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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at organdonation og -transplantation er et kompliceret spørgsmål, som 
er særlig følsomt, navnlig fordi det er meget etisk ladet,

B. der henviser til, at medlemsstaternes nationale politik og lovrammer for donationer og 
transplantationer varierer betydeligt på grund af de retlige, kulturelle, administrative og 
organisatoriske faktorers forskellighed,

C. der henviser til, at der i henhold til EF-traktatens artikel 152, stk. 4, kan vedtages 
fællesskabsforanstaltninger med henblik på at sikre mere effektive og tilgængelige 
transplantationssystemer med samtidig fuld og absolut respekt for nærhedsprincippet og 
dermed den enkelte medlemsstats nationale bestemmelser om donation eller medicinsk 
brug af organer,  

1. mener, at der bør tages hensyn til nødvendigheden af et lovgivningsinitiativ for at sikre 
kvalitets- og sikkerhedsstandarderne på fællesskabsniveau vedrørende organdonation og 
-transplantation kombineret med et nært samarbejde mellem medlemsstaterne, hvor der 
tages højde for de allerede eksisterende lovrammer i EU's forskellige medlemsstater og 
andre internationale organisationers aktiviteter;

2. støtter indførelsen af et passende EU-retsinstrument for organdonation og 
-transplantation efter en cost-benefit-analyse og en omfattende konsekvensvurdering, 
idet man samtidig tager højde for de særlige karakteristika ved organtransplantation og 
det arbejde, som Europarådet udfører, kombineret med et styrket samarbejde mellem 
medlemsstaterne, hvor deres eksisterende nationale bestemmelser respekteres;
understreger, at ingen lovgivning må medføre nogen yderligere administrativ byrde, der 
tager ressourcer fra sundhedsplejen, og at lovgivningen, i betragtning af manglen på 
organer til donation, fortsat skal gøre det muligt for lægerne at have en risikobaseret 
tilgang til vurderingen af potentielle organdonorer;    

3. understreger, at det mål at gøre transplantationssystemerne mere effektive og 
tilgængelige og samtidig forbedre deres sikkerhed og kvalitet og sikre større 
organtilgængelighed, idet princippet om den potentielle donors selvbestemmelse 
respekteres, ikke kan søges opfyldt, uden at der tages stilling til de komplekse etiske 
spørgsmål, der er forbundet med organtransplantation;

4. understreger, at et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne er af afgørende 
betydning; foreslår, at udvekslingen af bedste praksis inden for donation og 
transplantation bliver styrket, og opfordrer til oprettelse af en database på 
fællesskabsplan for donation og transplantation; anmoder medlemsstaterne om at 
overveje at fjerne restriktionerne for grænseoverskridende transport af organer, navnlig i
de tilfælde, hvor de biologiske indikatorer for et organ i det ene land er i 
overensstemmelse med kravene til et organ i et andet land; understreger, at et fleksibelt 
system mellem medlemsstaterne for organtransplantation, organudveksling, 
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organimport og organeksport kunne redde mange liv ved at gøre det muligt for flere 
mennesker at finde egnede donorer;

5. finder det hensigtsmæssigt, at der fastlægges høje standarder for at forebygge de 
medicinske, kirurgiske, psykologiske, sociale og etiske problemer, som levende donorer 
kan stå overfor som følge af de krævede undersøgelser for at få godkendt deres 
egnethed som donorer samt lægebehandlinger og kirurgiske indgreb med henblik på 
donationen for at mindske donorens risici;

6. anser det for nødvendigt at sørge for en hensigtsmæssig forvaltning af afdøde donorer 
og sikre passende standarder for sikkerhed og donerede organers kvalitet; mener, at der i 
den forbindelse bør indføres et system, hvor samtykke til organets fjernelse altid 
forudsættes, medmindre donoren udtrykkeligt har sagt nej; er af den opfattelse, at ingen 
må kunne modsætte sig et sådant ønske fra donors side, ikke engang en ægtefælle eller 
den nærmeste familie;

7. anmoder medlemsstaterne om at analysere fordelene ved at indføre et donationssystem 
med "formodet samtykke" som et middel til at opnå et større antal 
organtransplantationer; mener, at dette system til fulde bibeholder donorens samtykke, 
eftersom borgerne kan overveje, om de vil tilmelde sig systemet eller ej;

8. mener, at det er nødvendigt at sikre en passende ligevægt mellem dels beskyttelsen af 
donoren med hensyn til anonymitet og fortrolighed, dels organdonationernes 
sporbarhed, således at organbetaling, -handel og -smugling forhindres.
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