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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat de lidstaten het ethische beginsel vervat in Richtlijn 2004/23/EG, dat 
bepaalt dat donaties van weefsels en cellen onbetaald en vrijwillig moeten zijn, 
grotendeels hebben uitgevoerd;

B. overwegende dat het wenselijk is dat alle lidstaten over bindende voorschriften beschikken 
om dit ethische beginsel te handhaven, met inbegrip van strafrechtelijke maatregelen;

C. overwegende dat er echter twijfels blijven bestaan over de vraag of dit ethische beginsel 
verenigbaar is met bepaalde vormen van compensatie in verband met donaties, in het 
bijzonder wanneer deze compensatie wordt geboden aan de nabestaanden van overleden 
donors;

D. overwegende dat het ook van het hoogste ethische belang is om, in zover dat mogelijk is, 
een toereikende levering van weefsels en cellen voor medische doeleinden te verzekeren; 
overwegende dat deze levering in het belang van burgers moet worden beheerd en daarom 
onder toezicht van publieke instellingen moet staan;

E. overwegende dat het debat over veronderstelde instemming voor donaties van overleden 
personen moet worden voortgezet;

1. roept de lidstaten op om, voor zover zij dit nog niet hebben gedaan, bindende 
voorschriften vast te stellen, teneinde het ethische beginsel dat donaties van weefsels en 
cellen onbetaald en vrijwillig moeten zijn, ten uitvoer te leggen;

2. roept de lidstaten op om ervoor te zorgen dat eventuele compensaties aan donors in 
overeenstemming zijn met de ethische beginselen; adviseert om bijzondere aandacht te 
schenken aan dit probleem wanneer de compensatie niet aan de donor wordt geboden, 
maar aan de nabestaanden van een overleden donor;

3. is van mening dat de Commissie en de lidstaten, met het oog op het nakomen van de 
ethische verplichting om een toereikende levering te verzekeren, de mogelijkheid moeten 
overwegen tot het opzetten van een Europese gegevensbank van donors en potentiële 
ontvangers, met het doel de levering in het algemeen belang te beheren en, waar mogelijk, 
tekorten te vermijden;

4. is van mening dat het nuttig zou zijn indien een dergelijke databank ook nadere gegevens 
zou bevatten met betrekking tot de instemming, of niet, van potentiële donors in geval van 
overlijden, aangezien donorgegevensbanken op dit moment op nationaal niveau worden 
beheerd, wat betekent dat er vaak geen gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot 
burgers die gebruik hebben gemaakt van hun recht van vrij verkeer;

5. roept de lidstaten en de Commissie op om gebruik te maken van de mogelijkheid om het 
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beginsel dat overleden potentiële donors verondersteld worden in te stemmen met donatie 
uit te breiden, tenzij zij tijdens hun leven het tegengestelde hebben aangegeven.


