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Nr. 10 BRIEF VAN DE VICE-VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brussel, 4 december 2009

Ik dank u voor uw brief van 3 September 2009, waarin u de Commissie
meedeelt dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van de Tweede Kamer een defimtief standpunt heeft geformuleerd ten
aanzien van de vereisten inzake subsidiariteit en evenredigheid van het
voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor
transplantatie [COM(2008)818].

Ik kan u de verzekering geven dat de Commissie nota heeft genomen van
de bezwaren die door zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn geuit in
hun brieven van 12 februari en 3 september, waarin zij beoordelen in
hoeverre het voorstel aan het subsidiariteits- en het evenredigheidsbe-
ginsel beantwoordt.

Hoewel met de antwoorden die de Commissie in haar brief van 14 mei
2009 heeft gegeven werd beoogd de situatie te verduidelijken, nemen wij
er nota van dat u nog steeds bedenkingen heeft.

Het voorstel voor een richtlijn wordt op dit ogenblik in de Raad en in het
Europese Parlement behandeld. Het Zweedse voorzitterschap zal de werk-
zaamheden in december intensiveren ter voorbereiding op de afronding
van de eerste lezing onder het Spaanse voorzitterschap. Het Europese
Parlement heeft na de verkiezingen in juni een nieuwe rapporteur
benoemd en heeft een begin gemaakt met de behandeling van het voor-
stel. Het Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft in juni een advies
over het voorstel voor een richtlijn vrijwel unaniem goedgekeurd.

Ik verheug mij op de verdere ontwikkeling van onze beleidsdialoog.

Met bijzondere hoogachting,

De vicevoorzitter van de Europese Commissie,
Margot Wallstrom
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