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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at patienters behov for transplantation i Europa ikke bliver opfyldt på 
grund af det begrænsede antal organer fra såvel afdøde som uegennyttige levende donorer,

B. der henviser til, at der er betydelige forskelle i medlemsstaternes nationale politik og 
lovrammer for donationer og transplantationer på grund af forskelle i de retlige, kulturelle, 
administrative og organisatoriske faktorer,

1. opfordrer Kommissionen til, bl.a. på grundlag af oplysningerne i dens egen 
konsekvensanalyse (SEK(2008)2956), at undersøge, om forskelle mellem de nationale 
lovgivninger om de forskellige ordninger for samtykke til donation fra en afdød person 
udgør en hindring for organdonation;

2. opfordrer medlemsstaterne til at analysere fordelene ved at indføre et donationssystem 
med "formodet samtykke" som et middel til at opnå et større antal organtransplantationer; 
mener, at dette system til fulde bevarer donorens ret til at give eller ikke give sit 
samtykke, eftersom borgerne frit kan vælge, om de vil blive i et sådant system eller ej;

3. understreger, at et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne er af afgørende betydning; 
foreslår, at der sker en styrkelse af udvekslingen af bedste praksis inden for donation og 
transplantation; anmoder medlemsstaterne om at overveje at fjerne restriktionerne for 
grænseoverskridende transport af organer; understreger, at et fleksibelt system blandt
medlemsstaterne for transplantation, udveksling, import og eksport af organer kunne 
redde mange liv ved at gøre det muligt for flere mennesker at finde egnede donorer;

4. understreger, at det er vigtigt at øge offentlighedens bevidsthed om organdonation og -
transplantation, da dette kan gøre det lettere at finde frem til organdonorer og dermed øge 
antallet af organer, der er til rådighed; opfordrer derfor Kommissionen, medlemsstaterne 
og civilsamfundet til at gennemføre en strukturel forbedring af den måde, som 
organdonation fremmes på;

5. mener, at det er nødvendigt at sikre en passende ligevægt mellem dels beskyttelsen af 
donoren med hensyn til anonymitet og fortrolighed, dels muligheden for at spore 
organdonationer til medicinske formål, således at betaling for organdonation og 
organhandel og -smugling forhindres;

6.  understreger, at organhandel, transplantationskommercialisering og 
transplantationsturisme strider mod principperne om lighed, retfærdighed og respekt for 
menneskerettighederne og undergraver etikken i uegennyttig donation;

7. understreger, at medlemsstaterne bør intensivere deres samarbejde inden for rammerne af 
Interpol og Europol for at tackle problemet med organhandel på en mere effektiv måde;

8. mener, at det ikke alene bør hver EU's ansvar at bekæmpe organhandel; medlemsstaterne 
bør også træffe foranstaltninger i dette øjemed, herunder reducere efterspørgslen, yde 
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mere effektiv støtte til organdonation, opretholde en streng lovgivning med hensyn til 
levende, ubeslægtede donorer, sikre gennemsigtighed i nationale registre og ventelister, 
fastsætte et retligt ansvar for læger for opsporing af uregelmæssigheder og udveksle 
oplysninger;

9. opfordrer medlemsstaterne til at indføre standardforskrifter for sporing af uetiske eller 
illegale aktiviteter og begrænsning af risikoen herfor, især i forbindelse med beslutninger 
om udtagning og transplantation af organer.
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