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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het beperkt aantal beschikbare organen van overleden en levende, 
altruïstische donors niet aan de transplantatiebehoeften van de patiënten in Europa 
voldoet,

B. overwegende dat de nationale beleidsvormen en de regelgeving voor donatie en 
transplantatie van organen door de verschillende wettelijke, culturele, administratieve en 
organisatorische omstandigheden sterk uiteenlopend zijn volgens de lidstaten,

1. verzoekt de Commissie om na te gaan, o.a. aan de hand van de gegevens van haar eigen 
effectbeoordeling (SEC(2008)2956), of de verschillen in de nationale wetten op de 
instemming met donatie van organen van een overleden persoon een hindernis voor de 
donatie van organen vormen;

2. verzoekt de lidstaten om de voordelen van een stelselmatig vermoeden van instemming 
met donatie van organen te onderzoeken, als middel om op grotere schaal 
orgaantransplantaties te kunnen uitvoeren; meent dat een dergelijke regeling de vrije 
instemming van de donor volkomen eerbiedigt, aangezien de burgers kunnen kiezen of ze 
in de regeling blijven of ze van de hand wijzen;

3. benadrukt dat nauwere samenwerking tussen de lidstaten van levensbelang is en stelt voor 
om meer uitwisseling van optimale werkwijzen voor donatie en transplantatie van organen 
te laten plaatsvinden; vraagt de lidstaten om opheffing van de beperkingen op het 
grensoverschrijdend vervoer van organen in overweging te nemen, en meent dat een 
flexibele regeling voor orgaantransplantatie, uitwisseling en in- en uitvoer van organen 
een heel aantal mensenlevens kan redden omdat er meer mensen een geschikte donor 
zullen kunnen vinden;

4. benadrukt het belang van ruimere bewustwording van het publiek van het belang van 
orgaandonatie en -transplantatie, omdat er dan gemakkelijker orgaandonors te vinden 
zullen zijn en het aantal beschikbare organen zal toenemen; vraagt in dezelfde 
gedachtegang de Commissie, de lidstaten en het maatschappelijk middenveld om 
orgaanafstand structureel sterker aan te moedigen;

5. denkt dat er een goed evenwicht gevonden moet worden tussen van de ene kant de 
bescherming van de identiteit van de donor en het vertrouwelijk karakter van 
orgaandonatie, en van de andere kant de naspeurbaarheid van de herkomst van organen 
voor transplantatie voor medische doeleinden, om betaalde orgaanafstand en handel en 
zwarte handel in organen te verhinderen;

6. onderstreept dat handel in organen, commercialisering van transplantatie en 
transplantatietoerisme een schending van de beginselen van gelijkheid, rechtvaardigheid 
en eerbiediging van de mensenrechten betekenen en de ethiek van altruïstische donatie 
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ondermijnen;

7. benadrukt dat de lidstaten intensiever moeten samenwerken onder leiding van Interpol en 
Europol om illegale handel in organen doeltreffender aan te pakken;

8. meent dat de bestrijding van illegale handel in organen niet een zaak van de Europese 
Unie alleen moet blijven - ook de lidstaten moeten er maatregelen tegen treffen, zoals 
beperking van de vraag, doeltreffender bevordering van orgaandonatie, handhaving van 
strikte wetgeving inzake levende donoren die geen verwanten zijn, gewaarborgde 
transparantie van nationale registers en wachtlijsten, vastlegging van de wettelijke 
verantwoordelijkheid van de medische stand voor het opsporen van onregelmatigheden, 
en uitwisseling van informatie;

9. vraagt de lidstaten om standaardwerkprocedures in te voeren om laakbare en illegale 
praktijken op het spoor te komen en het gevaar dat ze vertegenwoordigen zo gering 
mogelijk te houden, vooral bij besluiten over verkrijging en transplantatie van organen.
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