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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Organdonation och transplantation är komplicerade och särskilt känsliga frågor, inte minst
på grund av den betydande etiska dimensionen.

B. Den nationella politiken och det antagna regelverket i fråga om organdonation och 
transplantation varierar avsevärt från en medlemsstat till en annan beroende på rättsliga, 
kulturella, administrativa och organisatoriska faktorer.

C. Enligt artikel 152.4 i EG-fördraget är det möjligt att vidta gemenskapsåtgärder för att 
kunna garantera mer effektiva och tillgängliga transplantationssystem med full respekt för 
subsidiaritetsprincipen och därmed för nationella bestämmelser om organdonation eller 
medicinsk användning av organ i varje enskild medlemsstat.

1. Europaparlamentet stöder en utredning av behovet av ett lagstiftningsinitiativ på 
gemenskapsnivå för att garantera kvalitet och säkerhet i samband med organdonation och 
transplantation. Det bör finnas ett mycket nära samarbete mellan medlemsstaterna. 
Hänsyn bör tas det befintliga regelverket i var och en av medlemsstaterna och det arbete 
som utförts av andra internationella organisationer.

2. Europaparlamentet stöder införandet av ett lämpligt gemenskapsrättsligt instrument när 
det gäller organdonation och transplantation. Först måste det dock utföras en kostnads-
och nyttoanalys och en fullständig konsekvensbedömning där man beaktar specificiteter i 
samband med organtransplantation och det arbete som Europarådet har lagt ner. Det är 
också viktigt att öka samarbetet mellan medlemsstaterna genom att respektera deras 
nationella bestämmelser. Parlamentet betonar det faktum att ingen lagstiftning får tillföra 
så mycket administrativa bördor att den fråntar vården dess resurser och poängterar, med 
tanke på bristen på donationsorgan, att läkarna måste få möjlighet att även i fortsättningen 
utvärdera potentiella organdonatorer utifrån ett riskbaserat perspektiv.

3. Europaparlamentet understryker att målet, som består i att göra transplantationssystemen 
mer effektiva och tillgängliga med förbättrad säkerhet och kvalitet samtidigt som en större 
tillgång till organ kan garanteras, med respekt för principen om den potentiella donatorns 
rätt att själv bestämma, inte får uppnås genom åsidosättande av de sammansatta etiska 
frågor som sammanhänger med organtransplantation.

4. Europaparlamentet understryker att det är av största vikt att få till stånd ett närmare 
samarbete mellan medlemsstaterna. Parlamentet föreslår ett intensifierat utbyte av bästa 
befintliga metoder när det gäller donationer och transplantationer och hoppas på en 
databank på gemenskapsnivå för donationer och transplantationer. Medlemsstaterna 
uppmanas att undanröja hinder som begränsar organtransport över gränserna, särskilt i fall 
där de biologiska indikatorerna hos ett organ i ett land överensstämmer med de krav som 
ställs på ett organ i ett annat land. Ett flexibelt system mellan medlemsstaterna när det 
gäller organtransplantation, organutbyte, import och export av organ skulle kunna rädda 
liv genom att ge människor möjlighet att finna lämpliga donatorer.
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5. Europaparlamentet anser att det är lämpligt att fastställa strikta normer för att förebygga 
de medicinska, kirurgiska, psykologiska, sociala och etiska problem som kan uppstå för 
levande donatorer till följd av läkarundersökningar för att kontrollera om de är lämpliga 
som donatorer samt medicinska behandlingar och kirurgiska ingrepp i samband med 
donation, detta för att minimera risken med tanke på donatorerna.

6. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att garantera en lämplig hantering i fråga 
om avlidna donatorer genom att utforma lämpliga säkerhets- och kvalitetsnormer för 
donerade organ. Det är parlamentets förhoppning att man antar ett system som gör det 
möjligt att alltid använda organ såvida inte donatorn uttryckligen har motsatt sig detta. 
Ingen, inte ens make/maka eller släkting i rakt nedstigande led, får gå emot en donators 
vilja enligt ovan.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att analysera fördelarna med 
genomförandet av ett donationssystem baserat på ”förmodat samtycke” som ett medel för 
att öka antalet organtransplantationer. Parlamentet anser att det här systemet till fullo 
bibehåller donatorernas samtycke eftersom medborgarna har möjlighet att ta ställning till 
huruvida de vill fortsätta att tillhöra systemet eller träda ut ur det.

8. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att säkerställa en god balans mellan skyddet 
för donatorerna med avseende på anonymitet, sekretess och spårbarheten för donerade 
organ för att förhindra organbetalning, organhandel och organsmuggling.
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