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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Patienternas behov av transplantationer i Europa tillgodoses inte eftersom antalet organ 
som finns tillgängliga från både avlidna och altruistiska levande donatorer är begränsat.

B. Den nationella politiken och det antagna regelverket för organdonation och transplantation 
varierar avsevärt från en medlemsstat till en annan beroende på rättsliga, kulturella, 
administrativa och organisatoriska faktorer.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta reda på, bland annat med hjälp av 
uppgifterna i sin egen konsekvensbedömning (SEK(2008)2956), om skillnaderna i 
nationell lagstiftning beträffande olika system för samtycke till organdonation från en 
avliden hindrar sådana donationer.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka om ett donationssystem 
baserat på ”förmodat samtycke” skulle kunna bidra till att öka antalet 
organtransplantationer. Parlamentet anser att ett sådant system inte alls inkräktar på 
donatorernas fria samtycke eftersom medborgarna har möjlighet att själva ta ställning till 
om de vill fortsätta att tillhöra systemet eller gå ur det.

3. Europaparlamentet understryker att det är oerhört viktigt med ett närmare samarbete 
mellan medlemsstaterna. Parlamentet föreslår ett ökat utbyte av bästa praxis för 
donationer och transplantationer av organ och ber medlemsstaterna att överväga att ta bort 
restriktionerna för gränsöverskridande transport av organ. Ett flexibelt system bland
medlemsstaterna för transplantation, utbyte, import och export av organ skulle kunna 
rädda liv genom att ge människor möjlighet att finna lämpliga donatorer.

4. Europaparlamentet understryker betydelsen av att öka allmänhetens kunskap om 
organdonation och organtransplantation, eftersom det kan underlätta identifieringen av 
organdonatorer och därmed öka tillgången på organ. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen, medlemsstaterna och det civila samhället att strukturellt förbättra 
främjandet av organdonation.

5. Europaparlamentet anser att man måste skapa en lämplig balans mellan å ena sidan att 
skydda donatorernas anonymitet och konfidentialitet och å andra sidan att möjliggöra 
spårning av donerade organ för medicinska ändamål, för att förhindra organdonationer 
mot ersättning samt handel med organ.

6. Europaparlamentet understryker att organhandel, kommersialisering av transplantationer 
och transplantationsturism står i strid med principerna om jämlikhet, rättvisa och respekt 
för de mänskliga rättigheterna och att de undergräver etiken bakom altruistiska 
donationer.
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7. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna bör intensifiera sitt samarbete inom 
Interpol och Europol, så att problemet med organhandeln kan bekämpas på ett mer 
effektivt sätt.

8. Europaparlamentet anser att kampen mot organhandeln inte bara bör vara EU:s ansvar. 
Medlemsstaterna måste också delta i detta arbete, bland annat genom att verka för 
minskad efterfrågan, främja organdonationer på ett effektivare sätt, behålla strikta lagar 
om transplantationer från levande donatorer som inte är släkt med mottagaren, säkerställa 
insyn i nationella register och väntelistor, fastställa vilket rättsligt ansvar läkarna har för 
att avslöja oegentligheter samt dela med sig av information.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa standardrutiner för att spåra
oetisk eller olaglig verksamhet och begränsa riskerna av sådan verksamhet, särskilt i 
samband med beslut om tillvaratagande av organ och transplantation.
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