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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat orgaandonatie en -transplantatie complexe en uiterst gevoelige 
vraagstukken zijn, in eerste instantie door hun belangrijke ethische aspecten,

B. overwegende dat het nationale beleid en het regelgevende kader inzake orgaandonatie en -
transplantatie van lidstaat tot lidstaat sterk verschillen, ten gevolge van wettelijke, 
culturele, administratieve en organisatorische factoren,

C. overwegende dat op grond van artikel 152, lid 4, van het EG-Verdrag de mogelijkheid 
bestaat om communautaire maatregelen aan te nemen die tot doel hebben de 
transplantatiesystemen efficiënter en toegankelijker te maken, met volledige inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel en dus ook van de nationale regelgeving van elke lidstaat 
inzake donatie of gebruik van organen voor medische doeleinden,

1. is van oordeel dat moet worden nagegaan of, naast de hechte samenwerking tussen de 
lidstaten, een wetgevingsinitiatief op communautair niveau moet worden genomen ter 
waarborging van de kwaliteit en veiligheid  inzake orgaandonatie en -transplantatie, 
waarbij rekening wordt gehouden met het reeds bestaande regelgevende kader in elke 
lidstaat en de werkzaamheden van andere internationale organisaties;

2. is van oordeel dat parallel met de nauwere samenwerking tussen de lidstaten een adequaat 
communautair rechtsinstrument voor orgaandonatie en -transplantatie moet worden 
uitgewerkt op basis van een kosten-batenanalyse en een globale effectbeoordeling, met 
inachtneming van zowel het bijzondere karakter van orgaantransplantatie als de door de 
Raad van Europa verrichte werkzaamheden in dezen en de bestaande regelgeving in de 
lidstaten; onderstreept dat regelgeving niet mag leiden tot meer administratieve lasten en 
minder beschikbare middelen voor patiëntenzorg en er, gezien het tekort aan organen 
voor donatie, toe moet bijdragen dat artsen hun beslissingen bij de evaluatie van 
potentiële orgaandonoren ook in de toekomst op basis van een afweging van de risico's 
kunnen nemen;  

3. benadrukt dat het nastreven van het doel om de transplantatiesystemen efficiënter en 
toegankelijker te maken door de veiligheid en de kwaliteit ervan te verbeteren en een 
grotere beschikbaarheid van organen te garanderen, met inachtneming van het  
zelfbeschikkingsrecht van de potentiële donor, niet ten koste mag gaan van de complexe 
ethische vraagstukken die aan orgaantransplantatie verbonden zijn;

4. onderstreept dat nauwere samenwerking tussen de lidstaten cruciaal is; stelt voor de
uitwisseling van beste praktijken op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie te 
intensiveren en pleit voor het opzetten van een databank voor donatie- en
transplantatiedoeleinden op communautair niveau; verzoekt de lidstaten opheffing van de 
voor het grensoverschrijdend vervoer van organen geldende beperkingen in overweging 
te nemen, met name in gevallen, waarin de biologische indicatoren van het in een land 
beschikbare orgaan overeenkomen met de transplantatievoorwaarden voor het in een 



PE400.324v02-00 4/5 AD\710892NL.doc

NL

ander land benodigde orgaan; is van oordeel dat een flexibel systeem in de lidstaten voor
orgaantransplantatie, orgaanruil, orgaanimport en -export patiënten meer kansen zou 
bieden een geschikte donor te vinden, waardoor vele mensenlevens zouden kunnen 
worden gered;

5. acht het wenselijk dat er strikte voorschriften worden opgesteld om bij levende donoren 
mogelijke medische, chirurgische, psychologische, sociale of ethische problemen te 
voorkomen, ten gevolge van de onderzoeken die nodig zijn om na te gaan of zij in 
aanmerking komen voor orgaandonatie, alsook van de medische behandelingen en 
chirurgische ingrepen die met de orgaandonatie gepaard gaan, ten einde de risico's voor 
de donor tot een minimum te beperken;

6. acht het noodzakelijk een adequaat beheer van de overleden donoren te garanderen door 
passende normen vast te stellen voor de veiligheid en kwaliteit van de organen die worden 
afgestaan; pleit in dit verband voor de invoering van een systeem dat verwijdering van 
organen in beginsel mogelijk maakt, tenzij de betrokkene hiertegen uitdrukkelijk bezwaar 
heeft gemaakt; is van oordeel dat noch de echtgenoot noch een bloedverwant in de eerste 
graad in strijd met die wilsbeschikking mag handelen;

7. verzoekt de lidstaten na te gaan in hoeverre de invoering van een op "veronderstelde 
instemming" ("presumed consent") gebaseerd donatiesysteem zou bijdragen tot een 
toename van het aantal orgaantransplantaties; is van oordeel dat zo'n systeem  het recht 
van vrije keus van de donor niet aantast, aangezien de burger zelf kan bepalen al dan niet 
met het systeem mee te doen;

8. acht het noodzakelijk om te zorgen voor een juist evenwicht tussen de bescherming van de 
anonimiteit en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de donor en de 
traceerbaarheid van orgaandonaties, om het zoeken van financieel voordeel en 
orgaanhandel en -smokkel te voorkomen.
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