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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
verantwoordelijke Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat er in heel Europa meer dan 60 000 patiënten op de wachtlijst staan voor 
een transplantatie, en overwegende dat een aanzienlijk aantal patiënten overlijdt als 
gevolg van het chronische tekort aan organen;

B. overwegende dat er op dit moment geen allesomvattende database van de Europese Unie 
is waarin alle noodzakelijke gegevens zijn verzameld over organen die bestemd zijn voor 
donaties en transplantaties of over levende en overleden donoren uit de nationale 
databases/registers en internationale organisaties van de lidstaten;

C. overwegende dat vier lidstaten nog altijd het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad niet hebben geratificeerd, dat vijf lidstaten 
het aanvullende Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van 
mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel (“het Protocol van 
Palermo”) niet hebben geratificeerd en dat negen lidstaten het Facultatief Protocol bij het 
Verdrag inzake de rechten van het kind inzake kinderhandel, kinderprostitutie en
kinderpornografie niet hebben geratificeerd;

D. overwegende dat illegale handel in organen volgens de huidige schattingen weliswaar 
relatief weinig voorkomt in vergelijking met andere vormen van illegale handel, maar dat 
illegale handel in organen en weefsels niettemin een groeiend wereldwijd probleem is dat 
zowel binnen de landsgrenzen als grensoverschrijdend voorkomt en vraaggericht is
(schatting van 150-250 gevallen per jaar in Europa);

E. overwegende dat illegale handel in organen en weefsels een vorm van mensenhandel is
die een ernstige schending van de fundamentele mensenrechten inhoudt, in het bijzonder 
van de menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit, en het vertrouwen van de 
burgers in het legitieme transplantatiesysteem kan ondermijnen, wat kan leiden tot nog 
grotere tekorten aan vrijwillig ter beschikking gestelde organen en weefsels;

F. overwegende dat de ervaring leert dat er tussen de rechtsstelsels met het 
toestemmingssysteem en die met het ‘geen-bezwaar-systeem’ geen wezenlijke
verschillen in resultaten zijn als het gaat om orgaanverwerving en -transplantatie;

1. verwelkomt het initiatief van de Commissie om een wettelijk kader voor de veiligheid en 
kwaliteit van donatie en transplantatie op te stellen en roept op tot een flexibele definitie 
van de minimumnormen, gezien het feit dat transplantatie een mogelijk levensreddende 
behandeling voor de patiënt is, in welk geval een risiconiveau aanvaardbaar kan zijn dat 
zelfs hoger ligt dan voor weefsels en cellen;

2. verzoekt de lidstaten het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van 
mensenhandel en het Protocol van Palermo te ondertekenen, te ratificeren en uit te voeren
als zij dat nog niet hebben gedaan;



PE398.622v02-00 4/6 AD\711162NL.doc

NL

3. verzoekt de Commissie en de Raad het actieplan inzake mensenhandel bij te werken en
hierin een actieplan voor de strijd  tegen illegale handel in organen op te nemen, om 
nauwere samenwerking tussen de betrokken autoriteiten mogelijk te maken;

4. is daarnaast van mening dat in het actieplan moet worden verwezen naar correcte en 
geverifieerde gegevens met betrekking tot de hoeveelheden, typen en herkomsten van 
illegaal verhandelde organen;

5. roept de lidstaten op beste praktijken en informatie op het gebied van orgaandonatie en -
transplantatie uit te wisselen en daarbij met name aandacht te besteden aan de positieve 
ervaringen en resultaten van orgaanverwerving en -transplantatie in Spanje;

6. verzoekt de lidstaten met klem het transparantie- en veiligheidsbeheer van de wachtlijsten 
te handhaven en versterken, heldere eisen op te leggen voor het opsporen van 
onregelmatigheden en de traceerbaarheid van organen te handhaven, terwijl tegelijkertijd 
de anonimiteit van zowel de donoren als de ontvangers blijft gewaarborgd;

7. verzoekt de lidstaten met klem huisartsen een proactieve rol toe te bedelen in het praten 
met hun patiënten om deze in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken met
betrekking tot donorregistratie, en bij het wegnemen van ongegronde angsten om zo het 
aantal donoren te vergroten;

8. verzoekt de lidstaten met klem strenge wettelijke voorschriften aan te nemen of te 
handhaven als het gaat om transplantatie van niet-verwante levende donoren, om het 
systeem transparant te maken en de mogelijkheid van onwettige orgaanverkoop of dwang 
van donoren uit te sluiten; donaties door niet-verwante levende donoren zouden dan 
uitsluitend mogelijk zijn volgens de in de nationale wetgeving vastgelegde voorwaarden 
en met toestemming van een geschikte onafhankelijke instantie;

9. verzoekt de Commissie, met betrekking tot derde landen, te strijden tegen de praktijk van 
de illegale handel in organen en weefsels, waaronder de transplantatie van organen en 
weefsels van minderjarigen, verstandelijk gehandicapten of van terechtgestelde 
gevangenen, die in alle gevallen verboden zou moeten worden; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten het bewustzijn van de internationale gemeenschap met betrekking tot deze 
kwestie te vergroten;

10. verzoekt de lidstaten met klem daar waar nodig hun Wetboek van Strafrecht aan te passen
om ervoor te zorgen dat personen die zich schuldig maken aan illegale handel in organen
op adequate wijze worden vervolgd, onder meer door de invoering van straffen voor
medisch personeel dat betrokken is bij de transplantatie van door illegale handel 
verkregen organen, en tevens alles te doen wat in hun macht ligt om te voorkomen dat 
potentiële ontvangers hun toevlucht nemen tot illegaal verhandelde organen en weefsels, 
hierbij zou ook moeten worden gedacht aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
Europese burgers die binnen of buiten de Unie organen hebben gekocht;

11. moedigt de Commissie en de lidstaten aan met de steun van Europol en Interpol samen te 
werken met ‘donorlanden’ om noodzakelijke onderzoeken uit te voeren, om gevallen van 
orgaanhandel op te sporen en om illegale handelsnetwerken te ontmantelen;

12. verzoekt de lidstaten de noodzakelijke maatregelen te nemen om medewerkers in de 
gezondheidszorg ervan te weerhouden mee te werken aan de illegale handel in organen 
en weefsels (d.w.z. door een patiënt door te verwijzen naar een buitenlandse
transplantatiedienst waarvan bekend is dat deze mogelijk betrokken is bij illegale handel) 
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en om te voorkomen dat zorgverzekeraars medewerking verlenen – financieel of 
anderszins – aan activiteiten die direct of indirect de illegale handel in organen 
stimuleren;

13. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle weefsel- en orgaandonaties door levende 
personen plaatsvinden met hun uitdrukkelijke, volledige en wettige toestemming;

14. verzoekt de lidstaten met klem ervoor te zorgen dat levende donoren niet worden 
gediscrimineerd, in het bijzonder door verzekeringsstelsels;

15. verzoekt de lidstaten met klem zorg te dragen voor de vergoeding van de kosten van 
sociale zekerheid van levende donoren;

16. benadrukt het belang van de financiering van orgaanverwerving en -transplantatie in een 
specifieke begroting, om te voorkomen dat transplantatie een belemmering vormt voor 
ziekenhuizen;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten onderzoek op het gebied van orgaan- en 
weefseltransplantatie aan te moedigen en te steunen;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten de burgers meer bewust te maken van de 
noodzaak van orgaandonatie door middel van een geschikte bewustmakingscampagne op 
Europees niveau; verwelkomt het initiatief van de Commissie om de Europese 
Donorkaart in het leven te roepen, die ook dienst kan doen als een hulpmiddel voor het 
verbeteren van de bewustwording; verzoekt de lidstaten dit initiatief te steunen;

19. verzoekt de Commissie na te denken over de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de 
bestaande Europese website over orgaandonatie www.eurodonor.org (en/of 
www.eurocet.org), alsmede die van de WHO (www.transplant-observatory.org), voor alle 
EU-lidstaten in alle officiële talen van de EU, met als doel alle relevante informatie en 
gegevens over orgaandonatie en -transplantatie te leveren.

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten een pan-Europese database en een pan-Europees 
communicatienetwerk in het leven te roepen of te steunen indien dit al bestaat, teneinde 
de nationale databases onderling te koppelen en deze een platform te geven voor het snel 
uitwisselen van uitgebreide informatie over orgaandonaties en -transplantaties en over 
levende en overleden donoren;

21. is van mening dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het informeren van hun 
wetshandhavingsdiensten en medisch personeel over de illegale handel in organen, om
ervoor te zorgen dat elk bekend geval aan de politie wordt gemeld.
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