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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om organdonation och transplantation: politiska insatser på EU-nivå
(2007/2210(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 152.4 a i EG-fördraget,

– med beaktande av kommissionens meddelande om organdonation och transplantation: 
politiska insatser på EU-nivå (KOM(2007)0275) och kommissionens arbetsdokument 
som medföljer meddelandet: Konsekvensanalys (SEK(2007)0705),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av 
den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, 
tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av 
mänskliga vävnader och celler1,

– med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer för organtransplantationer på 
människor,

– med beaktande av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin 
samt dess tilläggsprotokoll om transplantation av organ och vävnader av mänskligt 
ursprung,

– med beaktande av ett dokument från det första nationella expertmötet om 
organdonation och transplantationer på gemenskapsnivå, 
SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346, den 13 september 2007,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-…/2007), och 
av följande skäl:

A. Patienternas behov av transplantationer i Europa uppfylls inte, och efterfrågan 
överträffar utbudet av organ från både avlidna och altruistiska levande donatorer.

B. Det finns nu uppgifter om olaglig handel med mänskliga organ och bevis för en snabbt 
ökande kommersialisering och transplantationsturism.

C. Säkerhetsfrågorna ignoreras ofta när illegal kommersiell organtransplantation utförs, 
vilket kan utsätta donatorns och mottagarens liv för risker.

                                               
1 EUT L 102, 7.4.2004, s. 48.
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D. Kvalitet, säkerhet, effektivitet och öppenhet är avgörande om samhället ska kunna 
tillgodogöra sig de fördelar som transplantation kan erbjuda som behandlingsform.

E. Det finns skillnader mellan medlemsstaterna vad gäller kostnaderna för 
transplantation, organens ursprung (levande eller avlidna donatorer) samt kvalitet och 
säkerhetskrav för organdonation och transplantation, medan organisationsstrategin för 
transplantation varierar från land till land, vilket skapar olika normer inom EU.

F. Organtransplantation ger en möjlighet att rädda liv, erbjuda en bättre livskvalitet och 
skapa den bästa balansen mellan kostnader och fördelar.

G. Organdonation och transplantation är känsliga och komplicerade frågor med inte bara 
medicinska utan även juridiska och etiska aspekter, vilket förutsätter att samhället 
deltar fullt ut i arbetet för att utveckla dessa områden. 

H. Användning av organ som behandlingsform medför en risk för överföring av 
smittsamma och andra sjukdomar.

I. Ett antal organ utbyts redan mellan olika medlemsstater, men det finns ingen 
paneuropeisk organisation som samordnar detta utbyte.

J. Allmänhetens kunskaper och en konkret och positiv information spelar en viktig roll 
för att öka viljan att donera organ.

1. Europaparlamentet välkomnar förslagen till framtida politiska insatser och 
prioriteringar i samband med organdonation och transplantation på EU-nivå 
i kommissionens meddelande ”Organdonation och transplantation: politiska insatser 
på EU-nivå”.

2. Europaparlamentet ser fram emot kommissionens förslag till direktiv som bör 
innehålla kvalitets- och säkerhetskrav för donation, tillhandahållande, kontroll, 
förvaring, transport och distribution av organ inom EU. Parlamentet understryker 
emellertid att den kommande rättsliga ramen inte får skapa en överdriven 
administrativ belastning för medlemsstaterna eller äventyra utnyttjandet av befintlig 
god praxis. Parlamentet framhåller att det nya direktivet bör komplettera och förstärka 
de insatser som gjorts av medlemsstaterna för att skapa en aktiv och effektiv metod för 
samordning utan att förhindra införande eller bevarande av striktare krav. 

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro över bristen på tillgängliga mänskliga organ för
transplantation för att uppfylla patienternas behov. Parlamentet inser att den allvarliga 
bristen på organdonatorer förblir ett viktigt hinder för en fullständig utveckling av 
transplantationstjänster och den största utmaningen som EU:s medlemsstater står inför 
i samband med organtransplantation. 

4. Europaparlamentet konstaterar att det finns stora skillnader inom EU med avseende på 
organens ursprung (avlidna eller levande donatorer), medlemsstaternas framgångar 
i att öka sina pooler av donatorer, när det gäller kvalitets- och säkerhetskrav i de olika 
medlemsstaterna och de olika organisatoriska strategierna för organdonation och 
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transplantationer. Parlamentet anser att skillnaderna delvis kan förklaras av en 
kombination av kulturella, etiska, religiösa, historiska och sociala faktorer. 
Parlamentet vill trots detta påpeka att den avgörande faktorn verkar vara hur hela 
processen som leder fram till donation och transplantation organiseras.

5. Europaparlamentet understryker därför att inrättandet av väl strukturerade operativa 
system och främjandet av framgångsrika modeller på nationell nivå är av 
utomordentligt stor betydelse. Parlamentet anser att de operativa systemen bör omfatta 
en adekvat rättslig ram, teknisk och logistisk infrastruktur samt psykologiskt och 
organisatoriskt stöd kopplat till ett effektivt system för fördelning.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut utnyttja donationernas 
potentiella möjligheter genom att inrätta effektiva system för identifiering av 
organdonatorer och genom att främja en samordning av transplantatdonatorer 
i sjukhusen i Europa. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka 
möjligheterna att främja donationer från levande donatorer och utvärdera 
användningen av organ från ”marginella” donatorer, samtidigt som man tar hänsyn till 
kvalitets- och säkerhetsaspekter.

7. Europaparlamentet anser att biotekniken i framtiden kan erbjuda möjligheter för 
forskare att odla organ från befintlig vävnad, antingen från patienterna själva eller från 
andra vävnadsdonatorer. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja sådan 
forskning, som ofta genomförs av Europas framväxande små och medelstora 
bioteknikföretag inom de kulturella och etiska ramar som bestämts av 
medlemsstaterna.

8. Europaparlamentet påpekar att det finns en koppling mellan bristen på organ och den 
illegala handeln med organ. Parlamentet understryker att allt kommersiellt utnyttjande 
av organ som förhindrar en rättvis tillgång till transplantationer är oetisk, strider mot 
de mest grundläggande mänskliga värderingarna och mot artikel 21 i konventionen om 
mänskliga rättigheter och biomedicin samt är förbjuden enligt artikel 3.2 i EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder 
för att förhindra ”transplantationsturism”, inklusive att utarbeta riktlinjer för att skydda 
de fattigaste och mest sårbara donatorerna från att bli offer för organhandel, och vidta 
åtgärder som ökar tillgången på legalt tillhandahållna organ. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att främja en gemensam strategi som syftar till att sammanställa 
information om den nationella lagstiftningen mot illegal organhandel och att 
identifiera de viktigaste problemen och eventuella lösningar inom ramen för området 
för rättvisa, frihet och säkerhet. Parlamentet påpekar i sammanhanget att ett system för 
spårbarhet och ansvar för humant material som överskrider gränser måste upprättas.

10. Europaparlamentet stöder åtgärder som syftar till att skydda donatorerna och skapa 
garantier för att organdonation sker altruistiskt och frivilligt utan annan betalning än 
sådan som strikt begränsas till att ersätta kostnader och besvär i samband med 
donationen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ange villkoren för att bevilja 
sådan ersättning.
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11. Europaparlamentet konstaterar att det inte finns något heltäckande system för att samla 
in data om de olika typerna av transplantation och deras resultat, även om flera 
medlemsstater har infört obligatorisk registrering av transplantationsförfaranden och 
det även existerar vissa frivilliga register. Parlamentet ställer sig helt bakom skapandet 
av nationella register över levande donatorer, men även ett register över genomförda 
transplantationer.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta utvecklingen av centrala 
tekniska och etiska normer i samband med hantering av säkerhet, kvalitet och 
effektivitet för humant material för transplantation som kan fungera som en modell för 
medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att etablera en EU-mekanism 
som kan främja samordningsaktiviteter mellan medlemsstaterna vid organdonation 
och transplantation.

13. Europaparlamentet anser att en ytterligare fördel med ett samarbete mellan 
medlemsstaterna som inte tillräckligt understryks i kommissionens meddelande är det 
potentiella värdet i organdelning mellan EU:s medlemsstater. Parlamentet anser att 
organdelning kan vara till mycket stor hjälp särskilt när det handlar om svåra 
transplantationsförfaranden.

14. Europaparlamentet inser att det är av vital betydelse att förbättra kvalitet och säkerhet 
för organdonation och transplantation. Parlamentet påpekar att det kommer att minska 
transplantationsriskerna och följaktligen minska de negativa effekterna. Parlamentet 
inser att åtgärder för att öka kvalitet och säkerhet skulle kunna få effekt för tillgången 
på organ och vice versa. Parlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa 
medlemsstaterna att utveckla sin kapacitet att upprätta och utveckla nationella 
föreskrifter och lagstiftningsramar för att förbättra kvalitet och säkerhet.

15. Europaparlamentet påpekar att program för kvalitetsförbättring som utarbetas 
gemensamt av specialister inom intensivvård och transplantationssamordnaren vid 
varje sjukhus skulle kunna genomföras på alla sjukhus som har möjligheter att 
genomföra organdonation och transplantationer.

16. Europaparlamentet understryker att ett bra samarbete mellan läkare och nationella 
myndigheter är nödvändigt och tillför ett mervärde. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta allianser mellan nationella transplantationsorganisationer 
i medlemsstaterna som omfattar samarbete på juridisk, etisk och teknisk nivå. 
Parlamentet inser att det finns situationer inom transplantationsmedicinen som inte 
kan hanteras på ett tillfredsställande sätt i medlemsstater med en begränsad tillgång på 
donatorer. Parlamentet anser att framför allt de små medlemsstaterna helt klart kunde 
dra nytta av ett europeiskt samarbete.

17. Europaparlamentet anser att internationellt samarbete för att främja organdonation är 
önskvärt för att hjälpa till att maximera organdonationen och att ge rättvis tillgång till 
transplantationer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att aktivt stödja ett sådant 
samarbete för att öka medborgarnas tillgång till dessa behandlingsformer.
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18. Europaparlamentet understryker betydelsen av att öka allmänhetens kunskaper om 
organdonation och transplantation, eftersom det kan underlätta identifieringen av 
organdonatorer och därmed öka tillgången på organ. Parlamentet understryker att 
organdonation som idé bör främjas inom specifika befolkningsgrupper (till exempel 
studenter, tonåringar och yngre vuxna).

19. Europaparlamentet är övertygat om att information till allmänheten även på lokal och 
regional nivå är ett mycket effektivt sätt att öka tillgången på organ. Parlamentet 
uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och det civila samhällets organisationer att 
delta i denna insats för att öka allmänhetens kunskaper om möjligheten att donera 
organ, samtidigt som man tar hänsyn till de kulturella egenheterna i varje enskild 
medlemsstat. Parlamentet inser att det är viktigt att förbättra läkarnas 
kommunikationsförmåga genom att till exempel utveckla riktlinjer för informationen. 
Parlamentet påpekar behovet av en professionell attityd mot och stöd från experter på 
kommunikationsområdet. Parlamentet anser att man måste rikta särskild 
uppmärksamhet på såväl innehållet i budskapet som det bästa sättet att hantera de mest 
kontroversiella frågorna.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja forskning om organdonation 
och transplantation över de nationella gränserna för att bearbeta effekterna av etnicitet, 
ursprungsland, religion, utbildningsnivå och socioekonomisk klass på beslutet att 
erbjuda organ för donation. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att snabbt sprida forskningsresultat i syfte att informera allmänheten 
och skingra missförstånd. 

21. Europaparlamentet inser att resultaten efter transplantationer bör övervakas och 
utvärderas. Parlamentet understryker att en gemensam metodik bör främjas bland 
medlemsstaterna för att uppnå optimala resultat.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

Organtransplantation betyder terapeutisk användning av mänskliga organ genom att man 
ersätter ett icke fungerande organ med ett annat som kommer från en donator. En 
framgångsrik organtransplantation kan, under förutsättning att ett korrekt 
uppföljningsförfarande tillämpas, ge människor som annars skulle kräva intensivvård ett fullt 
och friskt liv under många år. Intensivvård är inte bara otrevligt för patienterna, utan belastar 
dessutom medlemsstaternas hälsovårdssystem och patienternas familjer och vårdare.

Även om användningen av mänskliga organ för transplantationer har ökat stadigt under de 
senaste decennierna i EU, är antalet personer som behöver transplantationer större än antalet 
tillgängliga organ. Närmare 40 000 patienter står för närvarande på väntelistor i Västeuropa. 
Dödligheten i väntan på en hjärt-, lever- eller lungtransplantation brukar ligga mellan 15 och 
30 procent.

Kvalitet och säkerhet

Användningen av organ i behandlingen medför en risk för överföring av sjukdomar till 
mottagaren. Riskerna inkluderar inte bara överföring av smittsamma sjukdomar (virala, 
bakteriella och fungala infektioner, humant immunbristvirus (hiv), hepatit B-virus (HBV) och 
hepatit C-virus (HCV)) utan dessutom överföring av maligna sjukdomar, såsom olika 
cancerformer. 

Testning av donatorer är viktigt för att minimera risken för mottagaren. Det är av avgörande 
betydelse att man screenar donatorer och konstaterar förekomst eller frånvaro av risk för 
överföring av sjukdomar. För att kunna etablera en standardnivå för donatorsäkerhet bör ett 
lägsta antal undersökningar utföras. Det finns emellertid för närvarande ingen samsyn bland 
medlemsstaterna om dessa tester.

Utvärdering av potentiella donatorer före transplantationen är en vital del av en stabil 
organtransplantation. Donatorns lämplighet är med andra ord en viktig förutsättning för 
donationen. Bland huvudmålen kan nämnas att identifiera förhållanden som utesluter 
donatorer, att identifiera möjliga infektioner innan transplantationen äger rum och att 
definiera risknivån för att bestämma strategier för att förhindra negativa effekter efter 
transplantationen. Skillnaderna i screeningförfarande mellan levande och avlidna donatorer 
bygger till stor del på de olika tidpunkter när undersökningarna äger rum. För den levande 
donatorn är det möjligt att behandla aktiva infektioner och att skjuta upp transplantationen till 
dess infektionen läkt ut. Tidsramen för en avliden donator är däremot i regel ett par timmar. 
Lämplighetskriterier för donatorer bör upprättas enligt befintliga accepterade medicinska 
normer. Långsiktig uppföljning och övervakning av patienter efter transplantationer behövs 
också för att utvärdera det bästa behandlingsresultatet för patienterna. Övervakning och 
utvärdering av resultaten efter transplantationer är av avgörande betydelse och bör därför 
utföras på grundval av en gemensam metodik som garanterar maximala hälso- och 
säkerhetsnormer i samtliga medlemsstater.
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För närvarande följs organtransplantationer enbart upp mellan nio och tolv månader efter 
transplantationen. Utvärdering av transplantationsresultat bör utsträckas till flera år för att ge 
en bästa utvärdering av resultaten, såväl kliniskt som ekonomiskt.

Organbrist

Den allvarliga bristen på organdonatorer är fortfarande den viktigaste utmaningen som 
medlemsstaterna står inför när det gäller organtransplantation. Växande väntelistor är ett 
allvarligt problem. Över 40 000 patienter väntar för närvarande på en njure i Västeuropa. 
Väntelistorna har blivit längre i samtliga EU-länder samt i övriga världen. Även i de fall där 
antalet donatorer ökar stadigt är det väldigt svårt att korta väntelistorna och väntetiderna.

Inrättandet av ett effektivt system för att identifiera personer som skulle kunna bli 
organdonatorer när de avlider när alla obligatoriska krav för medgivande har uppfyllts 
i medlemsstaterna är avgörande i kampen mot organbrist. Förfarandet för att utvärdera 
organens lämplighet har flera olika faser som fokuserar på a) definition av 
acceptabel/oacceptabel risk för överföring av infektiösa eller neoplastiska sjukdomar och 
b) inrättandet av praktiska steg för riskutvärderingsprocessen som i det enskilda fallet tar 
hänsyn till den överförbara sjukdomen, mottagarens speciella förutsättningar vad gäller den 
överförbara sjukdomen samt tillgängliga metoder för förebyggande och behandling av 
sjukdomen.

Ett annat viktigt alternativ för att öka donatorpoolen är att främja altruistiska donationer från 
levande donatorer. Morbiditet och mortalitet för patienter som väntar på transplantation 
kräver noggrann analys av de potentiella donatorer som normalt inte skulle betraktas som 
ideala kandidater. De kallas för ”marginella” donatorer (dvs. man kan tillåta transplantationer 
från hiv-positiva patienter till andra hiv-positiva patienter). När poolen av donatorer utökas på 
detta sätt oroas läkarna över den ökade sannolikheten för avstötning av organet och en gradvis 
försämring av det transplanterade organets funktion. Det är av vital betydelse att man stöder 
metoder för att förebygga och behandla organavstötning så att den utökade poolen kan 
utnyttjas med fullt förtroende av läkarna. Utbildning och anställning av läkare med ansvar för 
att identifiera potentiella donatorer har också visat sig ge resultat och måste uppmuntras i de 
fall där resurserna medger detta. Biotekniken erbjuder redan lösningar, t.ex. behandlingar som 
minskar avstötningsfrekvensen, vilket i sin tur kommer att stödja tillgången på fler organ 
genom att läkarna kan behandla eller till och med förhindra avstötning. Detta bidrar därför till 
att stödja en utvidgad donatorpool genom att minska riskerna i samband med utökade 
organprogram. Det bör påpekas att biotekniken i framtiden kan erbjuda möjligheter för 
forskare att odla organ från befintlig vävnad, antingen från patienterna själva (autologt) eller 
från andra vävnadsdonatorer (allogent). Arbetet med att främja sådan forskning, som ofta 
genomförs av Europas framväxande små och medelstora bioteknikföretag, bör om möjligt 
stimuleras inom de kulturella och etiska ramar som bestämts av medlemsstaterna.

Organisatoriska frågor

Organisatoriska system har inte bara betydelse för organens kvalitet och säkerhet, utan också 
för deras tillgänglighet. Det finns allvarliga skillnader i organdonation och 
transplantationsaktiviteter inom och mellan medlemsstaterna. De olika organisatoriska 
systemen i Europa är ett resultat av deras ursprung och historia. Jämförelser mellan olika 
länder visar att det slutgiltiga nationella antalet donationer inte alltid motsvarar den 



PE398.666v02-00 10/11 PR\703272SV.doc

SV

procentuella andelen personer som tidigare har förklarat att de är redo att donera organ i de 
länderna. Detta anger klart vikten av att ha ett effektivt transplantationssystem på plats som 
garanterar att organen som människor är villiga att donera blir tillgängliga.

En förutsättning för åtgärder på detta område är inrättandet av ett lämpligt 
transplantationssystem på nationell nivå. Ett sådant system kräver en lämplig rättslig ram som 
inte är marknadsorienterad och en god teknisk strategi samt organisatoriskt stöd. De behöriga 
myndigheternas roll är avgörande i det organisatoriska systemet. Dessa myndigheter måste 
garantera överensstämmelsen med grundläggande standarder och organisera donations- och 
transplantationsaktiviteterna. Det effektivaste organisatoriska systemet bör användas och 
främjas.

Som redan nämnts ovan sker organtransplantationer under tidspress. Processen från 
tillhandahållande till transplantation bör genomföras under ett par timmar (för att bevara 
organets livskraft). För att organ ska kunna transplanteras måste donatorn dessutom passa 
mottagaren. Detta gör den organisatoriska strukturen till en nyckelfaktor i systemen för 
organdonation/transplantation. Som en del av den organisationen är det viktigt att skapa ett 
effektivt system för fördelning som tar hänsyn till den korta tid som organ kan förvaras och 
behovet av att garantera att organet ges till den lämpligaste mottagaren enligt i förväg 
definierade kriterier.

Allmänhetens kunskaper

Allmänhetens kunskaper och den allmänna opinionen spelar också en viktig roll för att öka 
antalet organdonationer. Organdonation och transplantation är medicinska behandlingsformer 
som kräver ett fullständigt deltagande av samhället för att kunna utvecklas. Många 
komplicerade och känsliga etiska frågor är knutna till detta område, och det har blivit tydligt 
att flera av dessa aspekter hanteras olika i olika länder beroende på rådande värderingar och 
övertygelser. Dessa olika värderingar och övertygelser bör vara kvar och hanteras på nationell 
nivå. En ökad vilja från allmänheten att donera kan stödjas genom att förbättra läkarnas och 
mediernas kunskaper i transplantationsfrågor. Fortsatt utbildning bör vara ett viktigt inslag 
i all kommunikationsstrategi. Människor bör uppmuntras att tala om organdonationer och 
delge sina anhöriga sina önskningar. Det finns en stark positiv koppling mellan att ha 
diskuterat frågan inom familjen och viljan att donera organ.

Allmänhetens kunskaper måste med andra ord förstärkas så mycket som möjligt, såväl genom 
att man tillhandahåller adekvat information på begäran och en omfattande spridning av 
informationen lokalt, regionalt och centralt i medlemsstaterna, bland annat till skolor, sjukhus, 
sociala organ och centrum samt kyrkor. Mot bakgrund av information som stöder 
uppfattningen att människor är villigare att donera organ om de har diskuterat frågan med sina 
familjer först, bör omfattande information dessutom erbjudas donatorns eller den potentiella 
donatorns familj.
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Övriga frågor

* Samordning och andra aktiviteter

Eftersom det inte förekommer någon paneuropeisk samordning av organutbytet är det av 
avgörande betydelse att de befintliga arrangemangen för organutbyte mellan medlemsstaterna 
förstärks och samordnas effektivare för att täcka de nationella behoven och öka effektiviteten 
för sådant utbyte. Befintliga rutiner får inte äventyras och inte heller får de administrativa 
bördorna öka.

* Altruism

Altruism måste vara en grundsten för organdonation och transplantationer. Den ekonomiska 
terminologi som tillämpas i kommissionens meddelande är därför inte adekvat, framför allt 
med tanke på principen om icke-kommersialisering av människokroppen. Det språk som 
används får därför inte under några omständigheter antyda att organ får behandlas som en 
vara på den inre marknaden.

Denna princip om icke-kommersialisering av människokroppen och dess delar anges 
uttryckligen i artikel 3.2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Kommissionens 
meddelande nämner denna princip enbart i samband med organhandel. Därför anser vi det är 
viktigt att understryka att denna grundläggande princip även gäller donation av de egna 
organen. 

I allmänhet bör de etiska aspekterna i samband med organdonationer förbli inom 
medlemsstaternas behörighetsområde i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

* Organhandel 

Mot bakgrund av tillgängliga uppgifter om handeln med mänskliga organ och bevisen för en 
snabbt växande kommersialisering och transplantationsturism är det mycket viktigt att inte 
underskatta organhandeln som ett sekundärt problemområde. Man måste inse att 
organhandeln orsakas av en kombination av fattigdom och hopplöshet, önskan om att förtjäna 
sitt uppehälle samt korruption och brottslingars samvetslöshet, ekonomins globalisering och 
utnyttjandet av människor. I många fall blir dessvärre människorna i öst reservdelslager för de 
sjuka i väst.

Samarbete med internationella organisationer (såsom Europol och Interpol) måste bedrivas 
för att bekämpa organhandeln såväl inom EU som utanför dess gränser. En ändring av 
politiken får inte skapa ytterligare hinder för ett gränsöverskridande samarbete i EU och vid 
behov samarbete med andra internationella och europeiska organisationer.
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