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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Volgens statistische gegevens uit 2007 staan bijna 56 000 patiënten in Europa op een 
wachtlijst voor orgaantransplantatie. Het sterftecijfer onder mensen die wachten op 
transplantatie van lever, longen of hart schommelt tussen 15 en 30 procent. Elke dag sterven 
bijna tien mensen in Europa in afwachting van een donororgaan. Tradities en religieuze en 
ethische overtuigingen en opvattingen over het einde van het leven hebben hun invloed doen 
gelden op het beleid van de verschillende lidstaten inzake orgaandonatie. Hierdoor zijn in de 
lidstaten grote verschillen ontstaan op het gebied van zowel orgaandonatie als 
orgaantransplantatie. Ook loopt het aantal donors per hoofd van de bevolking sterk uiteen en 
dat geldt evenzeer voor het aantal organen dat tussen de lidstaten wordt uitgewisseld. 

Voor de meeste patiënten, vooral moeilijke ontvangers (kinderen en zeer gevoelige patiënten), 
is een groot donorbestand nodig om een passende donor te vinden. Bij kleine systemen kan dit 
ertoe leiden dat mensen die bereid zijn na hun dood organen af te staan over het hoofd worden 
gezien doordat er binnen die systemen geen geschikte patiënten zijn die voor hun organen in 
aanmerking komen. 

De Commissie heeft met het oog hierop een voorstel gedaan voor een wettelijke regeling 
inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor 
transplantatie. Met dit voorstel wordt beoogd om door toepassing van deze 
gemeenschappelijke normen de uitwisseling van organen tussen lidstaten te vergemakkelijken 
om zo het bestand aan beschikbare organen te vergroten, waar patiënten in heel Europa baat 
bij kunnen hebben. 

Standpunt van de Commissie juridische zaken

De Commissie juridische zaken ondersteunt de algemene reikwijdte en doelstellingen van de 
voorgestelde wettelijke regeling. De lidstaten van de Europese Unie moeten op het gebied van 
orgaantransplantatie meer samenwerken en dit voorstel voor een richtlijn zal hopelijk een 
belangrijke rol daarbij vervullen. Meer samenwerking dient gegrondvest te zijn op wederzijds 
vertrouwen van de lidstaten in elkaars systemen. Dit vertrouwen moet weer berusten op de 
aanwezigheid van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen en de naleving van de regeling door 
alle lidstaten.

De commissie is er vast van overtuigd dat wij de verschillende standpunten en ethische 
opvattingen van elke lidstaat zeer moeten respecteren bij onze samenwerking om patiënten 
voor wie meer samenwerking in Europa nodig is om een passend orgaan te vinden, zo goed 
mogelijk bij te staan. In dit verband wordt een aantal amendementen op de tekst van de 
Commissie voorgesteld.

Het belangrijkste punt is de gevoelige kwestie omtrent toestemming tot orgaandonatie van 
aspirant-donors na hun overlijden. De Commissie merkt in haar voorstel op dat er in de 
lidstaten veel verschillende systemen bestaan. Onder verwijzing naar dit feit, het gegeven dat 
deze kwestie gevoelig ligt en het ontbreken van een rechtsgrondslag voor communautaire 
maatregelen, stelt de Commissie voor dat nationale wetgeving gehandhaafd blijft. De 
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Commissie juridische zaken stemt in met de algemene benadering van dit vraagstuk door de 
Commissie, maar stelt bij wijze van aanvulling een tekst voor waarin er bij de lidstaten op 
aangedrongen wordt, te voorzien in het recht van de individuele burgers om hun instemming 
met orgaandonatie na hun overlijden kenbaar te maken en waarbij met de wensen in kwestie 
rekening wordt gehouden. 

Burgers van Europa maken gebruik van hun recht om te reizen, wonen en werken in alle 
lidstaten van de Europese Unie. Het kan dus voorkomen dat burgers overlijden in een land 
waarvan zij geen ingezetenen of burgers zijn. De commissie is daarom van mening dat, uit 
respect voor de individuele keuze van mensen om bij overlijden hun organen af te staan, deze 
mensen in alle lidstaten als donoren in aanmerking zouden moeten komen, ongeacht het land 
waar zij ingezeten zijn. Om een dergelijke regeling te kunnen hanteren, moet er meer tussen 
alle betrokken partijen worden samengewerkt.

Voorts stelt de Commissie juridische zaken voor maatregelen te nemen om de 
anonimiteitsrechten van donors en ontvangers te versterken en tegelijkertijd te zorgen voor 
een veilige regeling die het mogelijk maakt om, voor strikt medische doeleinden, organen 
terug te traceren naar donors en ontvangers. Drie amendementen zijn bedoeld om het risico 
van handel in organen en andere onethische en illegale activiteiten te beperken.

Ten slotte stelt de commissie een aantal kleine amendementen voor om de tekst op een aantal 
punten te verbeteren.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

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.

Motivering

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De bestrijding van de illegale 
handel in organen moet niet een zaak van 
de Europese Unie alleen blijven. Ook de 
lidstaten moeten maatregelen hiertoe 
treffen, zoals beperking van de vraag, 
doeltreffender bevordering van 
orgaandonatie, handhaving van strikte 
wetgeving inzake levende donoren, 
waarborging van de transparantie van 
nationale registers en wachtlijsten, 
vastlegging van de wettelijke 
verantwoordelijkheid van de medische 
stand voor het opsporen van 
onregelmatigheden en uitwisseling van 
informatie.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) standaardpraktijkvoorschriften 
voor het opsporen en beperken van de 
risico’s van onethische en illegale 
activiteiten, met name waar het besluiten 
inzake het verkrijgen en transplanteren 
van organen betreft. 

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de toegang tot systemen die de 
identificatie van een donor of ontvanger 
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mogelijk maken, zo beperkt mogelijk is.

Motivering

Als minder mensen toegang tot de gegevens hebben, is het gevaar van onrechtmatige inzage 
in dergelijke gevoelige gegevens geringer.

Amendement 5

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.

Motivering

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

Amendement 6

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 

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 
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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.

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.

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 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. 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 
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. 

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.
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Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. 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.

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 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De lidstaten werken onder 
auspiciën van Interpol en Europol 
nauwer samen om het probleem van de 
illegale handel in organen doeltreffender 
te bestrijden.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Om het risico van illegale 
handel in organen in de Europese Unie zo 
gering mogelijk te maken moeten de 
lidstaten de vraag beperken, 
orgaandonatie doeltreffender bevorderen, 
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strikte wetgeving handhaven inzake 
levende donoren die geen familie zijn, de 
transparantie van nationale registers en 
wachtlijsten waarborgen, de wettelijke 
verantwoordelijkheid van de medische 
stand voor het opsporen van 
onregelmatigheden vastleggen en 
informatie uitwisselen.

Amendement 11

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.

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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