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B8-0591/2018

over het voorstel voor een besluit van de Unie over de bevordering van de inzameling 
van plasma in de Europese Unie

Het Europees Parlement,

– gezien resolutie 28.72 van de Wereldgezondheidsvergadering van 29 mei 1975 over de 
veiligheid van bloed,

– gezien resolutie CM/Res(2008)5 van de Raad van Europa over de verantwoordelijkheid 
van donors en het beperken van de donatie van bloed en bloedbestanddelen, 

– gezien artikel 168, lid 4, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien Richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 
2003 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, 
bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselijke 
oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG1 (hierna de richtlijn inzake bloed),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 19 januari 
2010 over de toepassing van Richtlijn 2002/98/EG tot vaststelling van kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van 
bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 
2001/83/EG (COM(2010)0003),

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 21 april 
2016 over de tenuitvoerlegging van Richtlijnen 2002/98/EG, 2004/33/EG, 2005/61/EG 
en 2005/62/EG tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor bloed en 
bloedbestanddelen van menselijke oorsprong (COM(2016)0224),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 21 april 2016 over de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van vrijwillige en onbetaalde donatie van bloed en 
bloedbestanddelen van menselijke oorsprong, als gepland in Richtlijn 2002/98/EG tot 
vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor bloed en bloedbestanddelen van 
menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG (SWD(2016)0130),

– gezien het stappenplan voor de evaluatie en geschiktheidscontrole van 17 januari 2017 
getiteld "Evaluation of Union legislation on blood, tissues and cells", 

– gezien de samenvatting van de reacties op de openbare raadpleging van de Commissie 
voor de evaluatie van wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen, die op 19 april 2018 
is gepubliceerd2,

1 PB C 33 van 8.2.2003, blz. 30.
2 Ref. Ares(2018)2096445 - 19.4.2018.
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– gezien artikel 225 van het VWEU,

– gezien artikel 5 van het besluit van het Europees Parlement van 28 september 2005 
houdende aanneming van het Statuut van de leden van het Europees Parlement1,

– gezien artikel 46, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de richtlijn inzake bloed voornamelijk tot doel heeft een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen door het vaststellen van 
gemeenschappelijke minimumnormen voor de veiligheid en kwaliteit van bloed en 
bloedbestanddelen;

B. overwegende dat de veiligheid van patiënten en donors van het grootste belang is;

C. overwegende dat in de komende jaren nieuwe besmettelijke ziekten kunnen opduiken;

D. overwegende dat nieuwe uitdagingen zijn ontstaan, zoals het inzamelen van genoeg 
plasma om te voldoen aan de toenemende vraag naar van plasma afgeleide 
geneesmiddelen;

E. overwegende dat de beschikbaarheid van plasma voor het vervaardigen van 
geneesmiddelen grotendeels afhangt van de bereidheid van EU-burgers om vrijwillig en 
onbetaald plasma te doneren;

1. is bezorgd over het feit dat, hoewel de situatie in de EU uiteenloopt, het huidige 
rechtskader van de Unie niet waarborgt dat genoeg plasma wordt gedoneerd om te 
voldoen aan de toenemende klinische vraag naar van plasma afgeleide behandelingen 
van patiënten waardoor zij gevaar lopen;

2. constateert dat bij steeds meer patiënten zeldzame, met plasma verband houdende 
aandoeningen worden vastgesteld hetgeen tot een toenemende klinische vraag naar van 
plasma afgeleide geneesmiddelen leidt;

3. wijst erop dat nieuwe besmettelijke ziekten kunnen opduiken;

4. erkent het belang van de vrijwillige en onbetaalde donatie van bloed en plasma in vele 
landen;

5. erkent dat de vervaardiging van van plasma afgeleide geneesmiddelen voor 
levensbedreigende aandoeningen volledig afhangt van een toereikend aanbod van 
plasmadonaties door burgers; 

6. is van oordeel dat het rechtskader van de EU bepalingen zou moeten omvatten om alle 
lidstaten ertoe aan te moedigen nationale programma's voor de inzameling van plasma 
in te stellen zonder de inzameling van volbloed te benadelen, en vrijwillige en 
onbetaalde donaties te bevorderen; 

7. verzoekt de Commissie, tegen ..., op basis van artikel 168, lid 4, onder a), van het 
VWEU, een voorstel in te dienen voor een besluit van de EU ter herziening van de 

1 PB L 262 van 7.10.2005, blz. 1.
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richtlijn inzake bloed teneinde ervoor te zorgen dat het rechtskader geschikt is voor het 
beoogde doel en is afgestemd op de wetenschappelijke, technische en maatschappelijke 
ontwikkelingen.
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TOELICHTING

Momenteel worden bij steeds meer patiënten in de Unie met plasma verband houdende 
aandoeningen vastgesteld waardoor toenemende bezorgdheid ontstaat over de 
beschikbaarheid van van plasma afgeleide geneesmiddelen. Producenten van van plasma 
afgeleide geneesmiddelen worden derhalve geconfronteerd met de uitdaging dat zij moeten 
werken met het schaarse bronmateriaal dat wordt gevormd door plasma van menselijke 
oorsprong.

De EU verkeert thans in de situatie dat zij circa 40 % van het plasma voor de vervaardiging 
van geneesmiddelen voor Europese patiënten moet invoeren van de markt van de Verenigde 
Staten, die wordt gereguleerd door de FDA. Dit betekent dat de EU afhankelijk is van 
factoren waarover zij geen controle heeft.

De Commissie kan oplossingen toepassen om ervoor te zorgen dat genoeg plasma voorhanden 
is om behandelingen te vervaardigen voor patiënten die levensbedreigende aandoeningen 
hebben, zoals hemofilie, immuundeficiënties, het syndroom van Guillain-Barré, chronische 
inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie, hereditair angio-oedeem en Alfa-1-
antitrypsinedeficiënties, zonder dat de inzameling van bloed in het gedrang komt. 

Door het bevorderen van de invoering van programma's voor plasmadonatie en meer in het 
bijzonder van vrijwillige onbetaalde donaties in alle lidstaten en door ervoor te zorgen dat een 
herzien rechtskader van de EU wordt afgestemd op de wetenschappelijke, technische en 
maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de voorwaarden worden gecreëerd voor een 
passende toegang van patiënten tot een behandeling.


