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Muudatusettepanek 57
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Viimase 50 aasta jooksul on elundite 
siirdamine levinud üle maailma, tuues väga 
suurt kasu sadadele tuhandetele 
patsientidele. Inimelundite kasutamine 
siirdamisel on viimasel kahel aastakümnel 
püsivalt kasvanud. Elundite siirdamine on 
praegu kõige tasuvam lõppjärgus 
neerupuudulikkuse ravimeetod, samas kui 
selliste elundite nagu maksa, kopsude ja 
südame lõppjärgus puudulikkuse korral on 
see ainus kättesaadav ravimeetod.

(1) Viimase 50 aasta jooksul on elundite 
siirdamine levinud üle maailma, tuues väga 
suurt kasu sadadele tuhandetele 
patsientidele. Inimelundite kasutamine 
siirdamisel on viimasel kahel aastakümnel 
püsivalt kasvanud. Elundite siirdamine on 
praegu kõige optimaalsema riski ja kasu 
vahekorraga lõppjärgus 
neerupuudulikkuse ja kõhunäärme 
haiguste ravimeetod, samas kui selliste 
elundite nagu maksa, kopsude, soolte ja 
südame lõppjärgus puudulikkuse korral on 
see ainus kättesaadav ravimeetod.

Or. fr

Selgitus

Kui juba loetletakse tänapäeva arstiteaduse tipptasemel tehtavaid elundisiirdamisi, siis on 
oluline, et loetelu oleks võimalikult põhjalik. 

Muudatusettepanek 58
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Siiski on elundite kasutamine 
siirdamisel seotud ohtudega. Kuna 
inimelundite kasutamine siirdamisel on 
laialt levinud, peavad nende kvaliteet ja 
ohutus olema sellised, et haiguste 
edasikandumise oht oleks vähendatud

(2) Siiski on elundite kasutamine 
siirdamisel seotud ohtudega. Kuna 
inimelundite kasutamine siirdamisel on 
laialt levinud, peavad nende kvaliteet ja 
ohutus olema sellised, et paraneks riski ja 
kasu vahekord ning samal ajal 
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miinimumini. vähendataks elundite annetamise 
logistikast tulenevat ohtu miinimumini.

Or. fr

Selgitus

Haiguste edasikandumise oht on suur, kuid see ei ole ainus oht, mis tekib teel elundi 
eemaldamisest kuni siirdamise ja siirdamisjärgse perioodini. 

Muudatusettepanek 59
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Siiski on elundite kasutamine 
siirdamisel seotud ohtudega. Kuna 
inimelundite kasutamine siirdamisel on 
laialt levinud, peavad nende kvaliteet ja 
ohutus olema sellised, et haiguste 
edasikandumise oht oleks vähendatud 
miinimumini.

(2) Siiski on elundite kasutamine 
siirdamisel seotud ohtudega. Kuna 
inimelundite kasutamine siirdamisel on 
laialt levinud, peavad nende kvaliteet ja 
ohutus olema sellised, et haiguste 
edasikandumise oht oleks vähendatud 
miinimumini. Hästi organiseeritud 
riiklikud siirdamissüsteemid ja parimate 
olemasolevate teadmiste, tehnoloogia ning 
uuendusliku ravi kasutamine võivad 
oluliselt vähendada riske, mis kaasnevad 
elundite siirdamisega patsientidele.

Or. en

Selgitus

Siirdamisjärgsed immunoloogilised probleemid ei ole parim viis direktiivi võimaliku kasu 
näitamiseks. 

Muudatusettepanek 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Siiski on elundite kasutamine 
siirdamisel seotud ohtudega. Kuna 
inimelundite kasutamine siirdamisel on 
laialt levinud, peavad nende kvaliteet ja 
ohutus olema sellised, et haiguste 
edasikandumise oht oleks vähendatud 
miinimumini.

(2) Siiski on elundite kasutamine 
siirdamisel seotud ohtudega. Kuna 
inimelundite kasutamine siirdamisel on 
laialt levinud, peavad nende kvaliteet ja 
ohutus olema sellised, et haiguste 
edasikandumise oht oleks vähendatud 
miinimumini. Hästi organiseeritud 
riiklikud siirdamissüsteemid ja parimate 
olemasolevate teadmiste, tehnoloogia ning 
uuendusliku ravi kasutamine võivad 
oluliselt vähendada riske, mis kaasnevad 
elundite siirdamisega patsientidele.

Or. en

Selgitus

Siirdamisjärgsed immunoloogilised probleemid ei ole parim viis direktiivi võimaliku kasu 
näitamiseks. 

Muudatusettepanek 61
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Siiski on elundite kasutamine 
siirdamisel seotud ohtudega. Kuna 
inimelundite kasutamine siirdamisel on 
laialt levinud, peavad nende kvaliteet ja 
ohutus olema sellised, et haiguste 
edasikandumise oht oleks vähendatud 
miinimumini.

(2) Siiski on elundite kasutamine 
siirdamisel seotud ohtudega. Kuna 
inimelundite kasutamine siirdamisel on 
levinud, peavad nende kvaliteet ja ohutus 
olema sellised, et haiguste edasikandumise 
oht oleks vähendatud miinimumini.

Or. de

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu direktiiv määratakse kindlaks elundite siirdamise kvaliteedile ja 
ohutusele esitatavad põhinõuded. Omadussõna „laialdane“ ei sobi antud konteksti ja 
siirdamisega seotud ohte ei näidata piisavalt selgelt.
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Muudatusettepanek 62
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lisaks sõltub raviotstarbeliseks 
kasutamiseks ettenähtud inimelundite 
kättesaadavus ka sellest, kas ühenduse 
kodanikud on valmis neid annetama. Et 
kaitsta rahvatervist ja tõkestada haiguste 
edasikandumist elundite kaudu, tuleks 
elundite hankimise, transpordi ja 
kasutamise ajal võtta tarvitusele 
ettevaatusabinõud.

(3) Lisaks sõltub raviotstarbeliseks 
kasutamiseks ettenähtud inimelundite 
kättesaadavus ka sellest, kas ühenduse 
kodanikud on valmis neid annetama. 
Liikmesriikidel on kohustus suurendada 
elundite annetamist oma riigis, sest 
võimalikke puudusi nende elundite 
siirdamise süsteemides ei saa parandada 
elundite transportimise või patsientide 
viimisega ühest riigist teise. Et kaitsta 
rahvatervist ja tõkestada haiguste 
edasikandumist elundite kaudu, tuleks 
elundite hankimise, transpordi ja 
kasutamise ajal võtta tarvitusele 
ettevaatusabinõud.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
peamine ülesanne seoses organite 
siirdamisega on vähendada elundite ja 
doonorite puudust. Seepärast on otsustava 
tähtsusega suurendada kättesaadavate 
elundite reservi, eraldades ELi tasandil 
vahendeid selleks, et optimeerida 
annetuste arvu pärast ajusurma või 
südame seiskumist, suurendada 
elusdoonorite hulka ja täiendada 
võimalike doonorite reservi laiendatud 
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kriteeriumidele vastavate inimestega;

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Igal aastal toimub liikmesriikide vahel 
elundivahetus. Elundivahetus on oluline 
viis suurendada kättesaadavate elundite 
reservi, sobitada paremini doonoreid ja 
retsipiente ning tõsta seeläbi siirdamise 
kvaliteeti. See on eriti tähtis, et pakkuda 
optimaalset ravi erilist sobitamist 
vajavatele patsientidele, nagu raskes 
seisundis või ülitundlikud patsiendid ja 
lapsed. Kättesaadavad elundid tuleks 
toimetada üle piiri tarbetute probleemide ja 
viivitusteta.

(4) Igal aastal toimub liikmesriikide vahel 
elundivahetus. Elundivahetus on oluline 
viis sobitada paremini doonoreid ja 
retsipiente ning tõsta seeläbi siirdamise 
kvaliteeti. See on eriti tähtis, et pakkuda 
optimaalset ravi erilist sobitamist 
vajavatele patsientidele, nagu raskes 
seisundis või ülitundlikud patsiendid ja 
lapsed. Kättesaadavad elundid tuleks 
toimetada üle piiri tarbetute probleemide ja 
viivitusteta.

Or. fr

Selgitus

Doonorite ja retsipientide sobitamine on Euroopa elundivahetusorganisatsioonide, nagu 
Scandinavtransplant või Eurotransplant, loomise peamine põhjus. Üleeuroopaline elundite 
vahetus on tõhus, kuid selle eesmärk ei ole kättesaadavate elundite reservi suurendamine.
Selleks on vaja nii liikmesriikide kui ka ühenduse tasandil võtta vastu uued strateegiad.

Muudatusettepanek 65
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Igal aastal toimub liikmesriikide vahel 
elundivahetus. Elundivahetus on oluline 
viis suurendada kättesaadavate elundite 

(4) Igal aastal toimub liikmesriikide vahel 
elundivahetus. Elundivahetus on oluline 
viis, et sobitada paremini doonoreid ja 
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reservi, sobitada paremini doonoreid ja 
retsipiente ning tõsta seeläbi siirdamise 
kvaliteeti. See on eriti tähtis, et pakkuda 
optimaalset ravi erilist sobitamist 
vajavatele patsientidele, nagu raskes 
seisundis või ülitundlikud patsiendid ja 
lapsed. Kättesaadavad elundid tuleks 
toimetada üle piiri tarbetute probleemide ja 
viivitusteta.

retsipiente ning tõsta seeläbi siirdamise 
kvaliteeti. See on eriti tähtis, et pakkuda 
optimaalset ravi erilist sobitamist 
vajavatele patsientidele, nagu raskes 
seisundis või ülitundlikud patsiendid ja 
lapsed. Kättesaadavad elundid tuleks 
toimetada üle piiri tarbetute probleemide ja 
viivitusteta.

Or. de

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärgiks oleva parema elundite vahetamise abil saab küll tõsta 
siirdamise kvaliteeti, kuid selle abil ei saa suurendada siirdamiseks kättesaadavate elundite 
arvu. Kättesaadavate elundite arvu suurus sõltub muudest teguritest, nt elanikkonna 
valmisolekust elundeid annetada. 

Muudatusettepanek 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Sellest tulenevalt on ühenduse tasandil 
suur vajadus ühiste kvaliteedi- ja 
ohutusstandardite järele, mida võiks 
kohaldada inimelundite hankimise, 
transpordi ja kasutamise suhtes. Need 
standardid hõlbustaksid elundivahetust, 
millest tõuseks suur kasu tuhandetele 
eurooplastele, kes vajavad sedalaadi ravi 
igal aastal. Ühenduse õigusaktid peavad 
tagama, et inimelundid vastavad 
heakskiidetud kvaliteedi- ja 
ohutusstandarditele. Kvaliteedi- ja 
ohutusstandardite kehtestamine aitaks 
seega veenda kodanikke, et teises 
liikmesriigis annetatud elundite suhtes 
kehtivad samad põhilised kvaliteedi- ja 
ohutusgarantiid nagu nende oma riigis 
annetatud elundite puhul.

(6) Sellest tulenevalt on ühenduse tasandil 
suur vajadus ühiste kvaliteedi- ja 
ohutusstandardite järele, mida võiks 
kohaldada inimelundite hankimise, 
transpordi ja kasutamise suhtes, võttes 
arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 168 lõikes 7 (varem EÜ 
asutamislepingu artikli 152 lõikes 5) 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõtet. Need 
standardid hõlbustaksid elundivahetust, 
millest tõuseks suur kasu tuhandetele 
eurooplastele, kes vajavad sedalaadi ravi 
igal aastal. Ühenduse õigusaktid peavad 
tagama, et inimelundid vastavad 
tunnustatud kvaliteedi- ja 
ohutusstandarditele. Kvaliteedi- ja 
ohutusstandardite kehtestamine aitaks 
seega veenda kodanikke, et teises 
liikmesriigis annetatud elundite suhtes 
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kehtivad samad põhilised kvaliteedi- ja 
ohutusgarantiid nagu nende oma riigis 
annetatud elundite puhul.

Or. de

Selgitus

Art. 168 Abs. 7 AEUV bestimmt, dass bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesend und die medizinische Versorgung gewahrt wird. Maßnahmen zur 
Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe lassen einzelstaatliche 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen unberührt. Da 
sich die Begriffe Beschaffung und Spende teilweise überschneiden, ist der Hinweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip unbedingt erforderlich. Nur anerkannte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft wider.

Muudatusettepanek 67
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 168 lõike 7 kohaselt ei mõjuta 
kõnealuse artikli lõike 4 punkti a alusel 
vastu võetud meetmed elundite 
meditsiinilise kasutamise siseriiklikke 
sätteid. Seetõttu ei kuulu kirurgiline 
siirdamine kui tegevus käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse. Siirdatud elunditega 
seotud riskide vähendamise eesmärki 
arvestades on siiski vajalik käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse lisada 
teatavad siirdamisprotsessi käsitlevad 
sätted ning eelkõige sellised sätted, mis 
käsitlevad tahtmatuid ja ootamatuid 
olukordi siirdamise käigus, mis võivad 
mõjutada elundite kvaliteeti ja ohutust.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et vähendada riske ja muuta 
võimalikult suureks siirdamisprotsessist 
saadav kasu, peavad liikmesriigid 
rakendama tõhusat riiklikku 
kvaliteediprogrammi. Seda programmi 
tuleb rakendada ja järgida kogu protsessi 
vältel – alates elundi annetamisest selle 
siirdamise või hävitamiseni – ning see peab 
hõlmama tööjõudu ja korraldust, 
asjaomaseid rajatisi, seadmeid, materjale, 
dokumente ja andmeregistreid. Riiklik 
kvaliteediprogramm peab sisaldama 
vajaduse korral ka auditeerimist. 
Liikmesriigid peavad saama vastutust selle 
programmi osade eest kirjalikul 
kokkuleppel delegeerida Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonidele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 69
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et vähendada riske ja muuta 
võimalikult suureks siirdamisprotsessist 
saadav kasu, peavad liikmesriigid 
rakendama tõhusat riiklikku 
kvaliteediprogrammi. Seda programmi 
tuleb rakendada ja järgida kogu protsessi 
vältel – alates elundi annetamisest selle 
siirdamise või hävitamiseni – ning see peab 

(7) Selleks et vähendada riske ja muuta 
võimalikult suureks siirdamisprotsessist 
saadav kasu, peavad liikmesriigid 
rakendama tõhusat riiklikku 
kvaliteediprogrammi. Seda programmi 
tuleb rakendada ja järgida kogu protsessi 
vältel – alates elundi annetamisest selle 
siirdamise või hävitamiseni – ning see peab 
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hõlmama tööjõudu ja korraldust, 
asjaomaseid rajatisi, seadmeid, materjale, 
dokumente ja andmeregistreid. Riiklik 
kvaliteediprogramm peab sisaldama 
vajaduse korral ka auditeerimist. 
Liikmesriigid peavad saama vastutust selle 
programmi osade eest kirjalikul 
kokkuleppel delegeerida Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonidele.

hõlmama tööjõudu ja korraldust, 
asjaomaseid rajatisi, seadmeid, materjale, 
dokumente ja andmeregistreid. Riiklik 
kvaliteediprogramm peab sisaldama 
vajaduse korral ka auditeerimist. 
Liikmesriigid peavad saama vastutust selle 
programmi osade eest kirjalikul 
kokkuleppel delegeerida Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonidele. 
Liikmesriikide osalemine elundite 
vahetuses ja kokkulepetes 
organisatsioonidega piiriülese elundite 
vahetuse kohta peaks olema vabatahtlik 
ega tohiks sundida liikmesriike ühiseid 
ootenimekirju kasutama.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et vähendada riske ja muuta 
võimalikult suureks siirdamisprotsessist 
saadav kasu, peavad liikmesriigid 
rakendama tõhusat riiklikku 
kvaliteediprogrammi. Seda programmi 
tuleb rakendada ja järgida kogu protsessi 
vältel – alates elundi annetamisest selle 
siirdamise või hävitamiseni – ning see peab 
hõlmama tööjõudu ja korraldust, 
asjaomaseid rajatisi, seadmeid, materjale, 
dokumente ja andmeregistreid. Riiklik 
kvaliteediprogramm peab sisaldama 
vajaduse korral ka auditeerimist. 
Liikmesriigid peavad saama vastutust selle 
programmi osade eest kirjalikul 
kokkuleppel delegeerida Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonidele.

(7) Selleks et vähendada riske ja muuta 
võimalikult suureks siirdamisprotsessist 
saadav kasu, peavad liikmesriigid 
rakendama tõhusat riiklikku 
kvaliteediprogrammi, tagades doonorite ja 
elundite täpse kirjeldamise. Seda 
programmi tuleb rakendada ja järgida kogu 
protsessi vältel – alates elundi annetamisest 
selle siirdamise või hävitamiseni – ning see 
peab hõlmama tööjõudu ja korraldust, 
asjaomaseid rajatisi, seadmeid, materjale, 
dokumente ja andmeregistreid. Riiklik 
kvaliteediprogramm peab sisaldama 
vajaduse korral ka auditeerimist. 
Liikmesriigid peavad saama vastutust selle 
programmi osade eest kirjalikul 
kokkuleppel delegeerida Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonidele.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepanek ei vaja selgitamist.

Muudatusettepanek 71
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Hankimistingimuste üle teostavad 
järelevalvet pädevad asutused, kes 
annavad tegevusloa kindlaksmääratud 
hankimisasutustele. Luba antakse, kui on 
kehtestatud nõuetekohane töökorraldus 
ning on olemas kvalifitseeritud tööjõud, 
sobivad rajatised ja materjalid. 

(8) Hankimistingimuste üle teostavad 
järelevalvet pädevad asutused, kes võtavad 
hankimisasutuste valikul arvesse 
kohalikke tingimusi. Luba antakse, kui on 
kehtestatud nõuetekohane töökorraldus 
ning on olemas kvalifitseeritud tööjõud, 
sobivad rajatised ja materjalid.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikide elundisiirdamise korraldamisel ei peaks komisjoni oma tekstiga nägema ette 
nii piiravaid tingimusi.

Muudatusettepanek 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Potentsiaalsete doonorite 
siirdamiseelne hindamine on 
elundisiirdamise oluline osa. See 
hindamine peab andma siirdamiskeskusele 
piisavalt teavet, et viia läbi nõuetekohane 
riski ja kasu analüüs. Elundiga seotud 
riskid ja elundi omadused tuleb välja 
selgitada ja dokumenteerida, et elundi 
saaks siirdada sobivale retsipiendile. 
Kogutud andmete põhjal peab olema 

(10) Potentsiaalsete doonorite 
siirdamiseelne hindamine on 
elundisiirdamise oluline osa. See 
hindamine peab andma siirdamiskeskusele 
piisavalt teavet, et viia läbi nõuetekohane 
riski ja kasu analüüs. Elundiga seotud 
riskid ja elundi omadused tuleb välja 
selgitada ja dokumenteerida, et elundi 
saaks siirdada sobivale retsipiendile. Tuleb 
koguda andmeid haigusloo, füüsilise 



AM\807512ET.doc 13/83 PE439.155v03-00

ET

võimalik elundit ja doonorit täpselt 
kirjeldada.

läbivaatuse ja täiendavate analüüside 
kohta, et elundit ja doonorit oleks võimalik 
täpselt kirjeldada. Täpse, usaldusväärse ja 
objektiivse haigusloo saamiseks peaks 
meditsiinipersonal küsitlema elusdoonorit 
või surnud doonori sugulasi. See on väga 
oluline, sest surnud doonori elundi 
annetamisega seotud ajapiirang vähendab 
potentsiaalselt tõsiste edasikanduvate 
haiguste välistamise võimalust. Küsitluse 
käigus peaks meditsiinipersonal 
nõuetekohaselt teavitama küsitletavaid 
annetamise ja siirdamise riskidest ja 
tagajärgedest, et nad oleksid teadlikud, 
kui oluline on meditsiinipersonalile kogu 
asjakohase teabe andmine.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada asjakohase haigusloo saamise tähtsust, sest see on siirdamiselundite 
kvaliteedi ja ohutuse tagamisel väga oluline. Seetõttu tuleks lisada säte, mis näeb ette 
doonorite/sugulaste nõuetekohast teavitamist, et nad mõistaksid retsipiendi potentsiaalseid 
riske. 

Muudatusettepanek 73
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Elundite kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
peavad seostuma ühenduse olemasoleva 
kudede ja rakkude süsteemiga ning seda 
täiendama; see süsteem on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukodu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivis 2004/23/EÜ 
inimkudede ja -rakkude annetamise, 
hankimise, uurimise, töötlemise, 
säilitamise, ladustamise ja jaotamise 
kvaliteedi- ja ohutusstandardite 
kehtestamise kohta. Elundidoonoril või -
retsipiendil avalduva ootamatu kõrvaltoime 

(13) Elundite kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
peavad seostuma ühenduse olemasoleva 
kudede ja rakkude süsteemiga ning seda 
täiendama; see süsteem on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukodu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivis 2004/23/EÜ 
inimkudede ja -rakkude annetamise, 
hankimise, uurimise, töötlemise, 
säilitamise, ladustamise ja jaotamise 
kvaliteedi- ja ohutusstandardite 
kehtestamise kohta. Elundidoonoril või -
retsipiendil avalduva ootamatu kõrvaltoime 
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puhul peab pädev asutus selgitama välja 
reaktsiooni põhjuse ja teatama sellest 
kudede järelevalvesüsteemi kaudu, nagu on 
direktiiviga ette nähtud.

puhul peab pädev asutus või organ
selgitama välja reaktsiooni põhjuse ja 
teatama sellest kudede järelevalvesüsteemi 
kaudu, nagu on direktiiviga ette nähtud.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis ei tegele elundidoonorlusega mitte riigiasutused, vaid muud pädevad 
organid (nt Deutsche Stiftung für Organtransplantation Saksamaal). 

Muudatusettepanek 74
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Inimelundite annetamise, hankimise,
uurimise, säilitamise, transportimise ja 
siirdamisega otseselt tegev tööjõud peab 
omama vastavat väljaõpet ja koolitust.

(14) Inimelundite annetamise, uurimise,
kirjeldamise, hankimise, säilitamise, 
transportimise ja siirdamisega otseselt 
tegev tööjõud peab omama vastavat 
väljaõpet ja olema pädev.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et need nõuded kehtivad ainult protsessiga seotud tervishoiutöötajate kohta. 
Selliste rangete nõuete kehtestamine muule personalile võib viia tarbetu elundite kaotuseni. 
Etappide pakutud järjestus vastab kliinilisele protsessile ja on kooskõlas direktiivi artikliga 2.
Uus sõnastus on paremini kooskõlas tegeliku olukorraga ELi liikmesriikides ning selgitab, et 
halduskoormust ei kavatseta tõsta.

Muudatusettepanek 75
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Üldiselt peab pädev asutus teostama 
järelevalvet kolmandate riikidega toimuva 
elundivahetuse üle. Luba tohib anda ainult 
siis, kui on täidetud nimetatud direktiivis 
sätestatud standarditega samaväärsed 
nõuded. Siinjuures tuleb arvestada ka 
olemasolevate Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonide olulist rolli 
elundite vahetamisel nende kolmandatest 
riikidest liikmete ja ELi liikmesriikide 
vahel.

(15) Üldiselt peab pädev asutus teostama 
järelevalvet kolmandate riikidega toimuva 
elundivahetuse üle. Luba tohib anda ainult 
siis, kui on täidetud nimetatud direktiivis 
sätestatud standarditega samaväärsed 
nõuded. Siinjuures tuleb arvestada ka 
olemasolevate Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonide olulist rolli 
elundite vahetamisel nende kolmandatest 
riikidest liikmete ja ELi liikmesriikide 
vahel. Kolmandale riigile või seal asuvale 
hankimisasutusele antavat luba peaks 
olema võimalik väljastada ka üldloana.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse selgeks, et iga elundivahetuse jaoks kolmandate riikidega ei 
ole vaja anda eraldi luba, vaid piisab ka üldloast, millega antakse luba elundite vahetamiseks 
kolmanda riigi või seal asuva konkreetse organisatsiooniga juhul, kui nimetatud riigis 
kehtivad standardid on käesolevas direktiivis ette nähtud standarditega samaväärsed. 
Vastasel juhul võib elundite vahetusprotsess nii kaua venida, et elundid muutuvad 
kasutuskõlbmatuks. 

Muudatusettepanek 76
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas11

tunnustatud põhimõtteid. Kooskõlas 
nimetatud harta ning vajaduse korral 
inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsiooniga12 peavad elundite 
siirdamiskavad põhinema vabatahtlikul ja 
tasuta annetusel, doonori altruismil ning 
doonori ja retsipiendi solidaarsusel, 

(16) Et tagada siirdatavate elundite
kvaliteet ja ohutus, peaksid elundite
siirdamiskavad põhinema vabatahtlikkuse
ja tasuta annetamise põhimõttel. See on 
ülioluline aspekt, sest nende põhimõtete 
rikkumine võib olla seotud 
vastuvõetamatute riskidega ja kehva 
tulemusega retsipientidele ja 
elusdoonoritele. Kui annetamine ei ole 
vabatahtlik ja/või toob rahalist kasu, ei 
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tagades samas surnud doonori ja 
retsipiendi (retsipientide) anonüümsuse.

saa täielikult tagada annetusprotsessi 
kvaliteeti, sest siis ei ole peamine ja/või 
ainus eesmärk inimese elukvaliteedi 
parandamine või elu päästmine. Isegi kui 
see protsess töötatakse välja asjakohaste 
kvaliteedistandardite alusel, ei pruugi 
võimalikult elusdoonorilt või võimaliku
surnud doonori sugulastelt saadud 
haiguslugu olla piisavalt täpne nimetatud 
tingimuste ja/või haiguste osas, mis 
võivad doonorilt retsipiendile edasi 
kanduda, kui doonori eesmärk on saada 
rahalist kasu või kui teda doonorluseks 
sunnitakse. See tähendaks võimalikele 
retsipientidele ohutusprobleemi, sest 
meditsiinipersonalil oleksid piiratud 
võimalused nõuetekohase riskianalüüsi 
tegemiseks. 
Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Kooskõlas 
nimetatud hartaga tuleks selles vajaduse 
korral arvesse võtta ka inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsiooni ning Maailma 
Terviseorganisatsiooni läbivaadatud 
juhtpõhimõtteid inimrakkude, -kudede ja 
elundite siirdamise kohta. 

Or. en

Selgitus

Põhjenduses 16 tuleks rohkem keskenduda III peatüki (elundite annetamise põhimõtted) ja 
siirdamiseks ettenähtud elundite kvaliteedi ja ohutuse vahelisele seosele.

Muudatusettepanek 77
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 

(16) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
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Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Kooskõlas nimetatud harta 
ning vajaduse korral inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsiooniga12 peavad
elundite siirdamiskavad põhinema
vabatahtlikul ja tasuta annetusel, doonori 
altruismil ning doonori ja retsipiendi 
solidaarsusel, tagades samas surnud 
doonori ja retsipiendi (retsipientide) 
anonüümsuse.

Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Kooskõlas nimetatud hartaga 
tuleks selles vajaduse korral arvesse võtta 
ka inimõiguste ja biomeditsiini
konventsiooni ning Maailma 
Terviseorganisatsiooni läbivaadatud 
juhtpõhimõtteid inimrakkude, -kudede ja 
elundite siirdamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas11 tunnustatud 
põhimõtteid. Kooskõlas nimetatud harta 
ning vajaduse korral inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsiooniga12 peavad 
elundite siirdamiskavad põhinema 
vabatahtlikul ja tasuta annetusel, doonori
altruismil ning doonori ja retsipiendi
solidaarsusel, tagades samas surnud 
doonori ja retsipiendi (retsipientide) 
anonüümsuse.

(16) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas11 tunnustatud 
põhimõtteid. Kooskõlas nimetatud harta 
ning vajaduse korral inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsiooniga12 peavad 
elundite siirdamiskavad põhinema
vabatahtlikul ja tasuta annetusel, 
elusdoonori altruismil ning doonorite ja
retsipientide solidaarsusel, tagades samas 
surnud doonori ja retsipiendi (retsipientide) 
anonüümsuse.

Or. fr

Selgitus

Altruismile oleks õigem viidata vaid elusdoonori puhul.

Muudatusettepanek 79
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Pädev asutus võib konsulteerida 
riikliku andmekaitseasutusega, et töötada 
välja raamistik elundeid käsitlevate 
andmete edastamiseks kolmandatesse 
riikidesse ja nende vastuvõtmiseks 
kolmandatest riikidest.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Üldiselt ei tohiks doonorile ja tema 
perekonnale retsipiendi isikut avaldada ja 
vastupidi, piiramata sellega liikmesriigis 
kehtivaid õigusakte, mis teatavatel 
tingimustel ja mõlema poole nõusolekul 
võivad lubada sellise teabe avalikustamist 
doonorile või doonori perekonnale ja 
elundi retsipiendile.

Or. en

Selgitus

Anonüümsuse säilitamist doonori ja retsipiendi vahel, mis algselt oli sätestatud esimese 
ettepaneku põhjenduses 16, on parem selgitada uues põhjenduses. Sellega täpsustatakse, et 
seoses nimetatud anonüümsuse põhimõttega ei viidata andmekaitsele, sest see oleks vastuolus 
jälgitavusega.

Muudatusettepanek 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta)13 artikliga 8 
keelatakse põhimõtteliselt tervislikku 
seisundit käsitlevate andmete töötlemine. 
Selle keelustamispõhimõtte osas on 
sätestatud üksikud erandid. Direktiiv 
95/46/EÜ nõuab ühtlasi, et vastutav 
töötleja rakendaks asjakohaseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete 
kaitseks nende juhusliku või ebaseadusliku 
hävitamise või juhusliku kaotsimineku, 
muutmise, lubamatu avalikustamise või 
juurdepääsu ja mis tahes muude 
ebaseaduslike töötlemisvormide eest.

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta) artikliga 8 
keelatakse põhimõtteliselt tervislikku 
seisundit käsitlevate andmete töötlemine. 
Selle keelustamispõhimõtte osas on 
sätestatud üksikud erandid. Direktiiv 
95/46/EÜ nõuab ühtlasi, et vastutav 
töötleja rakendaks asjakohaseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete 
kaitseks nende juhusliku või ebaseadusliku 
hävitamise või juhusliku kaotsimineku, 
muutmise, lubamatu avalikustamise või 
juurdepääsu ja mis tahes muude 
ebaseaduslike töötlemisvormide eest. 
Vastavalt sellele direktiivile peavad 
doonorite ja retsipientide isikuandmete 
kaitseks olema kehtestatud ranged 
eeskirjad ja turvanõuded. Lisaks võib 
pädev asutus konsulteerida riikliku 
andmekaitseasutusega, et töötada välja 
raamistik elundeid käsitlevate andmete 
edastamiseks kolmandatesse riikidesse ja 
nende vastuvõtmiseks kolmandatest 
riikidest.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku lisada viide andmekaitsele sellesse põhjendusse, kus on selgelt sätestatud 
kohutus järgida direktiivis 95/46/EÜ kehtestatud nõudeid. 

Muudatusettepanek 82
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta)13 artikliga 8 
keelatakse põhimõtteliselt tervislikku 
seisundit käsitlevate andmete töötlemine. 
Selle keelustamispõhimõtte osas on 
sätestatud üksikud erandid. Direktiiv 
95/46/EÜ nõuab ühtlasi, et vastutav 
töötleja rakendaks asjakohaseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete 
kaitseks nende juhusliku või ebaseadusliku 
hävitamise või juhusliku kaotsimineku, 
muutmise, lubamatu avalikustamise või 
juurdepääsu ja mis tahes muude 
ebaseaduslike töötlemisvormide eest.

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta)13 artikliga 8 
keelatakse põhimõtteliselt tervislikku 
seisundit käsitlevate andmete töötlemine. 
Selle keelustamispõhimõtte osas on 
sätestatud üksikud erandid. Direktiiv 
95/46/EÜ nõuab ühtlasi, et vastutav 
töötleja rakendaks asjakohaseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete 
kaitseks nende juhusliku või ebaseadusliku 
hävitamise või juhusliku kaotsimineku, 
muutmise, lubamatu avalikustamise või 
juurdepääsu ja mis tahes muude 
ebaseaduslike töötlemisvormide eest. 
Vastavalt sellele direktiivile peavad 
doonorite ja retsipientide isikuandmete 
kaitseks olema kehtestatud ranged 
eeskirjad ja turvanõuded. Lisaks võib 
pädev asutus konsulteerida riikliku 
andmekaitseasutusega, et töötada välja 
raamistik elundeid käsitlevate andmete 
edastamiseks kolmandatesse riikidesse ja 
nende vastuvõtmiseks kolmandatest 
riikidest.

Or. en

Selgitus

Doonorite ja retsipientide isikuandmete kaitseks tuleks kehtestada konfidentsiaalsuseeskirjad 
ja turvameetmed. Lisame viite sellesse põhjendusse, milles on selgelt kehtestatud kohustus 
järgida direktiivi 95/46/EÜ nõudeid. 

Muudatusettepanek 83
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesoleva direktiivi 
rakendusmeetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni 
rakendamisvolituste kasutamise 
menetlused.16

(21) Käesoleva direktiivi 
rakendusmeetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni 
rakendamisvolituste kasutamise 
menetlused.16 Seoses käesoleva direktiivi 
artikliga 25 tuleks igasuguste 
andmekaitset ja -turvet mõjutavate 
rakendusmeetmete kaalumisel 
konsulteerida kõikide asjaomaste 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Seoses liikmesriikidevahelise 
elundivahetusega tuleks komisjonile anda 
eeskätt volitus kehtestada menetlused, mis 
reguleerivad siirdamiskeskustele teabe 
edastamist elundite omaduste kohta, samuti 
menetlused elundite jälgitavuse tagamiseks 
(sh märgistamisnõuded) ning tõsistest 
kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest teavitamiseks. Kuna need 
on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid 
või täiendada seda uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(22) Seoses liikmesriikidevahelise 
elundivahetusega tuleks komisjonile anda 
eeskätt volitus kehtestada menetlused, mis 
reguleerivad siirdamiskeskustele teabe 
edastamist doonorite ja elundite omaduste 
kohta, samuti menetlused elundite
jälgitavuse tagamiseks (sh 
märgistamisnõuded) ning tõsistest 
kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest teavitamiseks. Kuna need 
on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid 
või täiendada seda uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 85
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
inimkehasse siirdamiseks ettenähtud 
inimpäritolu elundite jaoks kõrged
kvaliteedi- ja ohutusstandardid, et tagada 
tervisekaitse kõrge tase.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
inimkehasse siirdamiseks ettenähtud 
inimpäritolu elundite jaoks kvaliteedi- ja 
ohutusraamistik, et tagada tervisekaitse 
kõrge tase.

Or. fr

Selgitus

Direktiivil peaks olema kaks peamist eesmärki: tagada asjaomastele pooltele vajalik 
õiguskindlus ja võimaldada kohaldamisel vajalikku paindlikkust, võttes arvesse asjaolu, et 
elundisiirdamine toimub tavaliselt meditsiinilises hädaolukorras.

Muudatusettepanek 86
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
inimkehasse siirdamiseks ettenähtud 
inimpäritolu elundite jaoks kõrged
kvaliteedi- ja ohutusstandardid, et tagada 
tervisekaitse kõrge tase.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
inimkehasse siirdamiseks ettenähtud 
inimpäritolu elundite jaoks kvaliteedi- ja 
ohutusstandardid, et tagada tervisekaitse 
kõrge tase.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Direktiivi kohaldatakse ka elundite 
osade suhtes, kui neid kasutatakse samal 
eesmärgil kui inimkehas olevat tervet 
elundit, ning kehaosade suhtes.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga täiendatakse artikli 2 kohaldamisala võrreldes inimkudede direktiivi 
artikli 2 lõike 2 punktiga c ning selles võetakse lisaks arvesse kehaosasid (nt näo siirdamine 
või kehaliikmete, nagu käelabade või käsivarte siirdamine). 

Muudatusettepanek 88
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) luba – tegevusluba, akrediteering, 
määramine või litsents sõltuvalt 
konkreetses liikmesriigis kasutatavatest 
mõistetest;

a) luba – tegevusluba, akrediteering, 
määramine või litsents või registreerimine
sõltuvalt konkreetses liikmesriigis 
kasutatavatest mõistetest;

Or. en

Selgitus

Sõna „registreerimine” lisamise eesmärk on muuta loa määratlus paindlikumaks, et see oleks 
kohaldatav kõigile erinevatele tervishoiusüsteemidele ELis, kuid määratlust tarbetult 
keeruliseks muutev üksikasjalik selgitus ei ole vajalik. Oleks vaja hinnata, kas see tuleks 
lisada põhjendusena. 

Muudatusettepanek 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) luba – tegevusluba, akrediteering,
määramine või litsents sõltuvalt 
konkreetses liikmesriigis kasutatavatest 
mõistetest;

(a) luba – akrediteering, luba, litsents või 
sertifikaat sõltuvalt konkreetses 
liikmesriigis kasutatavast 
reguleerimiskorrast;

Or. de

Selgitus

Uus sõnastus põhineb inimkudede direktiivis 2004/23/EÜ toodud mõistetel ning selles 
võetakse arvesse liikmesriikide erinevat reguleerimiskorda. 

Muudatusettepanek 90
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) pädev asutus – üks või mitu 
mittetulundusasutust, organit, 
organisatsiooni ja/või institutsiooni, kes 
vastutavad käesoleva direktiivi nõuete 
täitmise eest. 

Or. en

Muudatusettepanek 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) pädev asutus – üks või mitu 
mittetulundusasutust, organit, 
organisatsiooni ja/või institutsiooni, kes 
vastutavad käesoleva direktiivi nõuete 
täitmise eest. 
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Or. en

Selgitus

Pädeva asutuse määratlus on väga vajalik.

Muudatusettepanek 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) doonor – kõik inimrakkude või -kudede 
inimestest allikad, nii elavad kui surnud;

(c) doonor – kõik inimrakkude või -kudede
nii surnud kui elavad inimestest allikad;

Or. de

Selgitus

Uue sõnastusega määratletakse mõiste „doonor”, ilma et mõistet „elundidoonor” uuesti 
kasutataks. Määratlus on eelkõige mõiste „hankimine” piiritlemise seisukohast oluline.

Muudatusettepanek 93
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) doonor – kõik inimrakkude või -kudede 
inimestest allikad, nii elavad kui surnud;

c) doonor – inimene, kes annetab üks või 
mitu organit kas eluajal või pärast surma;

Or. en

Selgitus

On väga tähtis selgitada, et kõige olulisem on annetamise hetk ja mitte see, kas doonor 
paranemise ajal suri või mitte. Elusdoonor võib pärast elundi annetamist surra, kuid see ei 
tee teda surnud doonoriks. 
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Muudatusettepanek 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) doonor – kõik inimrakkude või -kudede 
inimestest allikad, nii elavad kui surnud;

c) doonor – inimene, kes annetab üks või 
mitu organit kas eluajal või pärast surma;

Or. en

Selgitus

On väga tähtis selgitada, et kõige olulisem on annetamise hetk ja mitte see, kas doonor 
paranemise ajal suri või mitte. Elusdoonor võib pärast elundi annetamist surra, kuid see ei 
tee teda surnud doonoriks. 

Muudatusettepanek 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) annetus – inimelundite annetamine
siirdamiseks;

(d) annetus – inimelundite annetamine 
inimkasutuseks;

Or. de

Selgitus

Muudatusega defineeritakse mõiste „annetus” ilma liigsete kordusteta.

Muudatusettepanek 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) doonori kirjeldus – doonori omadusi e) doonori kirjeldus – doonori omadusi 
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käsitlevate asjakohaste andmete kogu, mis 
on vajalik nõuetekohase riskihindamise 
läbiviimiseks, et vähendada retsipiendile
kaasnevaid riske ning optimeerida
elundite jaotamist;

käsitlevate asjakohaste andmete kogu, mis 
on vajalik tema sobivuse hindamiseks,
nõuetekohase riskihindamise läbiviimiseks
ja retsipiendile kaasnevate riskide 
vähendamiseks ning elundite jaotamise 
tõhususe tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Uus sõnastus peegeldab doonori kirjelduse eesmärki paremini. 

Muudatusettepanek 97
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) Euroopa elundivahetusorganisatsioon –
kas avalik või eraõiguslik 
mittetulundusühing, kes tegeleb eeskätt
piiriülese elundivahetusega. Sellise 
organisatsiooni liikmed on valdavalt 
ühenduse liikmesriigid;

f) Euroopa elundivahetusorganisatsioon –
kas avalik või eraõiguslik 
mittetulundusühing, kes tegeleb riigisisese 
ja/või piiriülese elundivahetusega. Sellise 
organisatsiooni liikmed on valdavalt 
ühenduse liikmesriigid;

Or. en

Selgitus

Kõik Euroopa elundivahetusorganisatsioonid tegelevad elundivahetusega oma liikmesriigi 
territooriumil ja riikide vahel. 

Muudatusettepanek 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) elund – inimkeha diferentseeritud ja 
elutähtis osa, mille moodustavad erinevad 

(g) elund – nii inimkeha diferentseeritud ja 
elutähtis osa, mille moodustavad erinevad 
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koed ja mis säilitab oma struktuuri, 
vaskularisatsiooni ja võime välja arendada 
olulisel määral iseseisvaid füsioloogilisi 
funktsioone;

koed ja mis säilitab oma struktuuri, 
vaskularisatsiooni ja võime välja arendada 
olulisel määral iseseisvaid füsioloogilisi 
funktsioone, kui ka elundite osad, mida 
kasutatakse samal eesmärgil kui 
inimkehas olevat tervet elundit, ning 
kehaosad;

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga võtta vastu direktiiv siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja 
ohutusstandardite kohta püüavad Euroopa Parlament ja nõukogu täiustada ühtlustatud 
õigusakte inimpäritolu vere, selle komponentide, rakkude, kudede ja elundite kohta. Sellega 
seoses on praeguse kavandatava direktiivi kohaldamisala juba kehtivate õigusaktide taustal 
äärmiselt oluline. 

Muudatusettepanek 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) elund – inimkeha diferentseeritud ja
elutähtis osa, mille moodustavad erinevad 
koed ja mis säilitab oma struktuuri, 
vaskularisatsiooni ja võime välja arendada 
olulisel määral iseseisvaid füsioloogilisi 
funktsioone;

g) elund – inimkeha nii diferentseeritud
kui ka elutähtis osa, mille moodustavad 
erinevad koed ja mis säilitab oma 
struktuuri, vaskularisatsiooni ja võime 
välja arendada olulisel määral iseseisvaid 
füsioloogilisi funktsioone; ning elundite 
osad, kui eesmärgiks on kasutada neid 
inimkehas oleva terve elundiga samal 
eesmärgil ning nad säilitavad oma 
struktuuri ja vaskularisatsiooni;

Or. en

Selgitus

Kuna inimkudede direktiivi 2004/23/EÜ artikli 2 lõikes 2 jäetakse organite osad direktiivi 
kohaldamisalast välja, tuleks selle valdkonna eeskirjad integreerida käesoleva direktiivi 
eelnõusse, et ei tekiks õiguslünki. See puudutab näiteks tavapraktikat siirdada maksaosasid, 
mis võtavad üle terve elundi funktsiooni.
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Muudatusettepanek 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) elund – inimkeha diferentseeritud ja 
elutähtis osa, mille moodustavad erinevad 
koed ja mis säilitab oma struktuuri, 
vaskularisatsiooni ja võime välja arendada 
olulisel määral iseseisvaid füsioloogilisi 
funktsioone;

g) elund – inimkeha diferentseeritud osa, 
mille moodustavad erinevad koed ja mis 
säilitab oma struktuuri, vaskularisatsiooni 
ja võime välja arendada olulisel määral 
iseseisvaid füsioloogilisi funktsioone;
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
loetakse kuuluvat ka elundi osa, kui 
eesmärgiks on kasutada seda inimkehas 
oleva terve elundiga samal eesmärgil ning 
ta säilitab oma struktuuri ja 
vaskularisatsiooni;

Or. en

Selgitus

We propose this deletion under the assumption that an organ is considered vital only if an 
alternative replacement therapy does not exist in case of end stage organ disease. A second 
reason for deleting it is that it would open the door to future transplantation of non vital 
organs. It is also highlighted that a part of an organ is considered an organ only if it fulfils 
the three requisites (function, structure and vascularisation). This would clarify that islets are 
not considered organs. Islets would partly meet the functionality criteria (just covering the 
endocrine function), but not the structure and vascularisation ones, so islets would not be 
considered organs according to this definition. 

Muudatusettepanek 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) elundi kirjeldus – elundi omadusi 
käsitlevate asjakohaste andmete kogu, mis 
on vajalik nõuetekohase riskihindamise 
läbiviimiseks, et vähendada retsipiendile

h) elundi kirjeldus – elundi omadusi 
käsitlevate asjakohaste andmete kogu, mis 
on vajalik selle sobivuse hindamiseks,
nõuetekohase riskihindamise läbiviimiseks
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kaasnevaid riske ning optimeerida
elundite jaotamist;

ja retsipiendile kaasnevate riskide 
vähendamiseks ning elundite jaotamise 
tõhususe tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Uus sõnastus peegeldab elundi kirjelduse eesmärki paremini. 

Muudatusettepanek 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) hankimine – protsess, mille abil tehakse 
annetatud elundid kättesaadavaks;

(i) hankimine – kooskõlastatud protsess, 
mille abil tehakse annetatud elundid 
kättesaadavaks;

Or. de

Selgitus

Hankimisprotsessi on vaja vastavalt kooskõlastada.

Muudatusettepanek 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) kättesaadavaks tegemine – inimelundi 
ettevalmistamine, käsitsemine, 
säilitamine, pakendamine ja 
transportimine;

Or. de
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Selgitus

Inimkudede direktiiviga 2004/23/EÜ võrreldes torkab silma, et selles direktiivis defineeritakse 
hankimise, töötlemise ja säilitamise mõisted. Käesolevas ettepanekus võtta vastu direktiiv 
defineeritakse ainult hankimise ja säilitamise mõisted. Seega jäetakse määratlemata olulised 
vaheetapid, nagu inimelundi ettevalmistamine, käsitsemine, pakendamine ja transportimine, 
ja need jäävad seetõttu ka reguleerimata.

Muudatusettepanek 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) hankimisasutus – tervishoiuasutus või 
haigla või muu asutuse üksus, kes on 
pädeva asutuse poolt volitatud tegelema
inimelundite hankimisega;

(j) hankimisasutus – üks või mitu avalik-
õiguslikku või eraõiguslikku 
mittetulunduslikku asutust, 
organisatsiooni või institutsiooni, kes 
tegelevad eelkõige inimelundite
kooskõlastatud hankimise ja 
kättesaadavaks tegemisega;

Or. de

Selgitus

Direktiivi regulatiivosa piiritlemisel tuleb tingimata järgida Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 168 lõikes 7 (EÜ asutamislepingu artikli 152 lõikes 5) sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõtet. Seda võetakse osaliselt arvesse põhjenduses 19. Direktiivi ettepaneku artiklis 3 
esitatud määratlused tuleb selle lähenemisega kooskõlla viia. Teisi sätteid, näiteks artikli 18 
sätted, tuleb vastavalt muuta. 

Muudatusettepanek 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) pädev asutus – üks või mitu avalik-
õiguslikku või eraõiguslikku 
mittetulunduslikku pädevat asutust, 
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organisatsiooni või institutsiooni, kes 
tegelevad eelkõige käesoleva direktiivi 
kohaldamisega;

Or. de

Selgitus

Direktiivi regulatiivosa piiritlemisel tuleb tingimata järgida Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 168 lõikes 7 (EÜ asutamislepingu artikli 152 lõikes 5) sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõtet. Seda võetakse osaliselt arvesse põhjenduses 19. Direktiivi ettepaneku artiklis 3 
esitatud määratlused tuleb selle lähenemisega kooskõlla viia. Teisi sätteid, näiteks artikli 18 
sätted, tuleb vastavalt muuta. 

Muudatusettepanek 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) säilitamine – keemiliste ainete, 
keskkonnatingimuste muutmise või muude 
vahendite kasutamine töötlemise ajal 
inimelundite bioloogilise või füüsilise 
riknemise vältimiseks või aeglustamiseks;

(k) säilitamine – keemiliste ainete, 
keskkonnatingimuste muutmise või muude 
vahendite kasutamine kättesaadavaks 
tegemise ajal inimelundite bioloogilise või 
füüsilise riknemise vältimiseks või 
aeglustamiseks;

Or. de

Selgitus

Sõnastus viiakse kooskõlla mõiste „kättesaadavaks tegema” täiendamisega (vt artikli 3 punkti 
i muudatusettepanekut). 

Muudatusettepanek 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) tõsine kõrvalekalle – annetamisest (m) tõsine kõrvalekalle – elundi 
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kuni siirdamiseni kulgeva protsessi mis 
tahes etapiga seotud ebasoodne juhtum, 
mis võib põhjustada nakkushaiguse 
edasikandumist, surma või olla patsiendile 
eluohtlik, esile kutsuda puuet või 
tegutsemisvõimetust, vajada või 
pikendada haiglaravi või tekitada
haigestumist;

hankimise, säilitamise ja kättesaadavaks 
tegemisega seotud soovimatu ja ebasoodne 
juhtum, mis võib põhjustada 
nakkushaiguse edasikandumist või doonori 
või retsipiendi surma ja eluohtlikkusse 
olukorda sattumist, kutsuda esile puuet, 
muuta vajalikuks haiglaravi või
põhjustada haigestumist tingimusel, et 
tegemist ei ole immuunsupressiooni 
kõrvalmõjudega;

Or. de

Selgitus

Tõsise ootamatu kõrvalekalde määratlus on nii ulatuslik, et see tooks vaieldamatult kaasa 
kvaliteedi või ohutuse seisukohast ebavajalike teadete arvu suurenemise. Seetõttu tuleks 
eespool esitatud mõiste määratlust veidi kitsendada. 

Muudatusettepanek 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) raske kõrvaltoime – annetamisest kuni 
siirdamiseni kulgeva protsessi mis tahes 
etapiga seotud soovimatu vastureaktsioon, 
sealhulgas nakkushaigus, doonoril või 
retsipiendil, mis on surmav, eluohtlik, 
puuet või tegutsemisvõimetust esilekutsuv 
või vajab või pikendab haiglaravi või 
tekitab haigestumist;

(n) raske kõrvaltoime – elundi 
annetamisest, hankimisest, säilitamisest ja 
kättesaadavaks tegemisest kuni 
siirdamiseni kulgeva protsessiga seotud 
soovimatu või ootamatu tõsine
vastureaktsioon, sealhulgas nakkushaigus, 
doonoril või retsipiendil, mis on surmav, 
eluohtlik, puuet või tegutsemisvõimetust 
esilekutsuv või vajab või pikendab 
haiglaravi või tekitab ootamatut
haigestumist; siia alla ei kuulu 
immuunsupressiooni kõrvalmõjud;

Or. de

Selgitus

Tõsise ootamatu kõrvalekalde määratlus on nii ulatuslik, et see tooks vaieldamatult kaasa 
kvaliteedi või ohutuse seisukohast ebavajalike teadete arvu suurenemise. Seetõttu tuleks 
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eespool esitatud mõiste määratlust veidi kitsendada. 

Muudatusettepanek 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) raske kõrvaltoime – annetamisest kuni 
siirdamiseni kulgeva protsessi mis tahes 
etapiga seotud soovimatu vastureaktsioon, 
sealhulgas nakkushaigus, doonoril või 
retsipiendil, mis on surmav, eluohtlik, 
puuet või tegutsemisvõimetust esilekutsuv 
või vajab või pikendab haiglaravi või 
tekitab haigestumist;

n) raske kõrvaltoime – soovimatu 
vastureaktsioon, sealhulgas nakkushaigus,
elusdoonoril või retsipiendil, mis on 
surmav, eluohtlik, puuet või 
tegutsemisvõimetust esilekutsuv või vajab 
või pikendab haiglaravi või tekitab 
haigestumist ning mis võib olla seotud 
annetamisest kuni siirdamiseni kulgeva 
protsessi mis tahes etapiga;

Or. en

Selgitus

Ainult elusdoonoritel võivad esineda annetamisega seotud terviseprobleemid. On ka 
kõrvaltoimeid, mille põhjust ei ole võimalik täpselt määrata ja mida tuleks uurida. Sõnastus 
peegeldab seda reaalsust. 

Muudatusettepanek 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) siirdamine – inimkeha teatavate 
funktsioonide taastamine retsipiendile 
samaväärsete elundite ülekandmise kaudu;

(p) siirdamine – inimkeha teatavate 
funktsioonide taastamine retsipiendile 
inimelundite ülekandmise kaudu;

Or. de

Selgitus

Mõiste „siirdamine” selgemaks muutmine. 
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Muudatusettepanek 111
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt r

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r) jälgitavus – pädeva asutuse võime teha 
kindlaks elund ja selle asukoht protsessi 
igal etapil (annetamisest siirdamise või 
hävitamiseni), kusjuures pädeval asutusel 
on lubatud direktiivis sätestatud teatavatel 
tingimustel

(r) jälgitavus – pädeva asutuse võime teha 
kindlaks elund ja selle asukoht protsessi 
igal etapil (annetamisest siirdamise või 
hävitamiseni).

– teha kindlaks doonor ja 
hankimisasutus,
– teha kindlaks retsipient (retsipiendid) 
siirdamiskeskus(t)es,
– teha kindlaks kogu asjakohane teave 
selle elundiga kokkupuutunud toodete ja 
materjalide kohta ning selgitada välja 
sellise teabe asukoht.

Or. de

Selgitus

Uue sõnastusega tehakse arusaadav ettepanek jälgitavuse mõiste määratlemiseks ja jäetakse 
üksikasjalikum määratlus direktiivi artiklisse 10. 

Muudatusettepanek 112
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELUNDITE KVALITEET JA OHUTUS Kvaliteedi ja ohutuse raamistik

Or. en
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Selgitus

„Programmi” asemel eelistatakse terminit „raamistik”, sest see on laiem. Et paremini 
kajastada tegelikku olukorda seoses liikmesriikide tervishoiusüsteemidega, on eelistatav mitte 
täpsustada, kas raamistik on riigiülene, riiklik või piirkondlik. 

Muudatusettepanek 113
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Riiklikud kvaliteediprogrammid  Kvaliteedi ja ohutuse raamistik

Or. en

Selgitus

„Programmi” asemel eelistatakse terminit „raamistik”, sest see on laiem. Et paremini 
kajastada tegelikku olukorda seoses liikmesriikide tervishoiusüsteemidega, on eelistatav mitte 
täpsustada, kas raamistik on riigiülene, riiklik või piirkondlik. 

Muudatusettepanek 114
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid vastutavad riikliku 
kvaliteediprogrammi kehtestamise eest, 
mis hõlmab elundi annetamisest kuni selle 
siirdamise või hävitamiseni kulgeva 
protsessi kõiki etappe, selleks et tagada 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
järgimine. 

1. Liikmesriigid vastutavad riikliku 
kvaliteediprogrammi kehtestamise eest, 
mis hõlmab elundi annetamisest kuni selle 
siirdamise või hävitamiseni kulgeva 
protsessi kõiki etappe, selleks et tagada 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
järgimine. Nad teevad seda asjakohase 
avaliku kontrolli mehhanismide 
kehtestamisega.

Or. el



AM\807512ET.doc 37/83 PE439.155v03-00

ET

Selgitus

Elundisiirdamise tundlikku ja mittetulunduslikku aspekti ning siirdamist ootavate patsientide 
nõrka positsiooni arvestades tuleb sätestada range avalik kontroll siirdamistoimingute kõigi 
etappide suhtes. 

Muudatusettepanek 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikes kvaliteediprogrammides peab 
olema sätestatud järgmiste eeskirjade 
vastuvõtmine ja rakendamine:

2. Kvaliteedi ja ohutuse raamistikus peab 
olema sätestatud järgmiste eeskirjade 
vastuvõtmine ja rakendamine:

Or. en

Selgitus

See uus süsteem, mida liikmesriigid jõuliselt toetavad, aitab paremini mõista kvaliteedi ja 
ohutuse raamistiku põhielemente. Eri elemente täpsustatakse vastavates artiklites. 

Muudatusettepanek 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) standardne töökord doonori isiku 
kontrollimiseks;

a) kord doonori isiku kontrollimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) standardne töökord doonori või doonori 
perekonna nõusoleku või loa üksikasjade 
kontrollimiseks riiklike eeskirjade 
kohaselt;

b) kord doonori või doonori perekonna 
nõusoleku või loa üksikasjade 
kontrollimiseks vastavalt annetamise ja 
hankimise suhtes kohaldatavatele 
riiklikele eeskirjadele;

Or. en

Selgitus

See uus süsteem, mida liikmesriigid jõuliselt toetavad, aitab paremini mõista kvaliteedi ja 
ohutuse raamistiku põhielemente. Eri elemente täpsustatakse vastavates artiklites. 

Muudatusettepanek 118
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) standardne töökord doonori või doonori 
perekonna nõusoleku või loa üksikasjade 
kontrollimiseks riiklike eeskirjade 
kohaselt;

b) standardne töökord doonori või doonori 
perekonna vastuseisu puudumise
üksikasjade kontrollimiseks riiklike 
eeskirjade kohaselt;

Or. fr

Selgitus

Muudatuse eesmärk on võtta arvesse võimalust loobuda nõusoleku andmisest, mis kehtib 
enamikus liikmesriikides.

Muudatusettepanek 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) standardne töökord elundi ja doonori c) kord elundi ja doonori kirjelduse 
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kirjelduse kontrollimiseks vastavalt 
artiklile 7 ja lisas esitatud näidisvormile;

kontrollimiseks vastavalt artiklile 7 ja lisas 
esitatud näidisvormile;

Or. en

Selgitus

See uus süsteem, mida liikmesriigid jõuliselt toetavad, aitab paremini mõista kvaliteedi ja 
ohutuse raamistiku põhielemente. Eri elemente täpsustatakse vastavates artiklites. 

Muudatusettepanek 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) eeskirjad inimelundite transpordiks
vastavalt artiklile 8.

e) inimelundite transpordi kord vastavalt 
artiklile 8.

Or. en

Selgitus

See uus süsteem, mida liikmesriigid jõuliselt toetavad, aitab paremini mõista kvaliteedi ja 
ohutuse raamistiku põhielemente. Eri elemente täpsustatakse vastavates artiklites. 

Muudatusettepanek 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punktid e a – e c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) jälgitavuse tagamise kord, millega 
tagatakse isikuandmete kaitse ja 
konfidentsiaalsuse juriidilised nõuded; 
see kord hõlmab hankimisasutuste ja 
siirdamiskeskuste jälgitavuse alaseid 
kohustusi;
e b) tõsistest kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest täpse, kiire ja 
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kontrollitava teavitamise kord vastavalt 
artikli 11 lõikele 1, sealhulgas 
hankimisasutuste ja siirdamiskeskuste 
kohustused seoses teavitamisega;
e c) artikli 11 lõikes 2 osutatud tõsiste 
kõrvalekallete ja raskete kõrvaltoimete 
ohjamise kord, sealhulgas 
hankimisasutuste ja siirdamiskeskuste 
kohustused seoses ohjamisega.

Or. en

Selgitus

See uus süsteem, mida liikmesriigid jõuliselt toetavad, aitab paremini mõista kvaliteedi ja 
ohutuse raamistiku põhielemente. Eri elemente täpsustatakse vastavates artiklites. 

Muudatusettepanek 122
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklikes kvaliteediprogrammides 3. Lisaks tagab kvaliteedi ja ohutuse 
raamistik, et annetamisest kuni 
siirdamiseni või hävitamiseni kulgeva 
protsessi kõigi etappidega seotud 
tervishoiutöötajad on piisava 
kvalifikatsiooniga ja pädevad, ning selles 
töötatakse välja koolituskavad sellistele 
töötajatele

Or. en

Selgitus

This new structure, highly supported by Member States, helps to better understand the 
essential elements of the quality and safety framework: (a) and (b) have been moved 
(reworded) to paragraph 2. “Healthcare” has been included in order to leave out drivers, 
pilots etc. involved in the process. Including the word “competencies” better captures 
national realities. This should be taken into consideration for the entire text of the Directive. 
General agreement on adding “such”, as it refers to healthcare personnel It is very difficult 
to recognize international standards in most of the cases 
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Muudatusettepanek 123
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikes kvaliteediprogrammides välja jäetud
a) sätestatakse eeskirjad elundite 
jälgitavuse tagamiseks elundi 
annetamisest kuni selle siirdamise või 
hävitamiseni kulgeva protsessi kõigil 
etappidel kooskõlas artikliga 10, 
sealhulgas
– standardne töökord elundite jälgitavuse 
tagamiseks riiklikul tasandil,
– jälgitavuse tagamiseks vajalikud 
andmed ja kinnitus isikuandmete kaitset 
ja konfidentsiaalsust käsitlevate 
õigusnõuete täitmise kohta,
– hankimisasutuste ja siirdamiskeskuste 
vastutus jälgitavuse osas;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kehtestatakse standardne töökord 
järgmistes valdkondades:

välja jäetud

– täpne, kiire ja tõendatav teatamine 
tõsistest kõrvalekalletest vastavalt 
artikli 11 lõikele 1,
– elundite kõrvaldamine, nagu on 
täpsustatud artikli 11 lõikes 2,
– hankimisasutuste ja siirdamiskeskuste 
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vastutus teavitusprotsessis;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – kolmas taane 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hankimisasutuste ja siirdamiskeskuste 
vastutus teavitusprotsessis;

– hankimisasutuste ja siirdamiskeskuste 
vastutus teavitusprotsessis vastavalt artikli 
11 lõikele 1;

Or. de

Selgitus

Die Änderung dient der Klarstellung, dass es Standardverfahrensanweisungen für die 
Zuständigkeit der Beschaffungsorganisation und Transplantationszentren nur bei der 
Meldung gemäß Artikel 11 Absatz 1 geben soll. Sie entpsricht der Formulierung in den beiden 
vorhergehenden Spiegelstrichen. Andernfalls könnte die Richtlinie bei evtl. zukünftig 
hinzukommenden oder außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie bestehenden 
Zuständigkeiten dieser Einheiten für andere Meldungen dahingehend missverstanden werden, 
dass für jegliche Meldung eine Standardverfahresanweisung festgelegt hat.

Muudatusettepanek 126
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) antakse luba teha eluohtlikus 
hädaolukorras siirdamisoperatsioone, 
kasutades elundit, mis ei ole optimaalne, 
pärast konsulteerimist meditsiinitöötajate 
ja patsiendi või tema lähimate 
sugulastega, kui patsient ei ole ise 
võimeline oma tahet väljendama,

Or. fr
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Muudatusettepanek 127
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kehtestatakse kvalifikatsiooninõuded 
tööjõule, keda kasutatakse elundi 
annetamisest kuni selle siirdamise või 
hävitamiseni kulgeva protsessi kõigil 
etappidel, ning töötatakse välja tööjõu 
koolituse eriprogrammid, mis põhinevad 
tunnustatud rahvusvahelistel standarditel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kehtestatakse kvalifikatsiooninõuded 
tööjõule, keda kasutatakse elundi 
annetamisest kuni selle siirdamise või 
hävitamiseni kulgeva protsessi kõigil 
etappidel, ning töötatakse välja tööjõu 
koolituse eriprogrammid, mis põhinevad 
tunnustatud rahvusvahelistel standarditel.

c) kehtestatakse kvalifikatsiooni- või 
pädevusenõuded tervishoiutöötajatele, 
keda kasutatakse elundi annetamisest kuni 
selle siirdamise või hävitamiseni kulgeva 
protsessi kõigil etappidel, ning töötatakse 
välja tööjõu koolituse eriprogrammid
sellistele töötajatele.

Or. en

Selgitus

Sõna „pädevus” lisamine on rohkem kooskõlas liikmesriikide tegelikkusega. 
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Muudatusettepanek 129
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) määratakse kindlaks 
siirdamiskoordinaatori staatus elundi 
annetamise hetkest kuni retsipiendi 
jälgimisperioodini. 

Or. fr

Selgitus

Euroopa Parlament rõhutas oma 22. aprilli 2008. aasta resolutsiooni lõikes 12 
siirdamiskoordinaatori keskset osa võimalike doonorite kindlakstegemisel. Seepärast on 
oluline, et artikli 4 lõikes 3 nimetatud riiklikes kvaliteediprogrammides nähtaks ette 
siirdamiskoordinaatori staatuse kindlaksmääramine.

Muudatusettepanek 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hankimine 
toimub hankimisasutustes, mis vastavad 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjadele.

1. Liikmesriigid tagavad, et hankimine ja 
kättesaadavaks tegemine toimub ühe või 
mitme avalik- õigusliku või eraõigusliku 
mittetulundusliku asutuse, 
organisatsiooni või institutsiooni kaudu, 
mis vastavad käesolevas direktiivis 
sätestatud eeskirjadele;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse sõnastus asutuse ja elundite kättesaadavaks tegemise 
mõistetega kooskõlla. 



AM\807512ET.doc 45/83 PE439.155v03-00

ET

Muudatusettepanek 131
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hankimisasutuste organisatsiooniline 
struktuur ja töökord peavad hõlmama: 

välja jäetud

a) organisatsiooni skeemi, mis määratleb 
selgelt töökirjeldused, vastutusalad ja 
aruandlussuhted;
b) standardseid töökordi, nagu on ette 
nähtud riiklikes kvaliteediprogrammides.

Or. fr

Selgitus

Direktiivi tekstis ei tohiks olla nii täpseid üksikasju.

Muudatusettepanek 132
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigi 
hankimisasutustes teostatavate 
meditsiinitoimingute puhul (nagu doonorite 
valik) teostab järelevalvet ja annab nõu arst 
direktiivi 2005/36/EÜ tähenduses.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigi 
hankimisasutustes teostatavate 
meditsiinitoimingute puhul (nagu doonorite 
valik, annetusprotsessi kvaliteet, 
tulemuslikkus ja terviklikkus) teostab 
järelevalvet ja annab nõu arst direktiivi 
2005/36/EÜ tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hankimine 
toimub selleks ettenähtud rajatistes, mille 
projekteerimisel, ehitamisel, hooldusel ja 
haldamisel on järgitud käesolevas 
direktiivis sätestatud nõudeid ning milles 
on viidud miinimumini hangitud 
inimelundite bakteriaalse või muu 
nakkusega nakatumise oht, nagu seda 
nõuavad parimad meditsiinitavad.

2. Liikmesriigid tagavad, et hankimine 
toimub selleks ettenähtud rajatistes, mis 
vastavad operatsioonisaalide suhtes 
kohaldatavatele tavapärastele 
standarditele;

Or. fr

Muudatusettepanek 134
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hankimine 
toimub selleks ettenähtud rajatistes, mille 
projekteerimisel, ehitamisel, hooldusel ja 
haldamisel on järgitud käesolevas 
direktiivis sätestatud nõudeid ning milles 
on viidud miinimumini hangitud 
inimelundite bakteriaalse või muu 
nakkusega nakatumise oht, nagu seda 
nõuavad parimad meditsiinitavad.

2. Liikmesriigid tagavad, et annetamine 
toimub vastavates rajatistes, mille 
projekteerimisel, ehitamisel, hooldusel ja 
haldamisel on järgitud käesolevas 
direktiivis sätestatud nõudeid ning milles 
on viidud miinimumini hangitud 
inimelundite bakteriaalse või muu 
nakkusega nakatumise oht, nagu seda 
nõuavad parimad meditsiinitavad. Need 
rajatised vastavad operatsioonisaalide 
suhtes kohaldatavatele kohustuslikele 
standarditele.

Or. de

Selgitus

Mõiste selgem määratlemine.
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Muudatusettepanek 135
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rajatised vastavad 
operatsioonisaalide suhtes 
kohaldatavatele tavapärastele 
standarditele, mis näevad muu hulgas 
ette, et

välja jäetud

a) ligipääs on piiratud,
b) personal kannab operatsioonide 
steriilsuse tagamiseks eririideid (sh 
steriilseid kindaid, mütse ja näomaske). 

Or. fr

Selgitus

Selliseid üksikasju ei peaks ELi direktiivis olema.

Muudatusettepanek 136
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elundite transportimises osalevatel 
organisatsioonidel, asutustel või 
ettevõtjatel on olemas asjakohane 
standardne töökord, mis tagab, et elund ei 
saaks transpordi ajal kahjustada ja et 
transportimise aeg kujuneks võimalikult 
lühikeseks;

(a) elundite transportimisega tegelev 
organisatsioon tagab, et elundit 
transporditakse piisava ettevaatlikkusega;

Or. de

Selgitus

Liigse bürokraatia kaotamine. Oluline on tagada, et elundit transporditakse vastavalt 
nõuetele.
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Muudatusettepanek 137
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elundite transportimises osalevatel 
organisatsioonidel, asutustel või 
ettevõtjatel on olemas asjakohane
standardne töökord, mis tagab, et elund ei 
saaks transpordi ajal kahjustada ja et 
transportimise aeg kujuneks võimalikult
lühikeseks;

a) elundite transportimises osalevatel 
organisatsioonidel, asutustel või 
ettevõtjatel on olemas asjakohane kord, 
mis tagab, et elund ei saaks transpordi ajal 
kahjustada ja et transportimise aeg 
kujuneks optimaalseks ja võimaluse korral
lühikeseks;

Or. en

Selgitus

Nõus kontseptsiooniga, kuigi sõnastus võib erineda, sest kuigi mõte on sama, on nõukogu 
soovitanud teistsugust sõnastust (et tagataks sobiv transportimise aeg). Tuleks panna tähele, 
et termin „standardne töökord” on asendatud kogu tekstis sõnaga „kord”, mille määratlus on 
sama (kirjalikud juhised konkreetse protsessi etappide kirjeldamiseks, sealhulgas 
kasutatavate materjalide ja eeldatava tulemuse kohta).

Muudatusettepanek 138
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – esimene taane 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hankimisasutuse nimi, aadress ja 
telefoninumber,

– hankimisasutuse ja doonorhaigla nimi, 
aadress ja telefoninumber,

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse kvaliteedi- ja ohutusstandardeid ning 
elundisiirdamisele kehtestatud erinõudeid. 
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Muudatusettepanek 139
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – kolmas taane 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teave selle kohta, et pakend sisaldab 
inimelundit, ja märge „ETTEVAATUST 
KÄSITSEMISEL”,

teave selle kohta, et pakend sisaldab 
inimelundit, ja märge „INIMELUND”,

Or. fr

Selgitus

See on üldlevinud tava. Ei ole põhjust seda muuta, eriti kui tahetakse, et elundite transporti ei 
varjata, vaid seda tehakse avalikult.

Muudatusettepanek 140
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – neljas taane 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– soovitavad transporditingimused, k.a 
juhised mahuti hoidmiseks kindlal 
temperatuuril ja kindlas asendis, 

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga jäetakse välja ettepanek, mida ei ole võimalik täita. Isegi kõige 
arenenud süsteemidega liikmesriikides on temperatuuri jälgimine liiga kulukas ning on 
lihtsalt vaja tagada, et elundeid säilitatakse nõuetekohaselt jääkastides.

Muudatusettepanek 141
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – neljas taane 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– soovitavad transporditingimused, k.a 
juhised mahuti hoidmiseks kindlal 
temperatuuril ja kindlas asendis,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõus kontseptsiooniga, kuigi sõnastus võib erineda, sest kuigi mõte on sama, on nõukogu 
soovitanud teistsugust sõnastust (et tagataks sobiv transportimise aeg). Tuleks panna tähele, 
et termin „standardne töökord” on asendatud kogu tekstis sõnaga „kord”, mille määratlus on 
sama (kirjalikud juhised konkreetse protsessi etappide kirjeldamiseks, sealhulgas 
kasutatavate materjalide ja eeldatava tulemuse kohta).

Muudatusettepanek 142
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus täpsustab akrediteeringul, 
määramisdokumendil, tegevusloal või 
litsentsil, milliseid toiminguid asjaomane 
siirdamiskeskus võib läbi viia.

2. Pädev asutus täpsustab akrediteeringul, 
määramisdokumendil, tegevusloal või 
litsentsil, milliseid programme asjaomane 
siirdamiskeskus võib läbi viia.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse siirdamiskeskuste erinevusi, sest mõned neist 
teevad kõiki liiki siirdamisi, kuid teised on seotud vaid teatavate programmidega, näiteks 
teevad neeru- või südamesiirdamisi.

Muudatusettepanek 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2



AM\807512ET.doc 51/83 PE439.155v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus täpsustab akrediteeringul, 
määramisdokumendil, tegevusloal või 
litsentsil, milliseid toiminguid asjaomane 
siirdamiskeskus võib läbi viia.

2. Pädev asutus täpsustab tegevusloal, 
milliseid toiminguid asjaomane 
siirdamiskeskus võib läbi viia.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on parem õigusloome ja õigusaktide lihtsam rakendamine. 
Loa andmise kohta liikmesriikides kasutatavad mõisted „tegevusluba”, „akrediteering”, 
„määramine” või „litsents” on direktiivi artikli 3 punktis a võetud direktiivis kasutamiseks 
kokku sõnaga „tegevusluba”. Arusaamatuste vältimiseks tuleks nimetatud määratlust 
direktiivis läbivalt kasutada. 

Muudatusettepanek 144
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid esitavad komisjoni või 
mõne muu liikmesriigi taotlusel teavet 
siirdamiskeskuste tegevuslubasid 
reguleerivate riiklike nõuete kohta.

4. Liikmesriigid esitavad komisjoni või 
mõne muu liikmesriigi taotlusel teavet 
siirdamiskeskuste tegevuslubasid 
reguleerivate riiklike nõuete kohta. 
Liikmesriigid püüavad ühtlustada loa 
saamise kriteeriume ELis.

Or. fr

Selgitus

Direktiiviga tuleb kehtestada liikmesriikidele kõrged eesmärgid, et saavutada 
siirdamiskestustele esitatavad ühetaolised kriteeriumid.

Muudatusettepanek 145
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad doonorite 
identifitseerimissüsteemi rakendamise, mis 
võimaldab identifitseerida iga annetust ja 
sellega seotud elundit. Liikmesriigid 
tagavad, et doonorite 
identifitseerimissüsteemi väljatöötamisel 
ja valikul peetakse kinni põhimõttest, et 
isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja 
kasutatakse nii vähe kui võimalik või 
üldse mitte. Kaaluda võiks 
pseudonüümide kasutamist või 
üksikisikute käsitlemist anonüümsetena.

2. Liikmesriigid tagavad doonorite 
identifitseerimissüsteemi rakendamise, mis 
võimaldab identifitseerida iga annetust ja 
sellega seotud elundit. Liikmesriigid 
tagavad, et patsientide andmete 
konfidentsiaalsuse nõudeid järgitakse 
vastavalt siseriiklikele eeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Liiga üksikasjalik, kuna on juba olemas viide andmekaitsedirektiivile. 

Muudatusettepanek 146
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad doonorite 
identifitseerimissüsteemi rakendamise, mis 
võimaldab identifitseerida iga annetust ja 
sellega seotud elundit. Liikmesriigid 
tagavad, et doonorite 
identifitseerimissüsteemi väljatöötamisel 
ja valikul peetakse kinni põhimõttest, et 
isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja 
kasutatakse nii vähe kui võimalik või 
üldse mitte. Kaaluda võiks 
pseudonüümide kasutamist või 
üksikisikute käsitlemist anonüümsetena.

2. Liikmesriigid tagavad doonorite 
identifitseerimissüsteemi rakendamise, mis 
võimaldab identifitseerida iga annetust ja 
sellega seotud elundit. Liikmesriigid 
tagavad, et patsientide andmete 
konfidentsiaalsuse nõudeid järgitakse 
vastavalt siseriiklikele eeskirjadele.

Or. en
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Selgitus

Viide andmekaitsedirektiivile on juba olemas.

Muudatusettepanek 147
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
teavitussüsteem, mis võimaldab esitada, 
uurida, registreerida ja edastada asjakohast 
ning vajalikku teavet tõsistest 
kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest, mis võivad mõjutada 
inimelundite kvaliteeti ja ohutust ning 
millel võib olla seos elundite hankimise,
uurimise ja transpordiga, samuti siirdamise 
ajal või selle järel täheldatud mis tahes 
raskest kõrvaltoimest, mis võib olla nende 
tegevustega seotud.

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
teavitussüsteem, mis võimaldab esitada, 
uurida, registreerida ja edastada asjakohast 
ning vajalikku teavet tõsistest 
kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest, mis võivad mõjutada 
inimelundite kvaliteeti ja ohutust ning 
millel võib olla seos elundite uurimise, 
kirjelduse, hankimise, säilitamise ja 
transpordiga, samuti siirdamise ajal või 
selle järel täheldatud mis tahes raskest 
kõrvaltoimest, mis võib olla nende 
tegevustega seotud.

Or. en

Selgitus

Kohaldamisalasse (artikli 2 lõige 1) kuulub ka kirjeldus. Kliinilise protsessi kohaselt peaks 
hankimine toimuma pärast uurimist. 

Muudatusettepanek 148
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
teavitussüsteem, mis võimaldab esitada, 
uurida, registreerida ja edastada asjakohast 
ning vajalikku teavet tõsistest 

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
teavitussüsteem, mis võimaldab esitada, 
uurida, registreerida ja edastada asjakohast 
ning vajalikku teavet tõsistest 
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kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest, mis võivad mõjutada 
inimelundite kvaliteeti ja ohutust ning 
millel võib olla seos elundite hankimise,
uurimise ja transpordiga, samuti siirdamise 
ajal või selle järel täheldatud mis tahes 
raskest kõrvaltoimest, mis võib olla nende 
tegevustega seotud.

kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest, mis võivad mõjutada 
inimelundite kvaliteeti ja ohutust ning 
millel võib olla seos elundite uurimise, 
kirjelduse, hankimise, säilitamise ja 
transpordiga, samuti siirdamise ajal või 
selle järel täheldatud mis tahes raskest 
kõrvaltoimest, mis võib olla nende 
tegevustega seotud.

Or. en

Selgitus

Kohaldamisalasse (artikli 2 lõige 1) kuulub ka kirjeldus. Kliinilise protsessi kohaselt peaks 
hankimine toimuma pärast uurimist. 

Muudatusettepanek 149
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
teavitussüsteem, mis võimaldab esitada, 
uurida, registreerida ja edastada asjakohast 
ning vajalikku teavet tõsistest 
kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest, mis võivad mõjutada 
inimelundite kvaliteeti ja ohutust ning 
millel võib olla seos elundite hankimise, 
uurimise ja transpordiga, samuti siirdamise 
ajal või selle järel täheldatud mis tahes 
raskest kõrvaltoimest, mis võib olla nende 
tegevustega seotud.

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
teavitussüsteem, mis võimaldab esitada, 
uurida, registreerida ja edastada asjakohast 
ning vajalikku teavet ootamatutest tõsistest 
kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest, mis võivad mõjutada 
inimelundite kvaliteeti ja ohutust ning 
millel võib olla seos elundite hankimise, 
uurimise ja transpordiga, samuti siirdamise 
ajal või selle järel täheldatud mis tahes 
raskest kõrvaltoimest, mis võib olla nende 
tegevustega seotud.

Or. de

Muudatusettepanek 150
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Kolmandad isikud
1. Hankimisasutused ja siirdamiskeskused 
võivad sõlmida oma ülesannete täitmiseks 
kirjalikke lepinguid kolmandate isikutega.
2. Kui hankimisasutused ja 
siirdamiskeskused sõlmivad lõikes 1 
nimetatud kirjalikke lepinguid, siis nad:
a) hindavad ja valivad kolmandaid isikuid 
selle alusel, kuidas nad vastavad 
käesolevas direktiivis sätestatud 
standarditele;
b) peavad täielikku loetelu lõikes 1 
märgitud lepingutest, mida nad on 
sõlminud kolmandate isikutega;
c) määratlevad kolmandate isikute 
kohustused ja üksikasjalikud menetlused;
d) esitavad pädeva asutuse nõudmisel 
koopiad lepingutest.

Or. en

(See kord on sätestatud inimkudede ja -rakkude direktiivis – vt direktiivi 2004/23/EÜ artiklit 
24.)

Selgitus

Hankimisasutustel või siirdamiskeskustel on kindlasti kohustusi, mida nad peavad täitma, 
kuid mida nad sooviksid kas praegu või tulevikus sisse osta kolmandatelt isikutelt, näiteks IT-
süsteemide haldamine. See artikkel tagab, et kolmandad isikud vastavad käesolevas direktiivis 
sätestatud kvaliteedi- ja ohutusstandarditele. 

Muudatusettepanek 151
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III peatükk – pealkiri 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 DOONORITE JA RETSIPIENTIDE 
KAITSE

 DOONORITE VALIK JA HINDAMINE

Or. en

Selgitus

Käesolevas peatükis sisalduvad artiklid käsitlevad doonori valikut ja hindamist. Pealkirja 
ümbersõnastamisega soovitakse selgitada, et sellised sätted on võetud direktiivi nende seose 
pärast elundite kvaliteedi ja ohutusega (vt ettepanekut põhjenduse 16 kohta). Seda sõnastust 
kasutatakse ka direktiivis 2004/23/EÜ (inimkoed ja –rakud). 

Muudatusettepanek 152
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et surnud ja 
elusdoonorite elundiannetused on 
vabatahtlikud ja tasuta.

1. Liikmesriigid tagavad, et surnud ja 
elusdoonorite elundiannetused on 
vabatahtlikud ja tasuta. See ei tohiks 
takistada elusdoonoritel saamast hüvitust, 
mis on rangelt piiratud annetamisega 
seotud kulude ja vaeva heastamisega. Sel 
juhul määratlevad liikmesriigid 
tingimused, mille alusel on lubatud 
hüvitist anda.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et surnud ja 
elusdoonorite elundiannetused on 

1. Liikmesriigid tagavad, et surnud ja 
elusdoonorite elundiannetused on 
vabatahtlikud ja tasuta. Tasuta annetamise 
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vabatahtlikud ja tasuta. põhimõte ei tohi takistada elusdoonoril 
saada hüvitist tekkinud kulude või 
saamata jääva sissetuleku eest, kuid 
doonor ei tohi saada rahalist hüvitist,

Or. fr

Selgitus

Euroopa Parlament on aastast 2002 korranud tasuta loovutamise põhimõtet ning seda 
seisukohta on järgitud ka verd ja verekomponente käsitlevas Euroopa direktiivis. Seisukohta 
on korratud ka elundidoonorlust käsitlevas 22. aprilli 2008. aasta resolutsioonis: loovutamise 
eest ei maksta tasu, kuid tagatakse moraalne ja sotsiaalne hüvitamine.

Muudatusettepanek 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid keelavad reklaami, mille 
sisuks on nõudlus inimelundite järele või 
nende kättesaadavus, juhul kui selle
reklaamiga pakutakse või taotletakse
rahalist kasu või samaväärseid eeliseid.

2. Liikmesriigid keelavad elundite 
pakkumise ja kättesaadavaks tegemise
juhul, kui selle eesmärgiks on pakkuda või 
taotleda rahalist kasu või samaväärseid 
eeliseid.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse keelustada igasugust elundikaubandust ja tagada elundite 
annetamist heategevuslikel eesmärkidel. 

Muudatusettepanek 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et elundite 
hankimine toimub mittetulunduslikul

3. Liikmesriigid tagavad, et elundite 
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alusel. hankimine ei toimu ärilisel alusel.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse keelustada igasugust elundikaubandust ja tagada elundite 
annetamist heategevuslikel eesmärkidel. 

Muudatusettepanek 156
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankimine on lubatud üksnes siis, kui on 
täidetud kõik asjaomases liikmesriigis 
kehtivad kohustuslikud nõusoleku- ja 
loanõuded. 

Hankimine on lubatud üksnes siis, kui on 
täidetud kõik asjaomases liikmesriigis 
kehtivad kohustuslikud elundidoonorlusest 
keeldumist käsitlevad nõuded;

Or. fr

Selgitus

Vaata riiklikke kvaliteediprogramme käsitleva artikli 4 lõike 2 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 157
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selleks et täita käesolevas direktiivis 
sätestatud kvaliteedi- ja ohutustingimusi, 
püüavad liikmesriigid saada 
elusdoonoritelt kogu vajaliku teabe ning 
anda neile teavet, mida neil on vaja 
annetamise tagajärgede mõistmiseks. 
Annetamise puhul surnud doonorilt 
püüavad liikmesriigid sellist teavet saada 
sugulastelt või teistelt annetamiseks luba 
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andvatelt isikutelt. Liikmesriigid 
teavitavad kõiki isikuid, kellelt teavet 
küsitakse, sellest, kui tähtis on nimetatud 
teabe kiire edastamine.

Or. en

Selgitus

Agree on the concept of the need of providing information to donors (or relatives) on the 
process of donation and transplantation. However, in order to keep this concept under the 
competencies of the EU conferred by article 168 of the TFEU, it is suggested to focus on the 
risks for recipients as a result of the quality and safety of the organs. As this is implicitly 
linked to obtaining a complete, objective and reliable clinical history by the medical team, it 
is also suggested to include this provision under article 7, related to the characterisation of 
donors and organs. We are still working on the final wording and studying the most 
appropriate place to locate this provision in this Directive 

Muudatusettepanek 158
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selleks et täita käesolevas direktiivis 
sätestatud kvaliteedi- ja ohutustingimusi, 
püüavad liikmesriigid saada 
elusdoonoritelt kogu vajaliku teabe ning 
anda neile teavet, mida neil on vaja 
annetamise tagajärgede mõistmiseks. 
Annetamise puhul surnud doonorilt 
püüavad liikmesriigid sellist teavet saada 
sugulastelt või teistelt annetamiseks luba 
andvatelt isikutelt. Liikmesriigid 
teavitavad kõiki isikuid, kellelt teavet 
küsitakse, sellest, kui tähtis on nimetatud 
teabe kiire edastamine.

Or. en

Selgitus

Doonoritele ja nende sugulastele tuleb annetamise ja siirdamise protsessi kohta teavet anda. 
Samuti on väga tähtis, et tervishoiutöötajad saaksid haigusloo kohta täielikku, objektiivset ja 



PE439.155v03-00 60/83 AM\807512ET.doc

ET

usaldusväärset teavet.

Muudatusettepanek 159
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et potentsiaalsed 
elusdoonorid saaksid kogu vajaliku teabe 
annetuse eesmärgi ja olemuse, selle 
tagajärgede ja ohtude kohta, samuti 
retsipiendi käsutuses olevate 
alternatiivsete ravivõimaluste kohta, et 
nad saaksid teha teadliku otsuse. . See 
teave tuleb edastada enne elundi 
annetamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kahjuks ei kuulu elusdoonori kaitse pädevusse, mis ELile on antud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 168. See tähtis põhimõte kajastub põhjenduses 18. Seda põhimõtet võiks 
edasi arendada elusdoonorluse parimate tavade vahetuse programmi prioriteetse tegevuse nr 
3 kaudu.

Muudatusettepanek 160
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Elusannetusi käsitletakse 
surmajärgsete annetuste täiendusena ning 
neid kasutatakse üksnes äärmise 
abinõuna, kui puudub alternatiiv, nt 
elund surnud doonorilt. Elusannetused 
piirduvad oma ohtlikkuse tõttu üldiselt 
lähisugulaste, abikaasade ja stabiilsete 
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elukaaslaste vaheliste annetustega.

Or. it

(Vt raportööri muudatusettepanekut 31)

Selgitus

Stabiilselt koos elavad paarid võib põhimõtteliselt lisada nende hulka, kellel on lubatud teha 
elusannetusi.

Muudatusettepanek 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Elusannetusi käsitatakse 
surmajärgsete annetuste täiendusena ning 
neid kasutatakse üksnes äärmise 
abinõuna, kui puudub alternatiiv, nt 
elund surnud doonorilt. Elusannetused 
piirduvad oma ohtlikkuse tõttu reeglina 
lähisugulaste ja abikaasade vaheliste 
annetustega.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et elusdoonorid 
valitakse välja nende tervise ja haigusloo 
põhjal, millele lisatakse vajaduse korral 
vastava kvalifikatsiooni ja koolitusega 
spetsialistide poolt koostatud 
psühholoogiline hinnang. Selline 
hindamine aitab välistada isikud, kelle 
elundiannetused võivad olla ohtlikud teiste 

2. Liikmesriigid tagavad, et elusdoonorid 
valitakse välja nende tervise ja haigusloo
põhjal, millele lisatakse vajaduse korral 
vastava kvalifikatsiooni ja koolitusega 
spetsialistide poolt koostatud 
psühholoogiline hinnang. Selline 
hindamine aitab välistada isikud, kelle 
elundiannetused võivad olla ohtlikud teiste 
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tervisele, näiteks haiguste edasikandumise 
võimalikkuse tõttu, või nende endi 
tervisele.

tervisele, näiteks haiguste edasikandumise 
võimalikkuse tõttu, või nende endi 
tervisele. Liikmesriigid tagavad doonori 
kindlustamise vastavalt 
kindlustusõigusele.

Or. de

Selgitus

Elusdoonori kaitse tagatakse eelkõige tema kindlustamisega vastavalt kindlustusõigusele.
Elusdoonor seab heategevuslikul eesmärgil tehtud annetusega märgatavalt ohtu oma tervise, 
mistõttu seda ohtu tuleks eespool nimetatud meetme abil piirata.

Muudatusettepanek 163
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et järgida inimkeha 
kommertsotstarbel kasutamise vältimise 
põhimõtet, tagavad liikmesriigid, et 
võimalik hüvitis elusdoonoritele piirdub 
rangelt annetamisega otseselt seotud 
kulude heastamisega (nt reisikulud, 
lapsehoolduskulud, saamata jäänud tulu 
seoses tervenemise vajadusega, töö 
kaotamine või töövõimetus), ning väldivad 
rahalise stiimuli pakkumist võimalikule 
doonorile. 

Or. it

(Vt raportööri muudatusettepanekut 32)

Selgitus

On vaja selgitada, et annetamise tõttu saamata jäänud tulu võib olla tingitud ka töö kaotusest 
või töövõimetusest.
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Muudatusettepanek 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks, et järgida inimkeha 
kommertsotstarbel kasutamise vältimise 
põhimõtet, tagavad liikmesriigid, et 
võimalik hüvitus elusdoonoritele piirdub 
rangelt annetamisega seotud pikaajalise 
ravikindlustuse tagamisega ning 
annetamisega seotud kulude 
heastamisega, nagu reisikulud, 
lapsehoolduskulud, saamata jäänud tulu 
ning tervenemise kulu, ning väldivad 
rahalise stiimuli pakkumist võimalikule 
doonorile.

Or. en

Selgitus

Rahalised stiimulid elundidoonoritele ei ole ette nähtud. Samas tuleb tagada, et elusdoonor ei 
kannata annetamise tõttu rahalist kahju. Samuti tuleb selgitada, et kuigi elundi siirdamise ja 
sellega seotud kulude vahel peab olema range põhjuslik seos, et ole selle seosel ajalist 
piirangut ning see katab tervenemise kulud, sealhulgas siirdamisest põhjustatud ajutiste 
pikaajaliste või alaliste vaevuste ravi. 

Muudatusettepanek 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Doonorid võivad saada hüvitust, mis 
on rangelt piiratud annetamisega seotud 
kulude ja vaeva heastamisega. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid tingimused, 
mille alusel on lubatud hüvitist anda.

Or. en
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Selgitus

Pakutud sõnastus on võetud inimkudede ja –rakkude direktiivist, et tagada järjepidevus nende 
kahe ELi õigusakti vahel. 

Muudatusettepanek 166
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. See ei tohiks takistada elusdoonoritel 
saamast hüvitust, mis on rangelt piiratud 
annetamisega seotud kulude ja vaeva 
heastamisega. Sel juhul määratlevad 
liikmesriigid tingimused, mille alusel on 
lubatud hüvitist anda.

Or. en

Selgitus

See viide tuleks lisada artiklisse 13 (elundidoonorlust reguleerivad põhimõtted), et selgitada, 
et tasuta doonorluse kontseptsioonil on erandeid. Käesolev säte on kooskõlas inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsiooniga, WHO juhtpõhimõtetega inimrakkude, -kudede ja elundite 
siirdamise kohta ning Istanbuli deklaratsiooniga elundikaubanduse ja siirdamisturismi kohta. 
Pakutud sõnastus on võetud inimkudede ja -rakkude direktiivist, et tagada järjepidevus nende 
kahe ELi õigusakti vahel. 

Muudatusettepanek 167
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Isikul, kes on sekkumise tõttu 
kannatanud põhjendamatut kahju, on 
õigus õiglasele hüvitusele.

Or. it
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(Vt raportööri muudatusettepanekut 33)

Selgitus

Isikule, kes on kannatanud sekkumise tõttu põhjendamatut kahju, määrab makstava õiglase 
hüvituse igal konkreetsel juhul asjakohane kohtuasutus. Seetõttu ei ole selles suhtes võimalik 
direktiivis a priori piiranguid kehtestada.

Muudatusettepanek 168
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et pädev asutus 
peab elusdoonorite annetusjärgset
registrit, järgides sealjuures isikuandmete 
kaitse ja statistiliste andmete 
konfidentsiaalsuse põhimõtteid, ja et see 
asutus kogub andmeid ka doonorite 
hilisema seisukorra ning eeskätt 
elundiannetusega seotud 
komplikatsioonide kohta, mis võivad 
avalduda lühikese, keskmise või pikema 
ajavahemiku vältel.

3. Liikmesriigid tagavad, et pädev asutus 
peab elusdoonorite registrit, järgides 
sealjuures isikuandmete kaitse ja 
statistiliste andmete konfidentsiaalsuse 
põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Elundite kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks oleks ideaalne, kui kõik riigid looksid ja peaksid 
elusdoonorite hilisema seisukorra kohta registrit, kuid see ei ole võimalik ja tundub olevat 
direktiivi jaoks väga range meede. Elusdoonorite (mitte annetusjärgne) register on võimalik 
ja jälgitavuse tagamiseks vajalik. 

Muudatusettepanek 169
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et 
elusdoonorite hilisemat seisukorda 
jälgitakse vastavalt siseriiklikele sätetele, 
et teha kindlaks kõik juhtumid, mis võivad 
olla seotud annetatud elundi kvaliteedi ja 
ohutusega ja seeläbi ka retsipiendi 
ohutusega, samuti elusdoonoril esinevate 
raskete kõrvaltoimetega, mis võivad olla 
tingitud annetamisest, ning annavad 
nendest juhtumitest teada ja lahendavad 
need.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 33 a. 

Muudatusettepanek 170
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõigi 
elundisiirdamisega seotud toimingute 
puhul järgitakse täielikult ja tõhusalt 
põhiõigust isikuteandmete kaitsele 
kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate 
ühenduse õigusaktidega, nagu direktiiv 
95/46/EÜ, eelkõige selle artikli 8 lõige 3, 
artiklid 16 ja 17 ning artikli 28 lõige 2.

Liikmesriigid tagavad, et kõigi elundi 
annetamise ja siirdamisega seotud 
toimingute puhul järgitakse täielikult ja 
tõhusalt põhiõigust isikuteandmete kaitsele 
kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate 
ühenduse õigusaktidega, nagu direktiiv 
95/46/EÜ, eelkõige selle artikli 8 lõige 3, 
artiklid 16 ja 17 ning artikli 28 lõige 2.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete kaitse hõlmab ka doonoreid. 
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Muudatusettepanek 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Doonorite ja retsipientide anonüümsus Andmekaitse

Or. de

Muudatusettepanek 172
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Doonorite ja retsipientide anonüümsus  Doonorite ja retsipientide andmete kaitse 
ja konfidentsiaalsus

Or. de

Muudatusettepanek 173
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et doonorite ja 
retsipientide kõik isikuandmed, mida 
töödeldakse käesoleva direktiivi
reguleerimisala piires, muudetakse 
anonüümseks, nii et doonoreid ega
retsipiente ei ole võimalik tuvastada.

 Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et doonorite ja 
retsipientide kõik isikuandmed, mida
kogutakse ja töödeldakse käesoleva 
direktiivi reguleerimisalas ning millele 
kolmandad isikud juurde pääsevad, 
muudetakse anonüümseks või varustatakse 
pseudonüümidega, et kindlustada 
doonorite ja retsipientide kaitse.

Or. de
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Selgitus

Ettepanekus kasutatud mõisted „jälgitavus” ja „anonüümsus” on omavahel vastuolus.
Seetõttu tuleks sõnastust vastavalt asjakohastele andmekaitsedirektiividele muuta.

Muudatusettepanek 174
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et doonorite ja 
retsipientide kõik isikuandmed, mida 
töödeldakse käesoleva direktiivi
reguleerimisala piires, muudetakse 
anonüümseks, nii et doonoreid ega
retsipiente ei ole võimalik tuvastada.

 Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et doonorite ja 
retsipientide kõik isikuandmed, mida
kogutakse ja töödeldakse käesoleva 
direktiivi reguleerimisalas ning millele 
kolmandad isikud juurde pääsevad, 
muudetakse anonüümseks või varustatakse 
pseudonüümidega, et kindlustada 
doonorite ja retsipientide kaitse.

Or. de

Selgitus

Ettepanekus kasutatud mõisted „jälgitavus” ja „anonüümsus” on omavahel vastuolus.
Seetõttu tuleks sõnastust vastavalt asjakohastele andmekaitsedirektiividele muuta.

Muudatusettepanek 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et doonorite ja 
retsipientide kõik isikuandmed, mida 
töödeldakse käesoleva direktiivi
reguleerimisala piires, muudetakse 
anonüümseks, nii et doonoreid ega
retsipiente ei ole võimalik tuvastada.

 Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et doonorite ja 
retsipientide kõik isikuandmed, mida
kogutakse ja töödeldakse seoses käesoleva 
direktiivi kohaldamisega elundite 
annetamise protsessile, varustatakse 
pseudonüümidega, et kindlustada, et
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doonoreid ja retsipiente ei saa 
identifitseerida selleks volitamata 
kolmandad isikud.

Or. de

Selgitus

Eine Anonymisierung kann hier nicht als Option zugelassen werden, weil die 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleiben muss. Auf einschlägige 
Pseudonymisierungsverfahren sollte zurückgegriffen werden, um die Spenderidentifikation in 
bestimmten Einzelfällen über die Anwendung eines Schlüssels durch berechtigte Personen zu 
ermöglichen. Die (Ent-)Pseudomynisierung muss zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt 
wreden, um gerade bei grenzüberschreitenden Beschaffungswesen im Einzelfall die 
Rückverfolgbarkeit - unter Beachtung der Anforderugen des Datenschutzes - sicherzustellen.

Muudatusettepanek 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste määramine ja nende 
ülesanded

Pädeva(te) asutus(t)e, organisatsiooni(de) 
või institutsiooni(de) määramine ja nende 
ülesanded

Or. de

Selgitus

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt.



PE439.155v03-00 70/83 AM\807512ET.doc

ET

Muudatusettepanek 177
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nimetavad käesoleva 
direktiivi sätete rakendamise eest 
vastutava(d) pädeva asutuse või pädevad 
asutused (edaspidi „pädev asutus”). 

 Liikmesriigid nimetavad käesoleva 
direktiivi sätete rakendamise eest vastutava 
pädeva asutuse, organisatsiooni või
institutsiooni või pädevad asutused, 
organisatsioonid või institutsioonid 
(edaspidi „pädev(ad)
asutus(ed)/organisatsioon(id)/institutsioo
n(id)”). Liikmesriigi pädeva asutuse juhil 
ei tohi olla käesolevas direktiivis 
sätestatud toimingute läbiviimise suhtes 
juriidilist huvi ega töösuhet. Võimalikke 
retsipiente esindavad sotsiaalsete 
sidusrühmade esindajad võivad samuti 
osaleda ametiasutuste otsuste tegemises, 
et tagada toimingute läbipaistvus.

Or. el

Selgitus

Για να διατηρηθούν οι επιτυχημένες και εγκεκριμένες οργανωτικές δομές των κρατών μελών, το 
άρθ. 18 πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων αρμόδιων φορέων έντός του 
υπάρχοντος πλαισίου. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίζεται ρητά ότι μπορεί να πρόκειται για 
οποιονδήποτε οργανισμό, ίδρυμα ή αρχή, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό φορέα, όπως 
αναφέρει ο νέος ορισμός στο άρθρο 3 (τροπολογία 3). [Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά 
και η διάθεση οργανώνονται από ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υποβάλλουν 
αναφορές στο Υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπει η γερμανική Πράξη για τις μεταμοσχεύσεις, 
του 1997]. Επιπροσθέτως, για να διασφαλίστεί η απαιτούμενη αυξημένη διαφάνεια ενόψει των
σημαντικών διλημμάτων που συνεπάγεται η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης.

Muudatusettepanek 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid nimetavad käesoleva 
direktiivi sätete rakendamise eest 
vastutava(d) pädeva asutuse või pädevad 
asutused (edaspidi „pädev asutus”).

 Liikmesriigid nimetavad käesoleva 
direktiivi sätete rakendamise eest 
vastutava(d) avalik-õigusliku(d) või 
eraõigusliku(d) mittetulundusliku(d) 
pädeva(d) asutuse(d), organisatsiooni(d) 
või institutsiooni(d), kes tegeleb (või 
tegelevad) eelkõige käesolevast direktiivist 
tulenevate nõuete kohaldamisega.

Or. de

Selgitus

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt.

Muudatusettepanek 179
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nimetavad käesoleva 
direktiivi sätete rakendamise eest 
vastutava(d) pädeva asutuse või pädevad 
asutused (edaspidi „pädev asutus”).

Liikmesriigid nimetavad käesoleva 
direktiivi sätete rakendamise eest vastutava 
pädeva asutuse.

Or. en

Selgitus

Et tagada vastavus „pädeva asutuse” määratlusele.
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Muudatusettepanek 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus võtab eeskätt järgmised 
meetmed:

Pädevad asutused või institutsioonid 
võtavad eeskätt järgmised meetmed:

Or. de

Muudatusettepanek 181
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – teine lõik – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestab riikliku kvaliteediprogrammi
ja ajakohastab seda, nagu on sätestatud 
artiklis 4;

a) kehtestab kvaliteedi ja ohutuse 
raamistiku ja ajakohastab seda, nagu on 
sätestatud artiklis 4;

Or. en

Selgitus

Et tagada vastavus muudatusega artiklis 4.

Muudatusettepanek 182
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Iga liikmesriik võib delegeerida või 
võib lubada pädeval asutusel delegeerida 
talle käesoleva direktiiviga määratud 
ülesanded tervikuna või osaliselt mõnele 
muule siseriiklike õigusaktide kohaselt 
asjakohaseks peetavale organile. Selline 
organ võib ka abistada pädevat asutust 
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tema ülesannete täitmisel.

Or. en

Selgitus

On nõus vajadusega lisada delegeerimise võimalus. Käesolev sõnastus on paindlikum. See 
lõik tuleks paigutada enne võetavaid meetmeid (artikli 18 teine lõik). 

Muudatusettepanek 183
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Iga liikmesriik võib delegeerida või 
võib lubada pädeval asutusel delegeerida 
talle käesoleva direktiiviga määratud 
ülesanded tervikuna või osaliselt mõnele 
muule siseriiklike õigusaktide kohaselt 
asjakohaseks peetavale organile. Selline 
organ võib ka abistada pädevat asutust 
tema ülesannete täitmisel.

Or. en

Selgitus

On nõus vajadusega lisada delegeerimise võimalus.

Muudatusettepanek 184
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagab, et hankimisasutusi ja 
siirdamiskeskuseid kontrollitakse ja 
auditeeritakse korrapäraselt, et teha 
kindlaks käesoleva direktiivi nõuete 

b) tagab, et hankimisasutusi ja 
siirdamiskeskuseid kontrollitakse avalikult
ja auditeeritakse korrapäraselt, et teha 
kindlaks käesoleva direktiivi nõuete 
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järgimine; järgimine; 

Or. el

Selgitus

Elundisiirdamise tundlikku ja mittetulunduslikku aspekti ning siirdamist ootavate patsientide 
nõrka positsiooni arvestades tuleb sätestada range avalik kontroll siirdamistoimingute kõigi 
etappide suhtes.

Muudatusettepanek 185
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) annab asjakohaseid juhiseid 
tervishoiuasutustele, meditsiinitöötajatele 
ja teistele isikutele, kes osalevad elundi 
annetamisest kuni selle siirdamise või 
hävitamiseni kulgeva protsessi mis tahes 
etappides; 

e) annab asjakohaseid juhiseid 
tervishoiuasutustele, meditsiinitöötajatele 
ja teistele isikutele, kes osalevad elundi 
annetamisest kuni selle siirdamise või 
hävitamiseni kulgeva protsessi mis tahes 
etappides, samuti siirdamisjärgses ravis ja 
tervistumises. Nad tagavad, et 
operatsiooni ja operatsioonijärgsete 
etappide toimumise korra kohta 
koostatakse asjaomaste kirurgide, 
eriharidusega patoloogide ja teiste 
vajalike erialade spetsialistide vastutusel 
spetsiaalsed juhised.

Or. el

Selgitus

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας με 
θεραπευτικές αγωγές για την πρόληψη της απόρριψης είναι εξίσου απαραίτητη για την επιτυχία 
της μεταμόσχευσης στον ασθενή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, εφόσον έχει 
καίρια σημασία για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς.
Το εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοδηγεί τις νοσοκομειακές 
μονάδες σε θέματα παρακολούθησης ασθενών μετά από μεταμόσχευση. Τα ειδικά πρωτόκολλα 
θα διευκολύνουν τη λειτουργία των μεταμοσχευτικών κέντρων και τη διαφάνεια των 
διαδικασιών .



AM\807512ET.doc 75/83 PE439.155v03-00

ET

Muudatusettepanek 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädev asutus: 1. Liikmesriigid tagavad, et pädev(ad) 
asutus(ed), organisatsioon(id) või 
institutsioon(id):

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on suurema selguse saavutamine, võttes arvesse liikmesriigiti 
erinevaid tervishoiu korralduslikke mudeleid.

Muudatusettepanek 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) loob hankimisasutuste ja 
siirdamiskeskuste registri ning haldab seda.

(c) loob inimelundite hankimisega 
tegelemiseks volitatud tervishoiuasutuste 
või haiglate või muu asutuse 
meeskondade või osakondade ja 
siirdamiskeskuste registri ning haldab seda.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on suurema selguse saavutamine, võttes arvesse liikmesriigiti 
erinevaid tervishoiu korralduslikke mudeleid. 

Muudatusettepanek 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjoni või 
mõne muu liikmesriigi taotlusel teavet
hankimisasutuste ja siirdamiskeskuste 
registri kohta.

2. Liikmesriigid esitavad komisjoni või 
mõne muu liikmesriigi taotlusel teavet
inimelundite hankimisega tegelemiseks 
volitatud tervishoiuasutuste või haiglate 
või muu asutuse meeskondade või 
osakondade ja siirdamiskeskuste registri 
kohta.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on suurema selguse saavutamine, võttes arvesse liikmesriigiti 
erinevaid tervishoiu korralduslikke mudeleid. 

Muudatusettepanek 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob pädevate asutuste
võrgustiku, et vahetada käesoleva direktiivi 
rakendamisel omandatud kogemusi 
käsitlevat teavet.

1. Komisjon loob pädeva(te) asutus(t)e, 
organisatsiooni(de) või institutsiooni(de)
võrgustiku, et vahetada käesoleva direktiivi 
rakendamisel omandatud kogemusi 
käsitlevat teavet.

Or. de

Selgitus

Sõnastuse viimine vastavusse artikli 19 lõike 1 muudatusettepaneku sõnastusega. 

Muudatusettepanek 190
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et elundite 
vahetuseks, mis on pärit kolmandast riigist 
või on kolmandasse riiki suunatud, annab 
alati loa pädev asutus.

1. Liikmesriigid tagavad, et elundite 
vahetuseks, mis on pärit kolmandast riigist 
või on kolmandasse riiki suunatud, annab 
loa pädev asutus.

Or. de

Muudatusettepanek 191
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et elundite 
vahetuseks, mis on pärit kolmandast riigist 
või on kolmandasse riiki suunatud, annab 
alati loa pädev asutus.

1. Liikmesriigid tagavad, et elundite 
vahetuseks, mis on pärit kolmandast riigist 
või on kolmandasse riiki suunatud, annab 
loa pädev asutus.

Or. de

Muudatusettepanek 192
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad kanda Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonidele üle 
õiguse anda luba elundivahetuseks 
kolmandate riikidega.

Or. de

Selgitus

Säilitama peaks kehtiva ja end tõestanud elundite siirdamise korra, mis näeb ette ka elundite 
vahetamise kolmandate riikidega. Siiski ei peaks igaks elundivahetuseks kolmandate riikidega 
olema vaja eraldi luba, vaid tuleks anda üldluba elundivahetuseks konkreetse kolmanda 
riigiga. Selle ülesande võib üksikjuhul usaldada ka ühele Euroopa 
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elundivahetusorganisatsioonile. 

Muudatusettepanek 193
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad kanda Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonidele üle 
õiguse anda luba elundivahetuseks 
kolmandate riikidega.

Or. de

Selgitus

Säilitama peaks kehtiva ja end tõestanud elundite siirdamise korra, mis näeb ette ka elundite 
vahetamise kolmandate riikidega. Siiski ei peaks igaks elundivahetuseks kolmandate riikidega 
olema vaja eraldi luba, vaid tuleks anda üldluba elundivahetuseks konkreetse kolmanda 
riigiga. Selle ülesande võib üksikjuhul usaldada ka ühele Euroopa 
elundivahetusorganisatsioonile. 

Muudatusettepanek 194
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile enne 
….. ning edaspidi iga kolme aasta tagant 
aruande, mis käsitleb käesoleva direktiivi 
sätetega seotud tegevust ja selle direktiivi 
rakendamisel omandatud kogemusi.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile enne 
…..* ning edaspidi iga kolme aasta tagant 
aruande, mis käsitleb käesoleva direktiivi 
sätetega seotud tegevust ja selle direktiivi 
rakendamisel omandatud kogemusi.

* 6 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en



AM\807512ET.doc 79/83 PE439.155v03-00

ET

Selgitus

Ettepanekud uute tähtaegade kohta tegi komisjon seoses inimkudede ja -rakkude direktiivi 
kogemustega. 

Muudatusettepanek 195
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt ….. ja edaspidi iga kolme 
aasta tagant edastab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta.

2. Hiljemalt …..** ja edaspidi iga kolme 
aasta tagant edastab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta.

** 5 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Ettepanekud uute tähtaegade kohta tegi komisjon seoses inimkudede ja -rakkude direktiivi 
kogemustega. 

Muudatusettepanek 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimelundite kirjeldustes nõutava teabe 
(nagu on täpsustatud lisas) ajakohastamise 
ja edastamise eeskirjad;

(a) inimelundite ja doonori kirjeldustes 
nõutava teabe (nagu on täpsustatud lisas) 
ajakohastamise ja edastamise eeskirjad;

Or. de
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Selgitus

Täiendusega võetakse arvesse inimelundite ja doonori kirjelduse seost (1 a) ning direktiivi 
ettepaneku artikli 3 punktide m ja n kohast määratlust (1 c, 2 a ja b). 

Muudatusettepanek 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tõsistest kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest teavitamise kord.

(c) tõsistest kõrvalekalletest ja 
ootamatutest rasketest kõrvaltoimetest 
teavitamise kord.

Or. de

Selgitus

Täiendusega võetakse arvesse inimelundite ja doonori kirjelduse seost (1 a) ning direktiivi 
ettepaneku artikli 3 punktide m ja n kohast määratlust (1 c, 2 a ja b). 

Muudatusettepanek 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõsistest kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest teavitamise süsteemide 
vastastikune sidumine, mida on nimetatud 
artikli 11 lõikes 3;

(a) tõsistest kõrvalekalletest ja rasketest 
ootamatutest kõrvaltoimetest teavitamise 
süsteemide vastastikune sidumine, mida on 
nimetatud artikli 11 lõikes 3;

Or. de

Selgitus

Täiendusega võetakse arvesse inimelundite ja doonori kirjelduse seost (1 a) ning direktiivi 
ettepaneku artikli 3 punktide m ja n kohast määratlust (1 c, 2 a ja b). 
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Muudatusettepanek 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pädevate asutuste võrgustiku loomine ja 
haldamine, millele on osutatud artiklis 20.

(b) pädevate asutuste võrgustiku loomine ja 
toimimise tagamine, millele on osutatud 
artiklis 20.

Or. de

Selgitus

Täiendusega võetakse arvesse inimelundite ja doonori kirjelduse seost (1 a) ning direktiivi 
ettepaneku artikli 3 punktide m ja n kohast määratlust (1 c, 2 a ja b). 

Muudatusettepanek 200
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriike säilitamast või kehtestamast 
rangemaid kaitsemeetmeid tingimusel, et 
need on kooskõlas asutamislepingu 
sätetega.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigid soovivad, võivad nad kohaldada rangemaid meetmeid. See on kooskõlas 
inimkudede ja -rakkude direktiiviga. 

Muudatusettepanek 201
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriike säilitamast või kehtestamast 
rangemaid kaitsemeetmeid tingimusel, et 
need on kooskõlas asutamislepingu 
sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
siseriiklike õigusnormide teksti.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid edastama käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkonda käsitlevate 
siseriiklike õigusaktide kõik sätted. 

Muudatusettepanek 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – sissejuhatus 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikli 7 kohaldamiseks kogub 
hankimisasutus või hankimismeeskond 
teavet elundi ja doonori omaduste kohta, 
viies vajaduse korral läbi uurimise; selle 
teabe töötlemisel järgitakse isikuandmete 
kaitset ja konfidentsiaalsust käsitlevaid 

 Artikli 7 kohaldamiseks kogub 
hankimisasutus või hankimismeeskond 
igasugust eripära arvesse võttes teavet 
elundi ja doonori omaduste kohta; selle 
teabe töötlemisel järgitakse isikuandmete 
kaitset ja konfidentsiaalsust käsitlevaid 
õigusnorme. Andmete puudumise korral 
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õigusnorme. langetatakse otsus elundi siirdamise kohta 
doonori ja retsipiendi individuaalse riski 
hindamise alusel.

Or. de

Selgitus

Uue sõnastusega võetakse arvesse, et mõnikord ei ole võimalik saada ja hankida kogu teavet 
ja andmeid, mis on elundi ja doonori kirjeldusi reguleerivas lisas ette nähtud. See ei tohi 
üksikjuhul tuua kaasa siirdamise võimatuks muutumist. Kui täiendust ei võeta arvesse, 
vähendaks see veelgi siirdatavate elundite arvu. 


