing van deze richtlijn.

2. Vóór …. en vervolgens om de drie jaar 
legt de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s een verslag voor 
over de toepassing van deze richtlijn.

2. Vóór …. ** en vervolgens om de drie 
jaar legt de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s een verslag voor 
over de toepassing van deze richtlijn.
*2 jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

3  jaar na de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en



PE430.898v01-00 32/39 PR\798376NL.doc

NL

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast inzake de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
treffen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat zij worden toegepast. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op […] in kennis van 
die bepalingen en delen haar onmiddellijk 
alle latere wijzigingen van die bepalingen 
mee.

De lidstaten stellen de regels vast inzake de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
treffen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat zij worden toegepast. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk …* van de getroffen 
maatregelen in kennis en delen haar alle 
latere wijzigingen daarop zo spoedig 
mogelijk mee.
*2 jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nadere voorschriften voor de volgende 
maatregelen worden vastgesteld volgens 
de in artikel 26, lid 3, bedoelde procedure:

Schrappen

(a) voorschriften voor het actualiseren en 
doorgeven van de in de bijlage 
aangegeven informatie over de 
karakterisatie van menselijke organen;
(b) procedures om de volledige 
traceerbaarheid van organen te 
waarborgen, inclusief 
etiketteringsvoorschriften;
(c) procedures om te waarborgen dat 
ernstige ongewenste voorvallen en 
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bijwerkingen worden gemeld.

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Nadere voorschriften voor een uniforme 
uitvoering van deze richtlijn, met name 
voor de volgende maatregelen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, 
bedoelde procedure:

2. Passende voorschriften voor een 
uniforme uitvoering van deze richtlijn, met 
name voor de volgende maatregelen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
26, lid 2, bedoelde procedure:

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis
Gedelegeerde handelingen

Met het oog op het verwezenlijken van de 
doelstellingen van deze richtlijn stelt de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
26 bis, 26 ter en 26 quater vast:
a) voorschriften voor het actualiseren en 
doorgeven van de in de bijlage 
aangegeven informatie over de 
karakterisatie van menselijke organen;
b) procedures om de volledige 
traceerbaarheid van organen te 
waarborgen, inclusief 
etiketteringsvoorschriften;
c) procedures om te waarborgen dat 



PE430.898v01-00 34/39 PR\798376NL.doc

NL

ernstige ongewenste voorvallen en 
bijwerkingen worden gemeld.

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van 
artikel 8 van dat besluit.

Schrappen

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Uitoefening van de delegatie

1. De bevoegdheid om de in artikel 25 bis 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie verleend 
tot...*. De Commissie stelt uiterlijk op...* 
een verslag op betreffende de 
gedelegeerde handelingen, vergezeld van, 
indien relevant, een wetgevingsvoorstel 
betreffende verlenging van de delegatie 
van bevoegdheden.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij daar 
tegelijkertijd het Europees Parlement en 
de Raad van in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
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voorwaarden van de artikelen 26 ter en 26 
quater.
*PB; gelieve de datum 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn invoegen.

**PB; gelieve de datum 30 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn invoegen.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 ter
Intrekking van de delegatie

1. De delegatie van bevoegdheden bedoeld 
in artikel 25 bis kan door het Europees 
Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te beslissen de delegatie van 
bevoegdheden al dan niet in te trekken, 
informeert de andere instelling en de 
Commissie welke gedelegeerde 
bevoegdheden eventueel ingetrokken gaan 
worden.
3. Het intrekkingsbesluit bevat de redenen 
voor de intrekking en beëindigt de in het 
besluit genoemde delegatie van 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een in dat 
besluit bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en
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Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 quater
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement en/of de Raad 
kunnen tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
drie maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met een maand verlengd.
2. Indien op het moment dat deze periode 
verstrijkt noch het Europees Parlement, 
noch de Raad bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling heeft 
aangetekend, wordt deze in het 
Publicatieblad bekendgemaakt en treedt 
deze in werking op de daarin vermelde 
datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken, treedt deze niet in 
werking. De instelling die bezwaar maakt, 
motiveert haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op […] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op ...* aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
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onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

onverwijld mede.

*2 jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
intern recht mee die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen.

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de bepalingen van intern recht 
mee die zij op het onder deze richtlijn 
vallende gebied vaststellen.

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen alle bepalingen van intern recht mee te delen die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen.
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TOELICHTING

Orgaantransplantatie heeft zich ontwikkeld van een buitengewone oefening in 
immunobiologie tot de meest praktische manier voor herstel van patiënten met een breed scala 
aan aandoeningen die resulteren in dodelijke nier-, lever, hart-, long en alvleesklierziekten. De 
afgelopen 50 jaar is orgaantransplantatie een algemeen aanvaarde en doeltreffende mondiale 
praktijk geworden, die de kwaliteit van leven aanmerkelijk heeft verbeterd en de 
levensverwachting significant heeft verlengd. Daarnaast is orgaandonatie een gift en een 
uitdrukking van altruïsme en maatschappelijke solidariteit.

Ook in de Europese Unie is de behoefte aan orgaantransplantatie gestaag toegenomen en zelfs 
in een sneller tempo dan het aantal gedoneerde organen. Grote aantallen patiënten overlijden 
ten gevolg van het chronisch tekort aan organen. De serieuze kloof tussen de vraag naar en de 
beschikbaarheid van organen zou tot commercialisering en illegale orgaanhandel kunnen 
leiden, hetgeen een schending van de fundamentele mensenrechten is. Terwijl het tekort aan 
organen onverminderd de belangrijkste uitdaging is, moeten ook ten aanzien van de 
verschillen tussen de nationale transplantatiesystemen nog rimpels worden gladgestreken.
Versterkte samenwerking en grensoverschrijdende uitwisseling tussen de lidstaten kan in 
potentie het aantal transplantaties flink doen stijgen, maar de vaststelling van 
gemeenschappelijk kwaliteits- en veiligheidsnormen is daarbij wel een 'must'.

Teneinde in de hele Europese Unie een hoog niveau van gezondheidsbescherming te 
waarborgen, bevat het voorstel voor een richtlijn gemeenschappelijke, bindende kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de organen voor transplantatie. In het verlengde van de goedkeuring 
van de richtlijn over de kwaliteit en de veiligheid van menselijk bloed en bloedcomponenten 
(2003) en de richtlijn over de kwaliteit en de veiligheid van menselijk weefsel en cellen 
(2004) betreft deze richtlijn menselijke organen en complementeert daarbij de wetgeving 
gebaseerd op artikel 152 van het EG-Verdrag. De noodzaak van gemeenschappelijke actie op 
Europees niveau was ondubbelzinnig vastgesteld in de resolutie over orgaandonatie en -
transplantatie die in april 2008 door een grote meerderheid van het Europees Parlement werd 
aangenomen.

Dit voorstel voor een richtlijn legt voorschriften vast ter waarborging van hoge kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor organen van menselijke oorsprong bestemd voor transplantatie in het 
menselijk lichaam, in het proces van het doneren, verkrijgen, testen, karakteriseren, 
preserveren, vervoeren en transplanteren. Het introduceert nationale kwaliteitsprogramma's 
met regels en praktijken voor het transplantatieproces in de lidstaten. Daarnaast gaat het nader 
in op bijvoorbeeld het verkrijgingsproces en gerelateerde onderwerpen, waaronder het 
meldingssysteem. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de traceerbaarheid en de 
bescherming van de donor en de ontvanger. Wat de implementatie betreft, zijn er bepalingen 
over het aanwijzen en de taken van de bevoegde nationale autoriteiten, Europese 
orgaanuitwisselingsorganisaties en de uitwisseling van organen met derde landen.

De rapporteur is verheugd over dit voorstel en heeft veel waardering voor de drie 
belangrijkste doelstellingen die erin worden verwoord: het waarborgen van de kwaliteit en de 
veiligheid voor patiënten op EU-niveau, het waarborgen van de bescherming van donoren en 
ontvangers, en het faciliteren van samenwerking tussen de lidstaten. In de Europese Unie 
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bestaat in zijn algemeenheid brede maatschappelijke consensus ten aanzien van orgaandonatie 
voor transplantatie. Vanwege culturele, traditionele en organisatorische verschillen benaderen 
de lidstaten dit onderwerp echter niet allemaal op dezelfde wijze. De rapporteur vindt 
handhaving van of het streven naar harmonisatie van de kwaliteits- en veiligheidsmaatregelen 
belangrijk, maar benadrukt tegelijkertijd dat de richtlijn geen bijkomende administratieve 
lasten voor de lidstaten moet creëren en voldoende flexibiliteit moet garanderen zonder de 
bestaande goede praktijken te ondermijnen.

De rapporteur is het met de Commissie eens dat orgaantransplantatieprogramma's in beginsel 
moeten stoelen op de premisse van vrijwillige en onbetaalde donatie, aangezien dat ook bij de 
voorgaande wetgeving betreffende stoffen van menselijke oorsprong reeds het uitgangspunt 
was.  Orgaandonatie moet te allen tijde een gratis gift zijn en vrij van elke commerciële 
overweging. Daarnaast stoelen donatie- en transplantatiesystemen op altruïsme. Om de 
kwaliteit van het transplantatieproces te verbeteren, stelt de rapporteur een aantal wijzigingen 
voor die betrekking hebben op de menselijke waardigheid. Wat de instemming betreft, moet 
de keuzevrijheid om al dan niet een orgaan te doneren worden gerespecteerd en beschermd, 
en derhalve valt de aanpassing ervan onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Het introduceren van een vergoeding voor levende donoren betreft zuiver en alleen het 
vergoeden van de kosten die rechtstreeks met de donatie verband houden, zoals reiskosten, en 
zeker geen financiële prikkel voor potentiële donoren. Ook de persoon die ten gevolg van een 
ingreep buitengewone schade heeft geleden, heeft recht op een billijke vergoeding.
Het kunnen traceren van een orgaan van de donor naar de ontvanger en omgekeerd is één van 
de belangrijkste veiligheidsaspecten en dit is tevens de reden dat het concept van anonimiteit 
moet worden vervangen door het concept vertrouwelijkheid, teneinde een contradictio in 
terminis te voorkomen. De rapporteur steunt de opname in het voorstel van stevige 
maatregelen voor het beschermen van de persoonsgegevens van zowel de donor, als de 
ontvanger.
Het met elkaar delen van goede praktijken, modellen en praktijken in de Europese Unie heeft 
wat het vergroten van het aantal donoren betreft zijn waarde reeds bewezen. Samenwerking 
moet worden bevorderd om de succesvolle onderdelen van de verschillende 
transplantatiesystemen in kaart te brengen en op Europees niveau ingang te doen vinden, 
resulterend in verbeteringen bij het aanbod van kwalitatief hoogwaardige en veilige 
orgaandonatie en -transplantatiediensten.

Tot slot suggereert de rapporteur wijzigingen die een weerspiegeling zijn van de zorgen 
omtrent de definities van donor, bevoegde autoriteiten en de periode na de transplantatie, en, 
voor een aantal artikelen, enkele tekstuele verbeteringen. De rapporteur heeft tevens besloten 
bijna alle voorstellen van JURI over te nemen.

Het ontwerpverslag bevat geen wijzigingsvoorstellen voor de artikelen 25 en 26 van het 
voorstel om ze in overeenstemming te brengen met het systeem van 
implementatiehandelingen zoals geïntroduceerd door het Verdrag van Lissabon. Deze 
wijzigingsvoorstellen zullen in een later stadium worden ingediend.


