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Tarkistus 57
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Elinsiirrot ovat yleistyneet 50 viime 
vuoden aikana maailmanlaajuisesti ja 
tuoneet valtavaa hyötyä sadoille tuhansille 
potilaille. Ihmiselinten käyttö elinsiirtoihin 
on lisääntynyt tasaisesti kahden viime 
vuosikymmenen aikana. Elinsiirto on 
nykyään kustannustehokkain hoito 
munuaisten vajaatoiminnan 
loppuvaiheessa, ja esimerkiksi maksan, 
keuhkojen ja sydämen vajaatoiminnan 
loppuvaiheessa se on ainoa käytettävissä 
oleva hoito.

(1) Elinsiirrot ovat yleistyneet 50 viime 
vuoden aikana maailmanlaajuisesti ja 
tuoneet valtavaa hyötyä sadoille tuhansille 
potilaille. Ihmiselinten käyttö elinsiirtoihin 
on lisääntynyt tasaisesti kahden viime 
vuosikymmenen aikana. Elinsiirto on 
nykyään riski-hyötysuhteeltaan paras
munuaisten ja haiman vajaatoiminnan 
loppuvaiheessa käytettävä hoito, ja 
esimerkiksi maksan, keuhkojen, suoliston
ja sydämen vajaatoiminnan loppuvaiheessa 
se on ainoa käytettävissä oleva hoito.

Or. fr

Perustelu

Jos lääketieteellisen asiantuntemuksen nykykäytännön mukaisesti toteutettavissa olevat 
elinsiirrot luetteloidaan, on varmistettava, että kyseinen luettelo on mahdollisimman kattava.

Tarkistus 58
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtoelinten käyttöön liittyy kuitenkin 
riskejä. Laajamittainen ihmiselinten 
terapeuttinen käyttö elinsiirroissa 
edellyttää, että niiden laatu ja turvallisuus 
ovat sellaiset, että minimoidaan kaikki 
tautien tarttumiseen liittyvät riskit.

(2) Siirtoelinten käyttöön liittyy kuitenkin 
riskejä. Laajamittainen ihmiselinten 
terapeuttinen käyttö elinsiirroissa 
edellyttää, että niiden laatu ja turvallisuus 
ovat sellaiset, että parannetaan riski-
hyötysuhdetta ja samalla minimoidaan 
kaikki elinten talteenottoon liittyvät riskit.
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Or. fr

Perustelu

Tautien tarttuminen on huomattava mutta ei ainoa riski elimen irrottamisesta, elimen 
siirtämiseen ja elinsiirron jälkeiseen hoitoon ja toipumiseen ulottuvassa ketjussa.

Tarkistus 59
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtoelinten käyttöön liittyy kuitenkin 
riskejä. Laajamittainen ihmiselinten 
terapeuttinen käyttö elinsiirroissa 
edellyttää, että niiden laatu ja turvallisuus 
ovat sellaiset, että minimoidaan kaikki 
tautien tarttumiseen liittyvät riskit.

(2) Siirtoelinten käyttöön liittyy kuitenkin 
riskejä. Laajamittainen ihmiselinten 
terapeuttinen käyttö elinsiirroissa 
edellyttää, että niiden laatu ja turvallisuus 
ovat sellaiset, että minimoidaan kaikki 
tautien tarttumiseen liittyvät riskit. Hyvin 
organisoidut kansalliset 
elinsiirtojärjestelmät ja parhaan saatavilla 
olevan asiantuntemuksen, teknologian ja 
innovatiivisen lääketieteellisen hoidon 
käyttö voivat vähentää huomattavasti 
siirtoelimiin liittyviä riskejä potilaille.

Or.en

Perustelu

Siirtojen jälkeen tapahtuvat immunologiset ongelmat eivät ole paras esimerkki direktiivin 
mahdollisista eduista.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtoelinten käyttöön liittyy kuitenkin 
riskejä. Laajamittainen ihmiselinten 

(2) Siirtoelinten käyttöön liittyy kuitenkin 
riskejä. Laajamittainen ihmiselinten 
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terapeuttinen käyttö elinsiirroissa 
edellyttää, että niiden laatu ja turvallisuus 
ovat sellaiset, että minimoidaan kaikki 
tautien tarttumiseen liittyvät riskit.

terapeuttinen käyttö elinsiirroissa 
edellyttää, että niiden laatu ja turvallisuus 
ovat sellaiset, että minimoidaan kaikki 
tautien tarttumiseen liittyvät riskit. Hyvin 
organisoidut kansalliset 
elinsiirtojärjestelmät ja parhaan saatavilla 
olevan asiantuntemuksen, teknologian ja 
innovatiivisen lääketieteellisen hoidon 
käyttö voivat vähentää huomattavasti 
siirtoelimiin liittyviä riskejä potilaille.

Or.en

Perustelu

Siirtojen jälkeen tapahtuvat immunologiset ongelmat eivät ole paras esimerkki direktiivin 
mahdollisista eduista.

Tarkistus 61
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtoelinten käyttöön liittyy kuitenkin 
riskejä. Laajamittainen ihmiselinten 
terapeuttinen käyttö elinsiirroissa 
edellyttää, että niiden laatu ja turvallisuus 
ovat sellaiset, että minimoidaan kaikki 
tautien tarttumiseen liittyvät riskit.

(2) Siirtoelinten käyttöön liittyy kuitenkin 
riskejä. Ihmiselinten terapeuttinen käyttö 
elinsiirroissa edellyttää, että niiden laatu ja 
turvallisuus ovat sellaiset, että 
minimoidaan kaikki tautien tarttumiseen 
liittyvät riskit.

Or.de

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa määritellään elinsiirtojen laatua ja turvallisuutta koskevat 
vaatimukset. Adjektiivi "laajamittainen" ei ole tässä aiheellinen, eivätkä elinsiirtoihin liittyvät 
riskit tule selviksi.
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Tarkistus 62
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Lisäksi terapeuttisiin tarkoituksiin 
käytettävien ihmiselinten saatavuus riippuu 
yhteisön kansalaisista, jotka ovat valmiita 
luovuttamaan niitä. Jotta suojellaan 
kansanterveyttä ja ehkäistään tautien 
tarttumista siirtoelinten kautta, näiden 
elinten talteenoton, kuljetuksen ja käytön 
aikana olisi toteuttava varotoimenpiteitä.

(3) Lisäksi terapeuttisiin tarkoituksiin 
käytettävien ihmiselinten saatavuus riippuu 
yhteisön kansalaisista, jotka ovat valmiita 
luovuttamaan niitä. Jäsenvaltioilla on 
velvollisuus lisätä omassa maassaan 
tapahtuvia elinluovutuksia, sillä 
elinsiirtojärjestelmän mahdollisia 
puutteita ei voida korjata viemällä elimiä 
tai potilaita maasta toiseen. Jotta 
suojellaan kansanterveyttä ja ehkäistään 
tautien tarttumista siirtoelinten kautta, 
näiden elinten talteenoton, kuljetuksen ja 
käytön aikana olisi toteuttava 
varotoimenpiteitä.

Or.en

Tarkistus 63
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Pula elimistä ja luovuttajista on 
merkittävin elinsiirtoihin liittyvä haaste, 
johon Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden on vastattava. Tästä syystä 
on ratkaisevan tärkeää laajentaa 
käytettävissä olevien elinten kantaa ja 
ottaa käyttöön keinot, joiden avulla 
voidaan optimoida Euroopan unionin 
tasolla aivokuoleman tai 
sydämenpysähdykseen jälkeen 
tapahtuvien elinluovutusten määrä sekä 
lisätä elävien luovuttajien määrää ja 
laajentaa "marginaalisia" luovuttajia 
koskevia elinluovutusperusteita.
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Or.fr

Tarkistus 64
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden kesken välitetään 
siirtoelimiä vuosittain. Elinten välitys on 
tärkeä keino laajentaa käytettävissä 
olevien elinten kantaa ja varmistaa 
luovuttajan ja vastaanottajan parempi 
yhteensopivuus, ja näin sillä parannetaan 
elinsiirtojen laatua. Tämä on erityisen 
tärkeää, jotta voidaan tarjota 
mahdollisimman hyvää hoitoa 
erityspotilaille, kuten kiireellisille, erittäin 
herkille tai lapsipotilaille. Käytettävissä 
olevat siirtoelimet pitäisi pystyä viemään 
toiseen maahan ilman tarpeettomia 
ongelmia ja viiveitä.

(4) Jäsenvaltioiden kesken välitetään 
siirtoelimiä vuosittain. Elinten välitys on 
tärkeä keino varmistaa luovuttajan ja 
vastaanottajan parempi yhteensopivuus, ja 
näin sillä parannetaan elinsiirtojen laatua. 
Tämä on erityisen tärkeää, jotta voidaan 
tarjota mahdollisimman hyvää hoitoa 
erityspotilaille, kuten kiireellisille, erittäin 
herkille tai lapsipotilaille. Käytettävissä 
olevat siirtoelimet pitäisi pystyä viemään 
toiseen maahan ilman tarpeettomia 
ongelmia ja viiveitä.

Or.fr

Perustelu

Luovuttajan ja vastaanottajan yhteensopivuus on tärkein syy perustaa Scandinavtransplantin 
tai Eurotransplantin kaltaisia elinten välitykseen erikoistuneita eurooppalaisia järjestöjä. 
Tämän yleiseurooppalaisen mallin tavoitteena ei ole laajentaa käytettävissä olevien elinten 
kantaa, vaikka malli toimisi kuinka tehokkaasti. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi on 
otettava käyttöön uusia kansallisen ja yhteisön tason strategioita.

Tarkistus 65
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden kesken välitetään 
siirtoelimiä vuosittain. Elinten välitys on 
tärkeä keino laajentaa käytettävissä 

(4) Jäsenvaltioiden kesken välitetään 
siirtoelimiä vuosittain. Elinten välitys on 
tärkeä keino varmistaa luovuttajan ja 
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olevien elinten kantaa ja varmistaa 
luovuttajan ja vastaanottajan parempi 
yhteensopivuus, ja näin sillä parannetaan 
elinsiirtojen laatua. Tämä on erityisen 
tärkeää, jotta voidaan tarjota 
mahdollisimman hyvää hoitoa 
erityspotilaille, kuten kiireellisille, erittäin 
herkille tai lapsipotilaille. Käytettävissä 
olevat siirtoelimet pitäisi pystyä viemään 
toiseen maahan ilman tarpeettomia 
ongelmia ja viiveitä.

vastaanottajan parempi yhteensopivuus, ja 
näin sillä parannetaan elinsiirtojen laatua. 
Tämä on erityisen tärkeää, jotta voidaan 
tarjota mahdollisimman hyvää hoitoa 
erityspotilaille, kuten kiireellisille, erittäin 
herkille tai lapsipotilaille. Käytettävissä 
olevat siirtoelimet pitäisi pystyä viemään 
toiseen maahan ilman tarpeettomia 
ongelmia ja viiveitä.

Or.de

Perustelu

Direktiivin tavoitteena olevalla siirtoelinten tehokkaammalla välityksellä voidaan toki 
parantaa siirteiden laatua, mutta ei saada siirrettäviksi enemmän elimiä. Tämä riippuu 
muista tekijöistä, muun muassa kansalaisten luovutushalukkuudesta.

Tarkistus 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän vuoksi ihmisistä saatavien 
elinten talteenottoa, kuljetusta ja käyttöä 
varten tarvitaan yhteisiä yhteisön tasoisia 
laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Näillä 
vaatimuksilla voidaan edistää elinten 
välitystä, mistä on hyötyä vuosittain 
tuhansille eurooppalaisille potilaille, jotka 
tarvitsevat tämänkaltaista hoitoa. Yhteisön 
lainsäädännöllä pitäisi varmistaa, että 
ihmiselimet täyttävät riittävät laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset. Näin ollen 
tällaisten vaatimusten vahvistaminen auttaa 
vakuuttamaan kansalaiset siitä, että 
jostakin muusta jäsenvaltiosta saaduilla 
elimillä on aina samat laatuun ja 
turvallisuuteen liittyvät perustakuut kuin 
heidän omasta maastaan saaduilla.

(6) Tämän vuoksi ihmisistä saatavien 
elinten talteenottoa, kuljetusta ja käyttöä 
varten tarvitaan yhteisiä yhteisön tasoisia 
laatu- ja turvallisuusvaatimuksia ottaen 
kuitenkin huomioon SEUT-sopimuksen 
168 artiklan 7 kohdassa (aiempi EY-
sopimuksen 152 artiklan 5 kohta) 
tarkoitettu toissijaisuusperiaate. Näillä 
vaatimuksilla voidaan edistää elinten 
välitystä, mistä on hyötyä vuosittain 
tuhansille eurooppalaisille potilaille, jotka 
tarvitsevat tämänkaltaista hoitoa. Yhteisön 
lainsäädännöllä pitäisi varmistaa, että 
ihmiselimet täyttävät yleisesti hyväksytyt
laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Näin 
ollen tällaisten vaatimusten vahvistaminen 
auttaa vakuuttamaan kansalaiset siitä, että 
jostakin muusta jäsenvaltiosta saaduilla 
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elimillä on aina samat laatuun ja 
turvallisuuteen liittyvät perustakuut kuin 
heidän omasta maastaan saaduilla.

Or.de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 67
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan 
mukaan kyseisen artiklan 4 artiklan a 
kohdan mukaan hyväksytyt toimet eivät 
vaikuta elinten lääketieteellistä käyttöä 
koskeviin kansallisiin säännöksiin. Siksi 
elinsiirto kirurgisena toimenpiteenä ei 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. 
Koska tavoitteena on kuitenkin 
siirrännäisiin liittyvien riskien 
vähentäminen, on tarpeen sisällyttää 
tämän direktiivin soveltamisalaan tiettyjä 
määräyksiä elinsiirtoprosessista ja etenkin 
määräyksiä sellaisten elinsiirtoprosessissa 
tapahtuvien epätoivottujen ja 
odottamattomien tilanteiden varalta, jotka 
saattavat vaikuttaa elinten laatuun ja 
turvallisuuteen.
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Or.en

Tarkistus 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Elinsiirtoprosessin riskien 
vähentämiseksi ja hyötyjen 
maksimoimiseksi jäsenvaltioiden on 
toteutettava tehokkaat kansalliset 
laatuohjelmat. Ohjelma olisi pantava 
täytäntöön ja toteutettava elimen 
luovutuksesta siirtoon tai hävittämiseen 
ulottuvan koko ketjun ajan, ja sen olisi 
katettava henkilöstö ja organisaatio, tilat, 
laitteet, materiaalit, dokumentaatio ja 
rekistereiden pitäminen. Kansallisen 
laatuohjelman olisi tarpeen mukaan 
sisällettävä auditointi. Jäsenvaltioiden 
pitäisi voida siirtää kirjallisten sopimusten 
kautta vastuuta ohjelman osien 
toteuttamisesta eurooppalaisille 
siirtoelinten välitysjärjestöille.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or.de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 69
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Elinsiirtoprosessin riskien 
vähentämiseksi ja hyötyjen 
maksimoimiseksi jäsenvaltioiden on 
toteutettava tehokkaat kansalliset 

(7) Elinsiirtoprosessin riskien 
vähentämiseksi ja hyötyjen 
maksimoimiseksi jäsenvaltioiden on 
toteutettava tehokkaat kansalliset 
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laatuohjelmat. Ohjelma olisi pantava 
täytäntöön ja toteutettava elimen 
luovutuksesta siirtoon tai hävittämiseen 
ulottuvan koko ketjun ajan, ja sen olisi 
katettava henkilöstö ja organisaatio, tilat, 
laitteet, materiaalit, dokumentaatio ja 
rekistereiden pitäminen. Kansallisen 
laatuohjelman olisi tarpeen mukaan 
sisällettävä auditointi. Jäsenvaltioiden 
pitäisi voida siirtää kirjallisten sopimusten 
kautta vastuuta ohjelman osien 
toteuttamisesta eurooppalaisille 
siirtoelinten välitysjärjestöille.

laatuohjelmat. Ohjelma olisi pantava 
täytäntöön ja toteutettava elimen 
luovutuksesta siirtoon tai hävittämiseen 
ulottuvan koko ketjun ajan, ja sen olisi 
katettava henkilöstö ja organisaatio, tilat, 
laitteet, materiaalit, dokumentaatio ja 
rekistereiden pitäminen. Kansallisen 
laatuohjelman olisi tarpeen mukaan 
sisällettävä auditointi. Jäsenvaltioiden 
pitäisi voida siirtää kirjallisten sopimusten 
kautta vastuuta ohjelman osien 
toteuttamisesta eurooppalaisille 
siirtoelinten välitysjärjestöille. 
Jäsenvaltioiden pitäisi voida osallistua 
vapaaehtoisesti elinvaihtojärjestelyihin ja 
sopimuksiin elinten rajatylittävää vaihtoa 
harjoittavien organisaatioiden kanssa, 
eikä osallistuminen edellytä jäsenvaltioita 
soveltamaan yhteisiä odotuslistoja.

Or.en

Tarkistus 70
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Elinsiirtoprosessin riskien 
vähentämiseksi ja hyötyjen 
maksimoimiseksi jäsenvaltioiden on 
toteutettava tehokkaat kansalliset 
laatuohjelmat. Ohjelma olisi pantava 
täytäntöön ja toteutettava elimen 
luovutuksesta siirtoon tai hävittämiseen 
ulottuvan koko ketjun ajan, ja sen olisi 
katettava henkilöstö ja organisaatio, tilat, 
laitteet, materiaalit, dokumentaatio ja 
rekistereiden pitäminen. Kansallisen 
laatuohjelman olisi tarpeen mukaan 
sisällettävä auditointi. Jäsenvaltioiden 
pitäisi voida siirtää kirjallisten sopimusten 
kautta vastuuta ohjelman osien 
toteuttamisesta eurooppalaisille 

(7) Elinsiirtoprosessin riskien 
vähentämiseksi ja hyötyjen 
maksimoimiseksi jäsenvaltioiden on 
toteutettava tehokkaat kansalliset 
laatuohjelmat ja varmistettava myös, että 
niillä on tarkka kuvaus luovuttajasta ja 
elimistä. Ohjelma olisi pantava täytäntöön 
ja toteutettava elimen luovutuksesta 
siirtoon tai hävittämiseen ulottuvan koko 
ketjun ajan, ja sen olisi katettava henkilöstö 
ja organisaatio, tilat, laitteet, materiaalit, 
dokumentaatio ja rekistereiden pitäminen. 
Kansallisen laatuohjelman olisi tarpeen 
mukaan sisällettävä auditointi. 
Jäsenvaltioiden pitäisi voida siirtää 
kirjallisten sopimusten kautta vastuuta
ohjelman osien toteuttamisesta 
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siirtoelinten välitysjärjestöille. eurooppalaisille siirtoelinten 
välitysjärjestöille.

Or.fr

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 71
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
valvottava elinten talteenottoa koskevia 
edellytyksiä yksilöityjen talteenotto-
organisaatioiden hyväksymisen kautta. 
Hyväksynnässä olisi oletettava, että 
käytössä ovat asianmukainen organisointi, 
pätevä henkilöstö sekä riittävät tilat ja 
materiaalit.

(8) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
valvottava elinten talteenottoa koskevia 
edellytyksiä ja otettava huomioon 
kansalliset erityispiirteet elinsiirto-
organisaatioiden valinnassa. 
Hyväksynnässä olisi oletettava, että 
käytössä ovat asianmukainen organisointi, 
pätevä henkilöstö sekä riittävät tilat ja 
materiaalit.

Or.fr

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista, että komission tekstissä suositellaan niin suppeassa käytössä 
olevaa kansallisten elinsiirtojärjestelmien organisointia koskevaa mallia.

Tarkistus 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Mahdollisten luovuttajien arviointi 
ennen elinsiirtoa on olennainen osa 
elinsiirtoprosessia. Arvioinnin on tarjottava 

(10) Mahdollisten luovuttajien arviointi 
ennen elinsiirtoa on olennainen osa 
elinsiirtoprosessia. Arvioinnin on tarjottava 
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riittävästi tietoa, jotta elinsiirtokeskus voi 
tehdä asianmukaisen analyysin riskeistä ja 
hyödyistä. Elimen riskit ja ominaisuudet on 
kartoitettava ja dokumentoitava, jotta 
voidaan löytää sopiva vastaanottaja. 
Kerättäviin tietoihin olisi sisällyttävä 
täydellinen kuvaus elimestä ja 
luovuttajasta.

riittävästi tietoa, jotta elinsiirtokeskus voi 
tehdä asianmukaisen analyysin riskeistä ja 
hyödyistä. Elimen riskit ja ominaisuudet on 
kartoitettava ja dokumentoitava, jotta 
voidaan löytää sopiva vastaanottaja. 
Terveydentilaa koskevilla taustatiedoilla, 
lääkärintarkastuksella ja täydentävillä 
testeillä kerättäviin tietoihin olisi 
sisällyttävä täydellinen kuvaus elimestä ja 
luovuttajasta. Tarkkojen, luotettavien ja 
objektiivisten taustatietojen saamiseksi 
hoitohenkilökunnan olisi haastateltava 
elävää luovuttajaa tai kuolleen 
luovuttajan omaisia. Tämä on erittäin 
tärkeää, sillä kuolleelta luovuttajalta 
saatavan elimen tapauksessa aikarajat 
pienentävät mahdollisuuksia havaita 
mahdollisia vakavia tartuntatauteja. 
Haastatteluissa henkilökunnan olisi 
asianmukaisesti ilmoitettava 
haastateltaville luovutuksen riskeistä ja 
seurauksista, jotta he tietäisivät, miten 
tärkeää kaikkien asiaankuuluvien tietojen 
ilmoittaminen on.

Or.en

Perustelu

Terveydentilaa koskevien taustatietojen saamisen merkitystä olisi korostettava, sillä se on 
ratkaisevassa asemassa varmistettaessa siirrettävien elinten laatua ja turvallisuutta. Siksi 
luovuttajille/omaisille on ilmoitettava asianmukaisesti vastaanottajalle mahdollisesti 
aiheutuvista riskeistä.

Tarkistus 73
Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Elinluovuttaja on erittäin usein myös 
kudosluovuttaja. Elinten laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksilla olisi 
täydennettävä ihmiskudosten ja -solujen 

(13) Elinluovuttaja on erittäin usein myös 
kudosluovuttaja. Elinten laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksilla olisi 
täydennettävä ihmiskudosten ja -solujen 
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luovuttamista, hankintaa, testausta, 
käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua 
koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten 
vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/23/EY 
säädettyä kudoksia ja soluja koskevaa 
nykyistä yhteisön järjestelmää, ja 
vaatimukset olisi yhdistettävä siihen. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
jäljitettävä elimen luovuttajalle tai 
vastaanottajalle aiheutunut odottamaton 
haittavaikutus ja ilmoitettava siitä 
kyseisessä direktiivissä säädettyyn 
kudoksia käsittelevään 
valvontajärjestelmään.

luovuttamista, hankintaa, testausta, 
käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua 
koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten 
vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/23/EY 
säädettyä kudoksia ja soluja koskevaa 
nykyistä yhteisön järjestelmää, ja 
vaatimukset olisi yhdistettävä siihen. 
Toimivaltaisten viranomaisten tai laitoksen 
olisi jäljitettävä elimen luovuttajalle tai 
vastaanottajalle aiheutunut odottamaton 
haittavaikutus ja ilmoitettava siitä 
kyseisessä direktiivissä säädettyyn 
kudoksia käsittelevään 
valvontajärjestelmään.

(Tämän tarkistuksen pitäisi koskea koko 
tekstiä.)

Or.en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa elinsiirrot eivät kuulu valtion viranomaisille, vaan muille 
toimivaltaisille laitoksille (esim. Saksassa Deutsche Stiftung für Organtransplantation).

Tarkistus 74
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Ihmiselinten luovutukseen, 
talteenottoon, testaukseen, säilöntään, 
kuljetukseen ja siirtoihin suoraan 
osallistuvalla henkilöstöllä olisi oltava 
asianmukainen pätevyys ja koulutus.

(14) Ihmiselinten luovutukseen, 
testaukseen, ominaisuuksien kuvaukseen, 
talteenottoon, säilöntään, kuljetukseen ja 
siirtoihin suoraan osallistuvalla 
henkilöstöllä olisi oltava asianmukainen 
pätevyys ja koulutus.

Or.en
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Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että nämä vaatimukset koskevat vain kyseiseen prosessiin osallistuvaa 
hoitohenkilöstöä. Näin tiukkojen vaatimusten pyytäminen muulle henkilöstölle saattaa johtaa 
elinten tarpeettomaan menetykseen. Ehdotetut vaiheet on tarkoitus tilata kliinisen käytännön 
mukaisesti ja direktiivin 2 artiklan perusteella. Uusi sanamuoto vastaa paremmin EU:n 
jäsenvaltioiden realiteetteja ja sillä selkeytetään, ettei tarkoituksena ole hallinnollisen taakan 
lisääminen.

Tarkistus 75
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
valvottava elinten välitystä yhteisön 
ulkopuolisista maista ja yhteisön 
ulkopuolisiin maihin. Lupa olisi 
myönnettävä vain, jos tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia vastaavat 
vaatimukset täyttyvät. Nykyisten 
eurooppalaisten elinluovutusjärjestöjen 
merkittävä rooli näihin järjestöihin 
kuuluvien jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden kesken tapahtuvassa elinten 
välityksessä olisi kuitenkin otettava 
huomioon.

(15) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
valvottava elinten välitystä yhteisön 
ulkopuolisista maista ja yhteisön 
ulkopuolisiin maihin. Lupa olisi 
myönnettävä vain, jos tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia vastaavat 
vaatimukset täyttyvät. Nykyisten 
eurooppalaisten elinluovutusjärjestöjen 
merkittävä rooli näihin järjestöihin 
kuuluvien jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden kesken tapahtuvassa elinten 
välityksessä olisi kuitenkin otettava 
huomioon. Kolmatta maata tai sikäläistä 
talteenotto-organisaatiota koskeva lupa 
olisi voitava myöntää myös yleislupana.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, ettei kuhunkin yksittäiseen välitystapahtumaan kolmannen maan 
kanssa tarvita yksittäistapauslupaa, vaan riittää, että on yleislupa, jolla sallitaan elinten 
välitystoiminta kolmannen maan tai siellä toimivan tietyn organisaation kanssa, mikäli 
kyseisen maan standardit ovat samanarvoisia direktiivissä säädettyjen standardien kanssa. 
Muuten toiminta voi hidastua niin, että elimet eivät ole enää käyttökelpoisia.
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Tarkistus 76
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä on kunnioitettava 
perusoikeuksia ja otettava huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Perusoikeuskirjan mukaisesti ja ottaen 
huomioon tarpeen mukaan yleissopimus 
ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä
elinsiirto-ohjelmien olisi perustuttava 
vapaaehtoisiin ja maksutta tapahtuviin 
luovutuksiin, luovuttajan 
pyyteettömyyteen sekä luovuttajan ja 
vastaanottajan väliseen solidaarisuuteen 
niin, että varmistetaan kuolleen 
luovuttajan ja vastaanottajan tai 
vastaanottajien nimettömyyssuoja.

(16) Siirrettävien elinten laadun ja 
turvallisuuden takaamiseksi elinsiirto-
ohjelmien olisi perustuttava 
vapaaehtoisiin ja maksutta tapahtuviin 
luovutuksiin. Tämä näkökulma on 
oleellisen tärkeä, koska näiden 
periaatteiden rikkominen saattaa olla 
yhteydessä vakaviin riskeihin, jotka 
saattavat johtaa vastaanottajien ja elävien 
luovuttajien kannalta huonoihin 
tuloksiin. Jos luovutus ei ole 
vapaaehtoinen ja/tai jos siitä on 
taloudellista hyötyä, luovutusprosessin 
laatua ei voida täysin varmistaa, koska 
ihmisten elämänlaadun parantaminen tai 
hengen pelastaminen ei ole direktiivin 
pääasiallinen tai ainoa päämäärä. Vaikka 
prosessi onkin kehitetty asianmukaisten 
laatunormien mukaisesti, mahdolliselta 
elävältä luovuttajalta tai mahdollisen 
kuolleen luovuttajan omaisilta saatavat 
potilasta koskevat taustatiedot eivät ehkä 
ole riittävän tarkkoja luovuttajasta 
vastaanottajaan mahdollisesti tarttuvien 
tautien havaitsemiseksi silloin, jos 
luovuttajat pyrkivät hyötymään 
taloudellisesti tai ovat pakon alaisia. 
Tämä merkitsisi turvallisuusongelmaa 
mahdollisille vastaanottajille, koska 
hoitohenkilöstöllä olisi rajalliset kyvyt 
asianmukaisen riskianalyysin 
toteuttamiseen.
Tässä direktiivissä on kunnioitettava 
perusoikeuksia ja otettava huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Perusoikeuskirjan mukaisesti direktiivissä 
olisi otettava huomioon tarpeen mukaan 
yleissopimus ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä sekä WHO:n antamat 
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periaatteelliset ohjeet ihmisten solujen, 
kudosten ja elinten siirroista.

Or.en

Perustelu

Johdanto-osan 16 kappaleen pitäisi vahvistaa enemmän III luvun (elinten luovutusta koskevat 
periaatteet) suhdetta siirrettäväksi tarkoitettujen elinten laatuun ja turvallisuuteen.

Tarkistus 77
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä on kunnioitettava 
perusoikeuksia ja otettava huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Perusoikeuskirjan mukaisesti ja ottaen
huomioon tarpeen mukaan yleissopimus 
ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä 
elinsiirto-ohjelmien olisi perustuttava 
vapaaehtoisiin ja maksutta tapahtuviin 
luovutuksiin, luovuttajan 
pyyteettömyyteen sekä luovuttajan ja 
vastaanottajan väliseen solidaarisuuteen 
niin, että varmistetaan kuolleen 
luovuttajan ja vastaanottajan tai 
vastaanottajien nimettömyyssuoja.

(16) Tässä direktiivissä on kunnioitettava 
perusoikeuksia ja otettava huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Perusoikeuskirjan mukaisesti direktiivissä 
olisi otettava huomioon tarpeen mukaan 
myös yleissopimus ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä sekä WHO:n antamat 
periaatteelliset ohjeet ihmisten solujen, 
kudosten ja elinten siirroista.

Or.en

Tarkistus 78
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä on kunnioitettava (16) Tässä direktiivissä on kunnioitettava 
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perusoikeuksia ja otettava huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Perusoikeuskirjan mukaisesti ja ottaen 
huomioon tarpeen mukaan yleissopimus 
ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä 
elinsiirto-ohjelmien olisi perustuttava 
vapaaehtoisiin ja maksutta tapahtuviin 
luovutuksiin, luovuttajan pyyteettömyyteen 
sekä luovuttajan ja vastaanottajan väliseen 
solidaarisuuteen niin, että varmistetaan 
kuolleen luovuttajan ja vastaanottajan tai 
vastaanottajien nimettömyyssuoja.

perusoikeuksia ja otettava huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Perusoikeuskirjan mukaisesti ja ottaen 
huomioon tarpeen mukaan yleissopimus 
ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä 
elinsiirto-ohjelmien olisi perustuttava 
vapaaehtoisiin ja maksutta tapahtuviin 
luovutuksiin, elävän luovuttajan 
pyyteettömyyteen sekä luovuttajan ja 
vastaanottajan väliseen solidaarisuuteen 
niin, että varmistetaan kuolleen luovuttajan 
ja vastaanottajan tai vastaanottajien 
nimettömyyssuoja.

Or.fr

Perustelu

Termiä pyyteettömyys on syytä käyttää vain kun kyseessä on elävä luovuttaja.

Tarkistus 79
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Toimivaltainen viranomainen voi 
kuulla kansallista tietosuojaviranomaista 
kehyksen luomiseksi siirtoelimiä 
koskevien tietojen siirtämiseksi 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista.

Or.en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(16 b) Yleisenä periaatteena 
vastaanottajien henkilöllisyyttä ei koskaan 
pitäisi paljastaa luovuttajalle tai tämän 
omaisille, eikä myöskään toisin päin, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jossa 
kyseisten tietojen ilmoittaminen tietyissä 
olosuhteissa sallitaan luovuttajalle tai 
tämän omaisille ja elimen vastaanottajalle 
molempien osapuolten suostumuksella.

Or.en

Perustelu

Luovuttajan ja vastaanottajan välisen anonymiteetin säilyttäminen, joka alkuperäisessä 
ehdotuksessa oli johdanto-osan 16 kappaleessa, on parempi selittää uudessa johdanto-osan 
kappaleessa. Tämä selvittäisi, että anonymiteettiä koskevan periaatteen yhteydessä ei viitata 
tietosuojaan, koska se olisi ristiriidassa jäljitettävyyden kanssa.

Tarkistus 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
kielletään periaatteessa terveyteen 
liittyvien tietojen käsittely. 
Kieltoperiaatteen soveltamisesta on 
rajoitettuja poikkeuksia. Direktiivissä 
95/46/EY vaaditaan lisäksi, että 
rekisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa 
tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, 
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, 

(17) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
kielletään periaatteessa terveyteen 
liittyvien tietojen käsittely. 
Kieltoperiaatteen soveltamisesta on 
rajoitettuja poikkeuksia. Direktiivissä 
95/46/EY vaaditaan lisäksi, että 
rekisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa 
tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, 
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, 
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muuttamiselta, luvattomalta 
luovuttamiselta tai tietojen antamiselta 
sekä kaikelta muulta laittomalta 
käsittelyltä.

muuttamiselta, luvattomalta 
luovuttamiselta tai tietojen antamiselta 
sekä kaikelta muulta laittomalta 
käsittelyltä. Direktiivin mukaisesti 
luovuttajien ja vastaanottajien 
henkilötietojen suojaksi olisi oltava tiukat 
salassapitosäännökset ja turvatoimet. 
Toimivaltainen viranomainen voi myös 
kuulla kansallista tietosuojaviranomaista 
kehyksen luomiseksi siirtoelimiä 
koskevien tietojen siirtämiseksi 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista.

Or.en

Perustelu

Ehdotamme, että kaikki viittaukset tietosuojaan sisällytetään tähän johdanto-osan 
kappaleeseen, josta selkeästi käy ilmi velvoite noudattaa direktiivin 95/46/EY vaatimuksia.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
kielletään periaatteessa terveyteen 
liittyvien tietojen käsittely. 
Kieltoperiaatteen soveltamisesta on 
rajoitettuja poikkeuksia. Direktiivissä 
95/46/EY vaaditaan lisäksi, että 
rekisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa 
tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, 
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, 
muuttamiselta, luvattomalta 
luovuttamiselta tai tietojen antamiselta 
sekä kaikelta muulta laittomalta 

(17) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
kielletään periaatteessa terveyteen 
liittyvien tietojen käsittely. 
Kieltoperiaatteen soveltamisesta on 
rajoitettuja poikkeuksia. Direktiivissä 
95/46/EY vaaditaan lisäksi, että 
rekisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa 
tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, 
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, 
muuttamiselta, luvattomalta 
luovuttamiselta tai tietojen antamiselta 
sekä kaikelta muulta laittomalta 
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käsittelyltä. käsittelyltä. Direktiivin mukaisesti 
luovuttajien ja vastaanottajien 
henkilötietojen suojaksi olisi oltava tiukat 
salassapitosäännökset ja turvatoimet. 
Toimivaltainen viranomainen voi myös 
kuulla kansallista tietosuojaviranomaista 
kehyksen luomiseksi siirtoelimiä 
koskevien tietojen siirtämiseksi 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista.

Or.en

Perustelu

Luovuttajien ja vastaanottajien henkilötietojen suojaksi olisi oltava salassapitosäännökset ja 
turvatoimet. Viittaamme tähän johdanto-osan kappaleeseen, josta selkeästi käy ilmi velvoite 
noudattaa direktiivin 95/46/EY vaatimuksia.

Tarkistus 83
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(21) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

(21) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Tämän direktiivin 25 artiklan 
osalta kaikissa tapauksissa, joissa 
käsitellään tietosuojaan ja -turvaan 
vaikuttavia täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
olisi kuultava kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä.

Or.en



PE439.155v03-00 22/86 AM\807512FI.doc

FI

Tarkistus 84
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(22) Toimivaltaa olisi erityisesti siirrettävä 
komissiolle, jotta se voi säätää – kun 
siirtoelimiä on tarkoitus välittää 
jäsenvaltiosta toiseen – menettelyistä, jotka 
liittyvät elinten ominaisuuksia koskevien 
tietojen toimittamiseen 
elinsiirtokeskuksille, elinten 
jäljitettävyyden varmistamiseen, mukaan 
lukien merkintävaatimukset, sekä vakavista 
vaaratilanteista tai haittavaikutuksista 
raportoimiseen. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia tai täydentää sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(22) Toimivaltaa olisi erityisesti siirrettävä 
komissiolle, jotta se voi säätää – kun 
siirtoelimiä on tarkoitus välittää 
jäsenvaltiosta toiseen – menettelyistä, jotka 
liittyvät luovuttajan ja elinten 
ominaisuuksia koskevien tietojen 
toimittamiseen elinsiirtokeskuksille, elinten 
jäljitettävyyden varmistamiseen, mukaan 
lukien merkintävaatimukset, sekä vakavista 
vaaratilanteista tai haittavaikutuksista 
raportoimiseen. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia tai täydentää sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or.fr

Tarkistus 85
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä annetaan säännöt
ihmisistä peräisin olevien ja ihmiseen 
siirrettäväksi tarkoitettujen elinten laadun
ja turvallisuuden varmistamiseksi, jotta 
taataan ihmisten terveyden suojelun korkea 
taso.

Tässä direktiivissä annetaan ihmisistä 
peräisin olevien ja ihmiseen siirrettäväksi 
tarkoitettujen elinten laatua ja 
turvallisuutta koskevat puitteet, jotta 
taataan ihmisten terveyden suojelun korkea 
taso.

Or.fr
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Perustelu

Kyseiselle direktiiville on asetettava kaksi tavoitetta: asianosaisten osapuolten 
oikeusvarmuuden takaaminen ja direktiivin toimeenpanoa koskevan joustavuuden 
varmistaminen, jotta otetaan huomioon, että elinsiirtoja tehdään terveyttä koskevissa 
hätätilanteissa.

Tarkistus 86
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
ihmisistä peräisin olevien ja ihmiseen 
siirrettäväksi tarkoitettujen elinten laadun 
ja turvallisuuden varmistamiseksi, jotta 
taataan ihmisten terveyden suojelun korkea 
taso.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or.en

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
elimiin tai elinten osiin, jos niitä 
käytetään samaan tarkoitukseen kuin 
koko elintä ihmiskehossa, sekä 
kompleksisiin kudoksiin.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään soveltamisalaa kudosdirektiivin 2 artiklan 2 kohdan c alakohdan 
tekstillä ja otetaan lisäksi huomioon kompleksiset kudokset (esim. kasvojen ja raajojen, kuten 
käsien tai käsivarsien, siirrot).
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Tarkistus 88
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) ’hyväksymisellä’ tarkoitetaan 
hyväksymistä, akkreditointia, nimeämistä 
tai lisenssin myöntämistä kussakin 
jäsenvaltiossa käytettyjen käsitteiden 
mukaan

(a) "hyväksymisellä" tarkoitetaan 
hyväksymistä, akkreditointia, nimeämistä, 
lisenssin myöntämistä tai rekisteröintiä
kussakin jäsenvaltiossa käytettyjen 
käsitteiden mukaan

Or.en

Perustelu

Rekisteröinnin sisällyttämisen tarkoitus on lisätä määritelmän joustavuutta, jotta sitä 
voitaisiin soveltaa kaikkiin erilaisiin terveydenhoitojärjestelmiin EU:n alueella. Näin 
yksityiskohtaiselle selvitykselle ei kuitenkaan ole tarvetta, sillä se hankaloittaa määritelmää 
tarpeettomasti. Jos tämä sisällytetään johdanto-osan kappaleeksi, asia on arvioitava 
uudelleen.

Tarkistus 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) ’hyväksymisellä’ tarkoitetaan 
hyväksymistä, akkreditointia, nimeämistä
tai lisenssin myöntämistä kussakin 
jäsenvaltiossa käytettyjen käsitteiden
mukaan

(a) ’hyväksymisellä’ tarkoitetaan 
akkreditointia, luvan tai lisenssin 
myöntämistä tai sertifiointia kussakin 
jäsenvaltiossa käytettyjen 
sääntelymenettelyjen mukaan

Or.de

Perustelu

Tarkistus perustuu kudosdirektiivin 2004/23/EY käsitteisiin, ja sillä otetaan huomioon 
erilaiset kansalliset sääntelymenettelyt.
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Tarkistus 90
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(a a) "toimivaltaisella viranomaisella" 
tarkoitetaan yhtä tai useampaa voittoa 
tavoittelematonta viranomaista, elintä, 
järjestöä ja/tai laitosta, joka on vastuussa 
tämän direktiivin vaatimusten 
täytäntöönpanosta.

Or.en

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(a a) "toimivaltaisella viranomaisella" 
tarkoitetaan yhtä tai useampaa voittoa 
tavoittelematonta viranomaista, elintä, 
järjestöä ja/tai laitosta, joka on vastuussa 
tämän direktiivin vaatimusten 
täytäntöönpanosta

Or.en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen määritelmä on oleellinen.

Tarkistus 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(c) ’luovuttajalla’ tarkoitetaan eläviä ja 
kuolleita ihmisiä, joista elimet ovat 
peräisin

(c) ’luovuttajalla’ tarkoitetaan jokaista 
ihmiselinten elävää tai kuollutta 
ihmisessä olevaa lähdettä

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella määritellään luovuttaja käyttämällä kudosdirektiivin sanamuotoa. Määritelmä 
on tarpeen eron tekemiseksi talteenoton käsitteeseen.

Tarkistus 93
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) ’luovuttajalla’ tarkoitetaan eläviä ja 
kuolleita ihmisiä, joista elimet ovat 
peräisin

(c) "luovuttajalla" tarkoitetaan ihmistä, 
joka on luovuttanut yhden tai useamman 
elimen joko elinaikanaan tai kuoltuaan

Or.en

Perustelu

On tärkeää tehdä selväksi, että oleellista on luovutuksen hetki eikä se, onko luovuttaja elossa 
elimen poistamishetkellä. Elävä luovuttaja saattaa kuolla elimen luovutuksen jälkeen, mutta 
hän ei siltikään ole kuollut luovuttaja.

Tarkistus 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) ’luovuttajalla’ tarkoitetaan eläviä ja 
kuolleita ihmisiä, joista elimet ovat 

(c) "luovuttajalla" tarkoitetaan ihmistä, 
joka on luovuttanut yhden tai useamman 
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peräisin elimen joko elinaikanaan tai kuoltuaan

Or.en

Perustelu

On tärkeää tehdä selväksi, että oleellista on luovutuksen hetki eikä se, onko luovuttaja elossa 
elimen poistamishetkellä. Elävä luovuttaja saattaa kuolla elimen luovutuksen jälkeen, mutta 
hän ei siltikään ole kuollut luovuttaja.

Tarkistus 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(d) ’luovutuksella’ tarkoitetaan ihmisen 
elimen luovuttamista elinsiirtoa varten

(d) ’luovutuksella’ tarkoitetaan 
ihmiselinten luovuttamista käytettäviksi 
ihmisessä

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella määritellään luovutus kudosdirektiivin sanamuodolla.

Tarkistus 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(e) ’luovuttajan kuvauksella’ tarkoitetaan 
sellaisten luovuttajan ominaisuuksia 
koskevien tietojen keräämistä, joita 
tarvitaan asianmukaisen riskinarvioinnin 
tekemiseksi, jotta vältetään
vastaanottajalle aiheutuvat riskit ja 
optimoidaan elinten jakaminen

(e) "luovuttajan kuvauksella" tarkoitetaan 
sellaisten luovuttajan ominaisuuksia 
koskevien tietojen keräämistä, joita 
tarvitaan hänen soveltuvuutensa 
arvioimiseksi, asianmukaisen 
riskinarvioinnin tekemiseksi, 
vastaanottajalle aiheutuvien riskien 
minimoimiseksi ja elinten jakamisen 
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optimoimiseksi

Or.en

Perustelu

Uusi sanamuoto vastaa paremmin luovuttajan kuvauksen tavoitteita.

Tarkistus 97
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(f) ’eurooppalaisilla elinvälitysjärjestöillä’ 
tarkoitetaan voittoa tuottamattomia julkisia 
tai yksityisiä järjestöjä, jotka ovat 
erikoistuneet varsinkin valtioiden rajat 
ylittävään elinten välitykseen; tällaiseen 
järjestöön kuuluvat valtiot ovat 
enimmäkseen yhteisön jäsenvaltioita

(f) "eurooppalaisilla elinvälitysjärjestöillä" 
tarkoitetaan voittoa tuottamattomia julkisia 
tai yksityisiä järjestöjä, jotka ovat 
erikoistuneet varsinkin kansalliseen ja/tai 
valtioiden rajat ylittävään elinten 
välitykseen; tällaiseen järjestöön kuuluvat 
valtiot ovat enimmäkseen yhteisön 
jäsenvaltioita

Or.en

Perustelu

Kaikki eurooppalaiset elinvälitysjärjestöt välittävät elimiä jäsenvaltiossaan ja eri maiden 
välillä.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(g) ’elimellä’ tarkoitetaan ihmiskehon 
erilaistunutta ja elintärkeää osaa, joka 
muodostuu erilaisista kudoksista ja 
säilyttää rakenteensa, vaskularisaationsa ja 
kykynsä kehittää huomattavan autonomisia 

(g) ’elimellä’ tarkoitetaan sekä ihmiskehon 
erilaistunutta ja elintärkeää osaa, joka 
muodostuu erilaisista kudoksista ja 
säilyttää rakenteensa, vaskularisaationsa ja 
kykynsä kehittää huomattavan autonomisia 
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fysiologisia toimintoja fysiologisia toimintoja, että elinten osia, 
jos niitä käytetään samaan tarkoitukseen 
kuin koko elintä ihmiskehossa, sekä 
kompleksisia kudoksia

Or.de

Perustelu

Ehdottamalla direktiiviä elinsiirtoihin tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksista parlamentti ja neuvosto pyrkivät täydentämään seuraavien alojen 
yhdenmukaista sääntelyä: ihmisveri, ihmisestä peräisin olevat verituotteet, solut, kudokset ja 
elimet. Tärkeää tässä on nyt käsiteltävänä olevan direktiiviehdotuksen soveltamisala aiemmin 
annettujen säädösten yhteydessä.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(g) ’elimellä’ tarkoitetaan ihmiskehon 
erilaistunutta ja elintärkeää osaa, joka 
muodostuu erilaisista kudoksista ja 
säilyttää rakenteensa, vaskularisaationsa ja 
kykynsä kehittää huomattavan autonomisia 
fysiologisia toimintoja

(g) "elimellä" tarkoitetaan ihmiskehon 
erilaistunutta ja elintärkeää osaa, joka 
muodostuu erilaisista kudoksista ja 
säilyttää rakenteensa, vaskularisaationsa ja 
kykynsä kehittää huomattavan autonomisia 
fysiologisia toimintoja, sekä elinten osia, 
jos niitä käytetään samaan tarkoitukseen 
kuin kokonaista ihmisruumiin elintä, kun 
rakennetta ja vaskularisaatiota koskevat 
edellytykset täytetään

Or.en

Perustelu

Koska kudoksia koskevan direktiivin 2004/23/EY soveltamisalaan eivät sen 2 artiklan 2 
kohdan c alakohdan mukaisesti kuulu elinten osat, tämän alan säännökset olisi sisällytettävä 
käsiteltävänä olevaan direktiiviluonnokseen porsaanreikien ehkäisemiseksi. Tämä koskee
esimerkiksi maksan osien siirtoa koskevaa yleistä käytäntöä, sillä maksan osa voi korvata 
kokonaisen elimen toiminnan.
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Tarkistus 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(g) ’elimellä’ tarkoitetaan ihmiskehon 
erilaistunutta ja elintärkeää osaa, joka 
muodostuu erilaisista kudoksista ja 
säilyttää rakenteensa, vaskularisaationsa ja 
kykynsä kehittää huomattavan autonomisia 
fysiologisia toimintoja

(g) "elimellä" tarkoitetaan ihmiskehon 
erilaistunutta ja elintärkeää osaa, joka 
muodostuu erilaisista kudoksista ja 
säilyttää rakenteensa, vaskularisaationsa ja 
kykynsä kehittää huomattavan autonomisia
fysiologisia toimintoja; elimen osan 
katsotaan myös kuuluvan tämän 
määritelmän piiriin, jos sitä käytetään 
samaan tarkoitukseen kuin kokonaista 
ihmisruumiin elintä, kun rakennetta ja 
vaskularisaatiota koskevat edellytykset 
täytetään

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(h) ’elimen kuvauksella’ tarkoitetaan 
sellaisten elimen ominaisuuksia koskevien 

(h) "luovuttajan kuvauksella" tarkoitetaan 
sellaisten luovuttajan ominaisuuksia 
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tietojen keräämistä, joita tarvitaan 
asianmukaisen riskinarvioinnin 
tekemiseksi, jotta vältetään 
vastaanottajalle aiheutuvat riskit ja 
optimoidaan elinten jakaminen

koskevien tietojen keräämistä, joita 
tarvitaan hänen soveltuvuutensa 
arvioimiseksi, asianmukaisen 
riskinarvioinnin tekemiseksi, 
vastaanottajalle aiheutuvien riskien 
minimoimiseksi ja elinten tehokkaan 
jakamisen varmistamiseksi

Or.en

Perustelu

Uusi sanamuoto vastaa paremmin elimen kuvauksen tavoitteita.

Tarkistus 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(i) ’talteenotolla’ tarkoitetaan prosessia, 
jonka kautta luovutetut elimet saadaan 
käyttöön

(i) ’talteenotolla’ tarkoitetaan koordinoitua
prosessia, jonka kautta luovutetut elimet 
saadaan käyttöön

Or.de

Perustelu

Talteenottoprosessin on oltava koordinoitu.

Tarkistus 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(i a) ’käytettäväksi saattamisella’ 
tarkoitetaan ihmiselinten valmistelua, 
manipulointia, säilömistä, pakkaamista ja 
kuljetusta 
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Or.de

Perustelu

Kudosdirektiivissä 2004/23/EY on määritelty hankinta, käsittely ja säilöminen, kun taas 
käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa määritellään hankinta ja säilöminen. Määrittelemättä 
jää näin tärkeitä välivaiheita, kuten valmistelu, manipulointi, pakkaaminen ja kuljetus, jolloin 
ne jäävät myös sääntelyn ulkopuolelle.

Tarkistus 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(j) ’talteenotto-organisaatiolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuoltolaitosta, sairaalassa 
toimivaa ryhmää tai yksikköä tai muuta 
laitosta, jolla on toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyntä ottaa talteen 
ihmiselimiä

(j) ’talteenotto-organisaatiolla’ tarkoitetaan 
yhtä tai useampaa julkista tai yksityistä 
yleishyödyllistä 
tahoa/organisaatiota/laitosta, joka vastaa 
erityisesti koordinoidusta ihmiselinten 
talteenottamisesta ja käytettäviksi 
saattamisesta

Or.de

Perustelu

Direktiivin sisältöä rajattaessa on otettava ehdottomasti huomioon SEUT-sopimuksen 168 
artiklan 7 kohdassa (aiempi EY-sopimuksen 152 artiklan 5 kohta) tarkoitettu 
toissijaisuusperiaate. Asia on huomioitu osittain johdanto-osan 19 kappaleessa. Tätä 
vastaavasti on mukautettava direktiiviehdotuksen 3 artiklan määritelmiä. Mukautusten 
vaikutukset esimerkiksi 18 artiklaan on otettava huomioon.

Tarkistus 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(j a) ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
tarkoitetaan yhtä tai useampaa julkista tai 



AM\807512FI.doc 33/86 PE439.155v03-00

FI

yksityistä yleishyödyllistä toimivaltaista 
tahoa/organisaatiota/laitosta, joka vastaa 
erityisesti tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta

Or.de

Perustelu

Direktiivin sisältöä rajattaessa on otettava ehdottomasti huomioon SEUT-sopimuksen 168 
artiklan 7 kohdassa (aiempi EY-sopimuksen 152 artiklan 5 kohta) tarkoitettu 
toissijaisuusperiaate. Asia on huomioitu osittain johdanto-osan 19 kappaleessa. Tätä 
vastaavasti on mukautettava direktiiviehdotuksen 3 artiklan määritelmiä. Mukautusten 
vaikutukset esimerkiksi 18 artiklaan on otettava huomioon.

Tarkistus 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) ’säilömisellä’ tarkoitetaan kemiallisten 
aineiden käyttöä, ympäristöolosuhteiden 
muuttamista tai muita keinoja, joilla 
käsittelyn aikana pyritään estämään tai 
hidastamaan ihmisen elinten biologista tai 
fysikaalista heikkenemistä talteenoton ja 
siirron välillä

(k) ’säilömisellä’ tarkoitetaan kemiallisten 
aineiden käyttöä, ympäristöolosuhteiden 
muuttamista tai muita keinoja, joilla 
käytettäväksi saattamisen aikana pyritään 
estämään tai hidastamaan ihmisen elinten 
biologista tai fysikaalista heikkenemistä 
talteenoton ja siirron välillä

Or.de

Perustelu

Täydennys johtuu määritelmäosan täydentämisestä käytettäväksi saattamisen käsitteellä (ks. 3 
artiklan i a alakohta).

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – m alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(m) ’vakavalla vaaratilanteella’ 
tarkoitetaan luovutuksen ja siirron välisen 
ketjun mihin tahansa vaiheeseen liittyvää 
odottamatonta tilannetta, joka saattaa 
aiheuttaa tartuntataudin siirtymisen, 
johtaa potilaan kuolemaan tai vaarantaa 
potilaan hengen, johtaa potilaan 
invaliditeettiin tai työkyvyttömyyteen 
taikka aiheuttaa sairaalahoidon tai 
sairauden taikka sen pidentymisen

(m) ’vakavalla vaaratilanteella’ 
tarkoitetaan elinten talteenottoon, 
säilömiseen ja käytettäväksi saattamiseen
liittyvää ei-toivottua ja odottamatonta 
tilannetta, joka saattaa aiheuttaa tarttuvan 
taudin siirtymisen, johtaa luovuttajan tai 
vastaanottajan kuolemaan tai vaarantaa 
heidän henkensä taikka aiheuttaa heille 
invaliditeetin, vaatia sairaalahoitoa tai 
aiheuttaa muun sairauden, sikäli kuin ei 
ole kyse immuunivasteen heikentymisestä 
aiheutuvista vaikutuksista

Or.de

Perustelu

Vakavan odottamattoman vaaratilanteen määritelmä on niin laaja, että siitä seuraa 
väistämättä suuri määrä niin laadun kuin turvallisuuden kannalta turhia ilmoituksia. Sen 
vuoksi ehdotetaan määritelmän täsmentämistä.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) ’vakavalla haittavaikutuksella’ 
tarkoitetaan luovutuksen ja elinsiirron 
välisen ketjun mihin tahansa vaiheeseen 
liittyvässä luovuttajassa tai vastaanottajassa 
esiintyvää tahatonta reaktiota, tartuntatauti 
mukaan lukien, joka johtaa kuolemaan tai 
vaarantaa hengen, johtaa invaliditeettiin tai 
työkyvyttömyyteen taikka aiheuttaa 
sairaalahoidon tai sairauden taikka sen 
pidentymisen

(n) ’vakavalla haittavaikutuksella’ 
tarkoitetaan elimen luovutuksen, 
talteenoton, säilömisen tai käytettäväksi 
saattamisen ja elinsiirron yhteydessä
luovuttajassa tai vastaanottajassa esiintyvää 
tahatonta tai odottamatonta vakavaa
reaktiota, tartuntatauti mukaan lukien, joka 
johtaa kuolemaan tai vaarantaa hengen, 
johtaa invaliditeettiin tai 
työkyvyttömyyteen taikka aiheuttaa 
sairaalahoidon tai odottamattoman
sairauden taikka sen pidentymisen;
poikkeuksena ovat immuunivasteen 
heikentymisestä aiheutuvat vaikutukset
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Or.de

Perustelu

Vakavan haittavaikutuksen määritelmä on niin laaja, että siitä seuraa väistämättä suuri 
määrä niin laadun kuin turvallisuuden kannalta turhia ilmoituksia. Sen vuoksi ehdotetaan 
määritelmän täsmentämistä.

Tarkistus 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(n) ’vakavalla haittavaikutuksella’ 
tarkoitetaan luovutuksen ja elinsiirron 
välisen ketjun mihin tahansa vaiheeseen 
liittyvässä luovuttajassa tai vastaanottajassa 
esiintyvää tahatonta reaktiota, tartuntatauti 
mukaan lukien, joka johtaa kuolemaan tai 
vaarantaa hengen, johtaa invaliditeettiin tai 
työkyvyttömyyteen taikka aiheuttaa 
sairaalahoidon tai sairauden taikka sen 
pidentymisen

(n) "vakavalla haittavaikutuksella"
tarkoitetaan luovutuksen ja elinsiirron 
välisen ketjun mihin tahansa vaiheeseen 
mahdollisesti liittyvässä elävässä 
luovuttajassa tai vastaanottajassa esiintyvää 
tahatonta reaktiota, tartuntatauti mukaan 
lukien, joka johtaa kuolemaan tai vaarantaa 
hengen, johtaa invaliditeettiin tai 
työkyvyttömyyteen taikka aiheuttaa 
sairaalahoidon tai sairauden taikka sen 
pidentymisen

Or.en

Perustelu

Ainoastaan elävillä luovuttajilla voi olla terveysongelmia, jotka liittyvät luovutukseen. Lisäksi 
on olemassa reaktioita, joiden syytä ei voida täysin osoittaa, ja niitä on tutkittava. Sanamuoto 
vastaa näitä tosiseikkoja.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) ’elinsiirrolla’ tarkoitetaan prosessia, (p) ’elinsiirrolla’ tarkoitetaan prosessia, 
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jossa palautetaan ihmiskehon tietyt 
toiminnot siirtämällä vastaanottajaan 
vastaavia elimiä

jossa palautetaan ihmiskehon tietyt 
toiminnot siirtämällä vastaanottajaan 
ihmisen elimiä

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään elinsiirron käsitettä.

Tarkistus 111
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – r alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(r) ’jäljitettävyydellä’ tarkoitetaan 
toimivaltaisen viranomaisen kykyä 
paikallistaa ja tunnistaa elin luovutuksesta 
elinsiirtoon tai hävittämiseen ulottuvan 
ketjun kussakin vaiheessa; tällä 
viranomaisella on oikeus tässä 
direktiivissä täsmennetyissä olosuhteissa

(r) ’jäljitettävyydellä’ tarkoitetaan 
toimivaltaisen viranomaisen kykyä 
paikallistaa ja tunnistaa elin luovutuksesta 
elinsiirtoon tai hävittämiseen ulottuvan 
ketjun kussakin vaiheessa

– tunnistaa luovuttaja ja talteenotto-
organisaatio
– tunnistaa vastaanottaja(t) 
elinsiirtokeskuksessa tai -keskuksissa
– paikallistaa ja tunnistaa kaikki asiaan 
liittyvät ei-henkilökohtaiset tiedot, jotka 
liittyvät elimen kanssa kosketuksiin 
joutuviin tuotteisiin ja materiaaleihin.

Or.de

Perustelu

Tarkistus sisältää selkeän ehdotuksen jäljitettävyyden määritelmäksi, ja asia konkretisoituu 
10 artiklassa.
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Tarkistus 112
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Elinten laatu ja turvallisuus Laatu- ja turvallisuuskehys

Or.en

Perustelu

“Kehys” on laajempana terminä parempi kuin “ohjelma”. Jäsenvaltioiden 
terveydenhoitojärjestelmien todellisen luonteen huomioon ottamiseksi on parempi olla 
täsmentämättä onko tämä kehys monikansallinen, kansallinen vai alueellinen.

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset laatuohjelmat Laatu- ja turvallisuuskehys

Or.en

Perustelu

“Kehys” on laajempana terminä parempi kuin “ohjelma”. Jäsenvaltioiden 
terveydenhoitojärjestelmien todellisen luonteen huomioon ottamiseksi on parempi olla 
täsmentämättä onko tämä kehys monikansallinen, kansallinen vai alueellinen.

Tarkistus 114
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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perustetaan kansallinen laatuohjelma, joka
kattaa kaikki luovutuksesta elinsiirtoon tai 
hävittämiseen ulottuvan ketjun vaiheet, 
jotta taataan direktiivissä säädettyjen 
sääntöjen noudattaminen.

perustetaan kansallinen laatuohjelma, joka 
kattaa kaikki luovutuksesta elinsiirtoon tai 
hävittämiseen ulottuvan ketjun vaiheet, 
jotta taataan direktiivissä säädettyjen 
sääntöjen noudattaminen, mikä 
jäsenvaltioiden on varmistettava luomalla 
asianmukaisia julkisia 
valvontamekanismeja.

Or.el

Perustelu

Koska elinsiirto on herkkä ja voittoa tavoittelematon prosessi ja koska elinsiirtoa odottavien 
potilaiden asema on heikko, on laadittava tiukkoja julkisen valvonnan menetelmiä prosessin 
jokaista vaihetta varten.

Tarkistus 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisessa laatuohjelmassa on 
määrättävä seuraavien hyväksymisestä ja 
täytäntöönpanosta:

2. Laatu- ja turvallisuuskehyksessä on 
määrättävä seuraavien hyväksymisestä ja 
täytäntöönpanosta:

Or.en

Perustelu

Tämä jäsenvaltioiden lämpimästi kannattama uusi rakenne auttaa ymmärtämään paremmin 
laatu- ja turvallisuuskehyksen oleellisia elementtejä. Eri osien tarkemmat määritelmät 
löytyvät vastaavista artikloista.

Tarkistus 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

a) vakiotoimintamenettelyt luovuttajien 
henkilöllisyyden varmistamiseksi

a) menettelyt luovuttajien henkilöllisyyden 
varmistamiseksi

Or.en

Tarkistus 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) vakiotoimintamenettelyt luovuttajan tai 
luovuttajan perheen suostumusta tai 
hyväksyntää koskevien tietojen 
varmistamiseksi kansallisen sääntöjen 
mukaisesti

b) menettelyt luovuttajan tai luovuttajan 
perheen suostumusta tai hyväksyntää 
koskevien tietojen varmistamiseksi 
luovutus- ja talteenottopaikassa 
sovellettavien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti

Or.en

Perustelu

Tämä jäsenvaltioiden lämpimästi kannattama uusi rakenne auttaa ymmärtämään paremmin 
laatu- ja turvallisuuskehyksen oleellisia elementtejä. Eri osien tarkemmat määritelmät 
löytyvät vastaavista artikloista.

Tarkistus 118
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakiotoimintamenettelyt luovuttajan tai 
luovuttajan perheen suostumusta tai 
hyväksyntää koskevien tietojen 
varmistamiseksi kansallisen sääntöjen 
mukaisesti

b) vakiotoimintamenettelyt luovuttajan tai 
luovuttajan perheen suostumusta koskevien 
tietojen varmistamiseksi kansallisen 
sääntöjen mukaisesti
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Or.fr

Perustelu

Tarkistuksen avulla oikeutetaan mahdollisuus kieltäytyä suostumuksesta, mikä on voimassa 
oleva käytäntö suurimmassa osassa jäsenvaltioista.

Tarkistus 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) vakiotoimintamenettelyt elimen ja 
luovuttajan täydellisen kuvauksen 
varmistamiseksi 7 artiklan ja liitteessä 
annetun mallin mukaisesti

c) menettelyt elimen ja luovuttajan 
täydellisen kuvauksen varmistamiseksi 7 
artiklan ja liitteessä annetun mallin 
mukaisesti

Or.en

Perustelu

Tämä jäsenvaltioiden lämpimästi kannattama uusi rakenne auttaa ymmärtämään paremmin 
laatu- ja turvallisuuskehyksen oleellisia elementtejä. Eri osien tarkemmat määritelmät 
löytyvät vastaavista artikloista.

Tarkistus 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) säännöt ihmiselinten kuljettamista 
varten 8 artiklan mukaisesti.

e) menettelyt ihmiselinten kuljettamista 
varten 8 artiklan mukaisesti.

Or.en
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Perustelu

Tämä jäsenvaltioiden lämpimästi kannattama uusi rakenne auttaa ymmärtämään paremmin 
laatu- ja turvallisuuskehyksen oleellisia elementtejä. Eri osien tarkemmat määritelmät 
löytyvät vastaavista artikloista.

Tarkistus 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – e a–e c alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) menettelyt, joilla taataan jäljitettävyys 
sekä henkilötietojen suojaa ja 
luottamuksellisuutta koskevien 
oikeudellisten vaatimusten 
noudattaminen; kyseisiin menettelyihin 
kuuluvat talteenotto-organisaatioiden ja 
elinsiirtokeskusten jäljitettävyyttä 
koskevat vastuut;
e b) menettelyt vakavien vaaratilanteiden 
ja haittavaikutusten tarkasta, nopeasta ja 
luotettavasta raportoinnista 11 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, mukaan luettuna 
talteenotto-organisaatioiden ja 
elinsiirtokeskusten vastuut kyseisestä 
raportoinnista;
e c) menettelyt vakavien vaaratilanteiden 
ja haittavaikutusten hallinnoinnista 11 
artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan 
luettuna talteenotto-organisaatioiden ja 
elinsiirtokeskusten vastuut kyseisestä 
hallinnoinnista;

Or.en

Perustelu

Tämä jäsenvaltioiden lämpimästi kannattama uusi rakenne auttaa ymmärtämään paremmin 
laatu- ja turvallisuuskehyksen oleellisia elementtejä. Eri osien tarkemmat määritelmät 
löytyvät vastaavista artikloista.
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Tarkistus 122
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisissa laatuohjelmissa on 3. Lisäksi laatu- ja turvallisuuskehyksessä 
on varmistettava, että 
terveydenhoitohenkilöstöllä, joka on 
mukana luovutuksesta elinsiirtoon tai 
hävittämiseen ulottuvan ketjun eri 
vaiheissa, on asianmukainen pätevyys ja 
koulutus, ja että henkilöstölle kehitetään 
erityisiä koulutusohjelmia

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 123
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisissa laatuohjelmissa on Poistetaan.
a) annettava säännöt elimen
jäljitettävyyden varmistamiseksi kaikissa 
luovutuksesta elinsiirtoon tai 
hävittämiseen ulottuvan ketjun vaiheissa 
10 artiklan mukaisesti, mukaan lukien
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– vakiotoimintamenettelyt, joilla taataan 
elinten jäljitettävyys kansallisella tasolla
– tarvittavat tiedot, joilla taataan 
jäljitettävyys sekä henkilötietojen suojaa 
ja luottamuksellisuutta koskevien 
oikeudellisten vaatimusten 
noudattaminen
– talteenotto-organisaatioiden ja 
elinsiirtokeskusten vastuu jäljitettävyyden 
osalta

Or.en

Tarkistus 124
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) perustettava seuraavat 
vakiotoimintamenettelyt:

Poistetaan.

– tarkka, nopea ja luotettava raportointi 
vakavista vaaratilanteista ja 
haittavaikutuksista 11 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti
– elinten poistaminen jakelusta 11 
artiklan 2 kohdan mukaisesti
– talteenotto-organisaatioiden ja
elinsiirtokeskusten vastuu raportoinnissa

Or.en

Tarkistus 125
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– talteenotto-organisaatioiden ja – talteenotto-organisaatioiden ja 
elinsiirtokeskusten vastuu 11 artiklan 1 
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elinsiirtokeskusten vastuu raportoinnissa kohdassa tarkoitetussa raportoinnissa

Or.de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 126
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) annettava lupa muun kuin 
optimaalisen elimen käyttöön potilaan 
henkeä uhkaavissa hätätilanteissa sen 
jälkeen, kun on kuultu 
lääkintähenkilöstöä ja potilasta tai tämän 
lähiomaisia, jos potilas ei kykene 
ilmaisemaan tahtoaan henkilökohtaisesti,

Or.fr

Tarkistus 127
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) vahvistettava pätevyys, joka vaaditaan 
henkilöstöltä, joka on mukana 
luovutuksesta elinsiirtoon tai 

Poistetaan.
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hävittämiseen ulottuvan ketjun eri 
vaiheissa, ja kehitettävä erityisiä 
koulutusohjelmia henkilöstölle 
tunnustettujen kansainvälisten 
standardien mukaisesti.

Or.en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) vahvistettava pätevyys, joka vaaditaan 
henkilöstöltä, joka on mukana 
luovutuksesta elinsiirtoon tai hävittämiseen 
ulottuvan ketjun eri vaiheissa, ja 
kehitettävä erityisiä koulutusohjelmia 
henkilöstölle tunnustettujen 
kansainvälisten standardien mukaisesti.

c) vahvistettava pätevyys tai taidot, jotka
vaaditaan terveydenhoitohenkilöstöltä, 
joka on mukana luovutuksesta elinsiirtoon 
tai hävittämiseen ulottuvan ketjun eri 
vaiheissa, ja kehitettävä erityisiä 
koulutusohjelmia kyseiselle henkilöstölle.

Or.en

Perustelu

Sanan “taidot" lisääminen vastaa paremmin jäsenvaltioissa vallitsevaa tilannetta.

Tarkistus 129
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c a) vahvistettava elinsiirtojen 
koordinoijien asema jokaisessa vaiheessa 
elinten luovutuksesta aina 
elinsiirtopotilaan seurantaan.

Or.fr
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Perustelu

Euroopan parlamentti korostaa 22. huhtikuuta 2008 hyväksytyn päätöslauselman 
12 a kohdassa elinsiirtojen koordinoijien keskeistä roolia mahdollisten luovuttajien 
etsimisessä. Sen vuoksi 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa kansallisissa laatuohjelmissa on 
otettava huomioon elinsiirtokoordinoijan viran perustaminen.

Tarkistus 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talteenotto tapahtuu talteenotto-
organisaatioissa, jotka ovat tässä 
direktiivissä annettujen sääntöjen mukaisia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talteenotto ja käytettäväksi saattaminen
tapahtuu yhden tai useamman sellaisen 
julkisen tai yksityisen yleishyödyllisen 
tahon/organisaation/laitoksen
toteuttamana, jotka ovat tässä direktiivissä 
annettujen sääntöjen mukaisia.

Or.de

Perustelu

Tarkistus on seurausta viranomaisen ja elinten käytettäväksi saattamisen käsitteiden 
määrittelystä.

Tarkistus 131
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talteenotto-organisaatioiden 
rakenteeseen ja toimintamenettelyihin on 
sisällyttävä seuraavat:

Poistetaan.

a) organisaatiokaavio, jossa määritellään 
selkeästi työnkuvaukset sekä vastuu- ja 
raportointisuhteet
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b) vakiotoimintamenettelyt kansallisessa 
laatuohjelmassa täsmennetyn mukaisesti

Or.fr

Perustelu

Näin tarkkoja yksityiskohtia ei ole syytä sisällyttää direktiivin tekstiin.

Tarkistus 132
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talteenotto-organisaatioiden 
lääketieteellinen toiminta, kuten 
luovuttajien valinta, suoritetaan 
direktiivissä 2005/36/EY määritellyn 
lääkärin valvonnassa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talteenotto-organisaatioiden 
lääketieteellinen toiminta, kuten 
luovuttajien valinta ja luovutusmenettelyn 
laatu, tehokkuus ja arvokkuus, suoritetaan 
direktiivissä 2005/36/EY määritellyn 
lääkärin valvonnassa.

Or.en

Tarkistus 133
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talteenotto suoritetaan siihen tarkoitetuissa 
tiloissa, jotka on suunniteltu ja rakennettu 
ja joita pidetään yllä ja käytetään tässä 
direktiivissä säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti ja joissa on mahdollista 
minimoida talteenotettujen ihmiselinten 
bakteeri- tai muu kontaminaatio 
parhaiden lääketieteellisten käytäntöjen 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talteenotto suoritetaan siihen tarkoitetuissa 
tiloissa, joiden on täytettävä leikkausaleja 
koskevat tavanomaiset vaatimukset.
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Or.fr

Tarkistus 134
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
talteenotto suoritetaan siihen 
tarkoitetuissa tiloissa, jotka on suunniteltu 
ja rakennettu ja joita pidetään yllä ja
käytetään tässä direktiivissä säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti ja joissa on 
mahdollista minimoida talteenotettujen 
ihmiselinten bakteeri- tai muu 
kontaminaatio parhaiden lääketieteellisten 
käytäntöjen mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luovutus tapahtuu asianmukaisissa
tiloissa, jotka on suunniteltu ja rakennettu 
ja joita pidetään yllä ja käytetään tässä 
direktiivissä säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti ja joissa on mahdollista 
minimoida talteenotettujen ihmiselinten 
bakteeri- tai muu kontaminaatio parhaiden 
lääketieteellisten käytäntöjen mukaisesti. 
Tilojen on täytettävä leikkaussaleja 
koskevat vaatimukset.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään asiaa.

Tarkistus 135
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilojen on täytettävä leikkaussaleja 
koskevat tavanomaiset vaatimukset, myös 
seuraavat:

Poistetaan.

a) pääsy on rajoitettu
b) henkilöstön on pukeuduttava 
asianmukaisesti steriilejä leikkauksia 
varten (steriilit suojakäsineet, päähineet 
ja kasvosuojat).
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Or.fr

Perustelu

Tällaisia yksityiskohtia ei ole syytä sisällyttää EU:n direktiiviin.

Tarkistus 136
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) Elinten kuljetukseen osallistuvilla 
organisaatioilla, laitoksilla ja yrityksillä 
on käytössä asianmukaiset 
vakiotoimintamenettelyt, joilla 
varmistetaan elimen koskemattomuus 
kuljetuksen aikana ja mahdollisimman 
lyhyt kuljetusaika.

a) Elinten kuljetukseen osallistuva 
organisaatio varmistaa, että kuljetuksessa 
noudatetaan asiaankuuluvaa 
huolellisuutta.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella vähennetään byrokratiaa. Ratkaisevaa on, että elinten kuljetus tapahtuu 
asianmukaisesti.

Tarkistus 137
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) Elinten kuljetukseen osallistuvilla 
organisaatioilla, laitoksilla ja yrityksillä on 
käytössä asianmukaiset 
vakiotoimintamenettelyt, joilla 
varmistetaan elimen koskemattomuus 
kuljetuksen aikana ja mahdollisimman 
lyhyt kuljetusaika.

a) Elinten kuljetukseen osallistuvilla 
organisaatioilla, laitoksilla ja yrityksillä on 
käytössä asianmukaiset menettelyt, joilla 
varmistetaan elimen koskemattomuus 
kuljetuksen aikana ja optimoitu
kuljetusaika, joka on minimoitu 
mahdollisuuksien mukaisesti.
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Or.en

Perustelu

Periaatteessa samaa mieltä, vaikka sanamuoto saattaakin vaihdella, koska neuvostossa on 
ehdotettu erilaista sanamuotoa samasta ideasta. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että
’vakiotoimintamenettelyt’ on korvattu ’menettelyillä’ säännönmukaisesti kaikkialla tekstissä 
(sillä tarkoitetaan kirjallisia ohjeita, joissa kuvataan kunkin menettelyn vaiheet mukaan 
luettuna käytettävät aineet ja menetelmät sekä odotettu lopputulos).

Tarkistus 138
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– talteenotto-organisaation tunnistetiedot, 
mukaan lukien sen osoite ja puhelinnumero

– talteenotto-organisaation ja 
luovuttajasairaalan tunnistetiedot, mukaan 
lukien osoite ja puhelinnumero

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella huomioidaan laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja elinsiirtoihin liittyvät 
erityisvaatimukset.

Tarkistus 139
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ilmoitus, että pakkaus sisältää 
ihmiselimiä, ja maininta ”KÄSITELTÄVÄ 
VAROEN”

ilmoitus, että pakkaus sisältää ihmiselimiä, 
ja maininta "IHMISELIN"

Or.fr
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Perustelu

Tämä on nykyinen käytäntö. Sitä ei ole syytä muuttaa varsinkaan, jos halutaan, että elinten 
kuljetus tapahtuu myös tulevaisuudessa avoimesti eikä salaa.

Tarkistus 140
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suositellut kuljetusolosuhteet, mukaan 
lukien ohjeet säiliön pitämisestä tietyssä 
lämpötilassa ja tietyssä asennossa

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kumoamaan ehdotus, jota on yksinkertaisesti mahdotonta 
toteuttaa käytännössä. Jopa sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa järjestelmä on kaikkein 
edistynein, lämpötilan valvominen on liian kallista. Näin ollen on yksinkertaisesti 
varmistettava, että elimiä säilytetään tarkoituksenmukaisissa jääkuutioissa.

Tarkistus 141
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– suositellut kuljetusolosuhteet, mukaan 
lukien ohjeet säiliön pitämisestä tietyssä 
lämpötilassa ja tietyssä asennossa

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Periaatteessa samaa mieltä, vaikka sanamuoto saattaakin vaihdella, koska neuvostossa on 
ehdotettu erilaista sanamuotoa samasta ideasta. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että 
’vakiotoimintamenettelyt’ on korvattu ’menettelyillä’ säännönmukaisesti kaikkialla tekstissä 
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(sillä tarkoitetaan kirjallisia ohjeita, joissa kuvataan kunkin menettelyn vaiheet mukaan 
luettuna käytettävät aineet ja menetelmät sekä odotettu lopputulos).

Tarkistus 142
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä kyseisen elinsiirtokeskuksen 
akkreditoinnissa, nimeämisessä, 
hyväksynnässä tai lisenssissä, mitä toimia
se saa suorittaa.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä kyseisen elinsiirtokeskuksen 
akkreditoinnissa, nimeämisessä, 
hyväksynnässä tai lisenssissä, mitä 
ohjelmia se saa toteuttaa.

Or.fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään tuomaan esiin elinsiirtokeskuksien välisiä eroja: toisissa tehdään 
kaikenlaisia elinsiirtoja kun taas toisille on myönnetty lupa suorittaa ainoastaan tiettyjä 
elinsiirto-ohjelmia esimerkiksi munuaissiirtoja mutta ei sydämensiirtoja.

Tarkistus 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on
määriteltävä kyseisen elinsiirtokeskuksen 
akkreditoinnissa, nimeämisessä,
hyväksynnässä tai lisenssissä, mitä toimia 
se saa suorittaa.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä kyseisen elinsiirtokeskuksen 
hyväksynnässä, mitä toimia se saa 
suorittaa.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan säädöskäytäntöä ja helpotetaan oikeudenkäyttöä. Eri 
jäsenvaltioissa hyväksynnästä käytetyt käsitteet akkreditointi, nimeäminen, hyväksyntä ja 
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nimeäminen on koottu yhteen 3 artiklan a kohdan määritelmässä eli tässä direktiivissä 
tarkoitettua hyväksyntää. Väärinkäsitysten välttämiseksi määritelmää olisi käytettävä koko 
tässä direktiivissä.

Tarkistus 144
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on komission tai toisen 
jäsenvaltion pyynnöstä toimitettava tiedot 
elinsiirtokeskusten hyväksyntää koskevista 
kansallisista vaatimuksista.

4. Jäsenvaltioiden on komission tai toisen 
jäsenvaltion pyynnöstä toimitettava tiedot 
elinsiirtokeskusten hyväksyntää koskevista 
kansallisista vaatimuksista. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä edistämään 
luvanantoperusteiden 
yhdenmukaistamista koko unionin 
alueella.

Or.fr

Perustelu

Direktiivissä on asetettava jäsenvaltioille kunnianhimoiset tavoitteet, jotka koskevat myös 
elinsiirtokeskuksien arviointiperusteiden yhdenmukaistamista.

Tarkistus 145
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
käytetään luovuttajantunnistusjärjestelmää, 
jossa jokainen luovutus ja siihen liittyvä 
elin voidaan tunnistaa. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että 
luovuttajantunnistusjärjestelmä 
suunnitellaan ja valitaan käyttäen 
lähtökohtana sitä, että henkilötietoja 
kerätään, käsitellään tai käytetään 

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
käytetään luovuttajantunnistusjärjestelmää, 
jossa jokainen luovutus ja siihen liittyvä 
elin voidaan tunnistaa. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että potilastietoja 
kunnioitetaan kansallisten säännösten 
mukaisesti.
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mahdollisimman vähän tai ei lainkaan. 
Erityisesti on hyödynnettävä 
mahdollisuuksia käyttää salanimiä tai 
tehdä henkilöistä anonyymejä.

Or.en

Perustelu

Liian yksityiskohtainen, koska viittaus tietosuojadirektiiviin on jo tehty.

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
käytetään luovuttajantunnistusjärjestelmää, 
jossa jokainen luovutus ja siihen liittyvä 
elin voidaan tunnistaa. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että 
luovuttajantunnistusjärjestelmä 
suunnitellaan ja valitaan käyttäen 
lähtökohtana sitä, että henkilötietoja 
kerätään, käsitellään tai käytetään 
mahdollisimman vähän tai ei lainkaan. 
Erityisesti on hyödynnettävä 
mahdollisuuksia käyttää salanimiä tai 
tehdä henkilöistä anonyymejä.

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
käytetään luovuttajantunnistusjärjestelmää, 
jossa jokainen luovutus ja siihen liittyvä 
elin voidaan tunnistaa. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että potilastietoja 
kunnioitetaan kansallisten säännösten 
mukaisesti.

Or.en

Perustelu

Viittaus tietosuojadirektiiviin on jo tehty.

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

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on raportointijärjestelmä, jotta 
voidaan ilmoittaa, tutkia, rekisteröidä ja 
toimittaa asiaankuuluvia ja tarvittavia 
tietoja elinten talteenottoon, testaukseen ja 
kuljetukseen mahdollisesti liittyvistä 
vaaratilanteista ja haittavaikutuksista, jotka 
saattavat vaikuttaa ihmiselinten laatuun ja 
turvallisuuteen, sekä elinsiirron aikana tai 
sen jälkeen havaituista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä 
näihin toimiin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on raportointijärjestelmä, jotta 
voidaan ilmoittaa, tutkia, rekisteröidä ja 
toimittaa asiaankuuluvia ja tarvittavia 
tietoja elinten testaukseen, kuvaukseen, 
talteenottoon, säilöntään ja kuljetukseen 
mahdollisesti liittyvistä vaaratilanteista ja 
haittavaikutuksista, jotka saattavat 
vaikuttaa ihmiselinten laatuun ja 
turvallisuuteen, sekä elinsiirron aikana tai 
sen jälkeen havaituista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä 
näihin toimiin.

Or.en

Perustelu

Kuvaus on myös otettava mukaan soveltamisalaan – 2 artiklan 1 kohta. Talteenotto pitäisi 
siirtää testauksen jälkeen kliinisen prosessin mukaisesti.

Tarkistus 148
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on raportointijärjestelmä, jotta 
voidaan ilmoittaa, tutkia, rekisteröidä ja 
toimittaa asiaankuuluvia ja tarvittavia 
tietoja elinten talteenottoon, testaukseen ja 
kuljetukseen mahdollisesti liittyvistä 
vaaratilanteista ja haittavaikutuksista, jotka 
saattavat vaikuttaa ihmiselinten laatuun ja 
turvallisuuteen, sekä elinsiirron aikana tai 
sen jälkeen havaituista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä 
näihin toimiin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on raportointijärjestelmä, jotta 
voidaan ilmoittaa, tutkia, rekisteröidä ja 
toimittaa asiaankuuluvia ja tarvittavia 
tietoja elinten testaukseen, kuvaukseen, 
talteenottoon, säilöntään ja kuljetukseen 
mahdollisesti liittyvistä vaaratilanteista ja 
haittavaikutuksista, jotka saattavat 
vaikuttaa ihmiselinten laatuun ja 
turvallisuuteen, sekä elinsiirron aikana tai 
sen jälkeen havaituista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä 
näihin toimiin.
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Or.en

Perustelu

Kuvaus on myös otettava mukaan soveltamisalaan – 2 artiklan 1 kohta. Talteenotto pitäisi 
siirtää testauksen jälkeen kliinisen prosessin mukaisesti.

Tarkistus 149
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on raportointijärjestelmä, jotta 
voidaan ilmoittaa, tutkia, rekisteröidä ja 
toimittaa asiaankuuluvia ja tarvittavia 
tietoja elinten talteenottoon, testaukseen ja 
kuljetukseen mahdollisesti liittyvistä 
vaaratilanteista ja haittavaikutuksista, jotka 
saattavat vaikuttaa ihmiselinten laatuun ja 
turvallisuuteen, sekä elinsiirron aikana tai 
sen jälkeen havaituista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä 
näihin toimiin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on raportointijärjestelmä, jotta 
voidaan ilmoittaa, tutkia, rekisteröidä ja 
toimittaa asiaankuuluvia ja tarvittavia 
tietoja elinten talteenottoon, testaukseen ja 
kuljetukseen mahdollisesti liittyvistä 
odottamattomista vaaratilanteista ja 
haittavaikutuksista, jotka saattavat 
vaikuttaa ihmiselinten laatuun ja 
turvallisuuteen, sekä elinsiirron aikana tai 
sen jälkeen havaituista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä
näihin toimiin.

Or.de

Tarkistus 150
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Kolmannet osapuolet
1. Talteenotto-organisaatiot ja 
elinsiirtokeskukset voivat tehdä kirjallisia 
sopimuksia tehtävien jakamisesta 
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kolmansien osapuolten kanssa.
2. Jos talteenotto-organisaatiot ja 
elinsiirtokeskukset tekevät 1 kohdassa 
mainittuja sopimuksia, niissä on:
a) arvioitava ja valittava kolmannet 
osapuolet sen perusteella, miten nämä 
pystyvät täyttämään tässä direktiivissä 
säädetyt vaatimukset;
b) pidettävä täydellistä luetteloa 1 
kohdassa tarkoitetuista kolmansien 
osapuolten kanssa tekemistään 
sopimuksista;
c) täsmennettävä kolmansien osapuolten 
vastuu ja noudatettavat menettelyt;
d) toimitettava jäljennökset kolmansien 
osapuolten kanssa tekemistään 
sopimuksista, jos toimivaltainen 
viranomainen sitä pyytää.

Or.en

(Nämä järjestelyt tehtiin kudoksia ja soluja koskevan direktiivin 2004/23/EY yhteydessä, ks. 
24 artikla.)

Perustelu

Talteenotto-organisaatiot tai elinsiirtokeskukset haluavat todennäköisesti siirtää osan 
tehtävistään kolmansille osapuolille. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi 
tietotekniikkajärjestelmät. Tällä artiklalla varmistettaisiin, että kolmannet osapuolet 
noudattavat tässä direktiivissä säädettyjä laatu- ja turvallisuusnormeja.

Tarkistus 151
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
III luku – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Luovuttajan ja vastaanottajan suojelu Luovuttajien valinta ja arviointi

Or.en
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Perustelu

Tässä luvussa olevat artiklat koskevat luovuttajien valintaa ja arviointia. Otsikon 
uudelleenmuotoilulla pyritään osoittamaan, että nämä määräykset on sisällytetty direktiiviin, 
koska niillä on yhteys elinten laatuun ja turvallisuuteen (ks. johdanto-osan 16 kappaleessa 
oleva ehdotus). Sanamuotoa käytetään myös direktiivissä 2004/23/EY (kudokset ja solut).

Tarkistus 152
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuolleilta ja eläviltä luovuttajilta saadut 
ihmiselinten luovutukset ovat 
vapaaehtoisia eikä niistä makseta 
palkkiota.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuolleilta ja eläviltä luovuttajilta saadut 
ihmiselinten luovutukset ovat 
vapaaehtoisia eikä niistä makseta 
palkkiota. Tämän ei pitäisi estää 
luovuttajia saamasta heille maksettavaa 
korvausta, joka on tiukasti rajattu 
luovutukseen liittyvien kulujen ja 
haittojen korvaamiseen. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltiot määrittävät 
korvauksen maksamisen edellytykset.

Or.en

Tarkistus 153
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuolleilta ja eläviltä luovuttajilta saadut 
ihmiselinten luovutukset ovat 
vapaaehtoisia eikä niistä makseta 
palkkiota.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuolleilta ja eläviltä luovuttajilta saadut 
ihmiselinten luovutukset ovat 
vapaaehtoisia eikä niistä makseta 
palkkiota. Maksuttomuuden periaatteen ei 
pidä olla esteenä sille, että elävä 
luovuttaja voi saada korvausta 
aiheutuneista kuluista tai tulojen 
menetyksestä edellyttäen kuitenkin, että 
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luovuttaja ei hyödy tästä rahallisesti.

Or.fr

Perustelu

Elinluovutusten maksuttomuus on ollut Euroopan parlamentin pysyvä kanta vuodesta 2002. 
Sama kanta on esitetty myös verta ja verituotteita koskevassa direktiivissä. Kanta on toistettu 
elinluovutuksia koskevassa asiayhteydessä 22. huhtikuuta 2008 hyväksytyn päätöslauselman 
22 kohdassa: elimen luovuttamisesta ei saada rahallista korvausta vaan sen sijaan 
moraalinen ja yhteiskunnallinen korvaus.

Tarkistus 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
ihmiselinten tarvetta tai saatavuutta 
koskeva mainonta, jos sen tarkoituksena 
on tarjota tai hankkia taloudellista hyötyä 
tai siihen verrattavaa etua.

2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
ihmiselinten tarjoaminen tai käytettäväksi 
saattaminen, jos tarkoituksena on tarjota 
tai hankkia taloudellista hyötyä tai siihen 
verrattavaa etua.

Or.de

Perustelu

Ehdotuksella on estettävä elinkauppa ja varmistettava elinluovutusten epäitsekäs luonne.

Tarkistus 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
elinten hankkiminen tapahtuu voittoa 
tavoittelematta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
elinten hankkiminen ei ole liiketoimintaa.
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Or.de

Perustelu

Ehdotuksella on estettävä elinkauppa ja varmistettava elinluovutusten epäitsekäs luonne.

Tarkistus 156
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Talteenotto voi tapahtua vasta sen jälkeen, 
kun on täytetty kaikki asianomaisessa 
jäsenvaltiossa voimassa olevat pakollista 
suostumusta tai hyväksyntää koskevat 
vaatimukset.

Talteenotto voi tapahtua vasta sen jälkeen, 
kun on täytetty kaikki asianomaisessa 
jäsenvaltiossa voimassa olevat 
vaatimukset, jotka koskevat suostumusta 
elimen luovuttamiseksi.

Or.fr

Perustelu

Katso 4 artiklan 2 kohdan tarkistus kansallisista laatuohjelmista.

Tarkistus 157
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta tämän direktiivin vaatimukset 
laadusta ja turvallisuudesta täytettäisiin, 
jäsenvaltioiden on pyrittävä saamaan 
kaikki tarvittavat tiedot eläviltä 
luovuttajilta ja antamaan heille tiedot, 
joita tarvitaan luovutuksen seurausten 
ymmärtämiseksi. Kuolleiden ihmisten 
luovuttamien elinten tapauksessa 
jäsenvaltiot pyrkivät saamaan kyseiset 
tiedot omaisilta tai muilta luovutukseen 
luvan antavilta henkilöiltä. 
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Jäsenvaltioiden on myös selvitettävä 
tietojen nopean toimittamisen merkitys 
kaikille osapuolille, joilta tietoja on 
pyydetty.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta tämän direktiivin vaatimukset 
laadusta ja turvallisuudesta täytettäisiin, 
jäsenvaltioiden on pyrittävä saamaan 
kaikki tarvittavat tiedot eläviltä 
luovuttajilta ja antamaan heille tiedot, 
joita tarvitaan luovutuksen seurausten 
ymmärtämiseksi. Kuolleiden ihmisten 
luovuttamien elinten tapauksessa 
jäsenvaltiot pyrkivät saamaan kyseiset 
tiedot omaisilta tai muilta luovutukseen 
luvan antavilta henkilöiltä. 
Jäsenvaltioiden on myös selvitettävä 
tietojen nopean toimittamisen merkitys 
kaikille osapuolille, joilta tietoja on 
pyydetty.

Or.en
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Perustelu

Luovuttajille tai heidän omaisilleen on tärkeää ilmoittaa tietoja luovutusprosessista ja 
elinsiirrosta. Hoitohenkilöstön kannalta on myös oleellisen tärkeää saada kattavat, 
objektiiviset ja luotettavat potilasta koskevat taustatiedot.

Tarkistus 159
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että mahdollisille eläville 
luovuttajille annetaan kaikki tarpeelliset 
tiedot luovutuksen tarkoituksesta, 
luonteesta, seurauksista ja riskeistä sekä 
mahdollisen vastaanottajan 
vaihtoehtoisista hoitomuodoista, jotta he 
voivat tehdä tietoon perustuvan 
päätöksen. Tiedot on annettava ennen 
luovutusta.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Valitettavasti elävän luovuttajan suojelu ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä 
sopimuksella EU:n toimivaltuuksiin siirrettyihin asioihin. Viittaus tähän tärkeään 
periaatteeseen ilmenee johdanto-osan 18 kappaleessa. Toimintasuunnitelmassa elävien 
luovuttajien ohjelmia koskevista parhaista käytännöistä on ensisijainen toimi 3, jossa tätä 
kohtaa voidaan kehittää pitemmälle.

Tarkistus 160
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elävien luovuttajien luovutuksia 
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pidetään toissijaisina kuoleman jälkeisiin 
luovutuksiin nähden, ja ne ovat viimeinen 
keino, kun saatavilla ei ole sopivaa 
vaihtoehtoa, kuten kuolleelta luovuttajalta 
peräisin olevaa elintä. Elävien 
luovuttajien luovutukset rajoitetaan 
periaatteessa luovutuksiin lähisukulaisten 
ja puolisoiden sekä vakituisessa 
parisuhteessa olevien kesken asiaan 
liittyvän hyväksikäytön vaaran vuoksi.

Or.it

(Ks. esittelijän tarkistus 31.)

Perustelu

Vakituisessa parisuhteessa olevat voidaan myös periaatteessa sisällyttää niiden joukkoon, 
jotka voivat luovuttaa elimiä elossa ollessaan.

Tarkistus 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elävien luovuttajien luovutuksia 
pidetään täydentävinä kuoleman jälkeisiin 
luovutuksiin nähden, ja ne ovat viimeinen 
keino, kun saatavilla ei ole sopivaa 
vaihtoehtoa, kuten kuolleelta luovuttajalta 
peräisin olevaa elintä. Elävien 
luovuttajien luovutukset rajoitetaan 
periaatteessa luovutuksiin lähisukulaisten 
ja puolisoiden kesken asiaan liittyvän 
hyväksikäytön vaaran vuoksi.

Or.en
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Tarkistus 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pätevät ja koulutetut terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset valitsevat elävät luovuttajat 
näiden terveydentilaa koskevien 
taustatietojen perusteella, mukaan luettuna 
tarvittaessa psykologinen arviointi. 
Tällaisen arvioinnin avulla voidaan sulkea 
pois henkilöt, joiden elinluovutus saattaa 
aiheuttaa muille terveysriskejä, kuten 
mahdollisuuden tautien tarttumisesta, tai 
heille itselleen vakavan riskin.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pätevät ja koulutetut terveydenhuoltoalan 
ammattilaiset valitsevat elävät luovuttajat 
näiden terveydentilaa koskevien 
taustatietojen perusteella, mukaan luettuna 
tarvittaessa psykologinen arviointi. 
Tällaisen arvioinnin avulla voidaan sulkea 
pois henkilöt, joiden elinluovutus saattaa 
aiheuttaa muille terveysriskejä, kuten 
mahdollisuuden tautien tarttumisesta, tai 
heille itselleen vakavan riskin. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava myös 
elävien luovuttajien vakuutusturvasta.

Or.de

Perustelu

Elävä luovuttava tarvitsee erityisesti vakuutusoikeudellista turvaa. Hänen epäitsekäs
luovutustoimintansa on hänelle huomattava terveysriski, jota on syytä vähentää myös 
vakuutusoikeudellisella toimenpiteellä.

Tarkistus 163
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta jäsenvaltiot noudattaisivat 
periaatetta, jonka mukaan ihmiskehoa ei 
voi kaupallistaa, niiden on varmistettava, 
että mahdollinen korvaus eläville 
luovuttajille rajoitetaan tiukasti 
luovutukseen suoraan liittyvien 
kustannusten (kuten matkakulut, 
lastenhoitokulut, tulojen menetys 
toipumisen aikana, työn menetys tai 
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työkyvyttömyys) korvaamiseen välttäen 
kaikkia taloudellisia kannustimia 
mahdolliselle luovuttajalle.

Or.it

(Ks. esittelijän tarkistus 32.)

Perustelu

On tehtävä selväksi, että elimen luovutuksesta aiheutuva tulojen menetystä tai 
työkyvyttömyyttä.

Tarkistus 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta jäsenvaltiot noudattaisivat 
periaatetta, jonka mukaan ihmiskehoa ei 
voi kaupallistaa, niiden on varmistettava, 
että mahdollinen korvaus eläville 
luovuttajille rajoitetaan tiukasti 
luovutukseen liittyviä pitkän aikavälin 
lääketieteellisiä ongelmia koskevan 
sairausvakuutuksen varmistamiseen ja 
luovutukseen suoraan liittyvien 
kustannusten, kuten matkakulut, 
lastenhoitokulut, tulojen menetys ja 
toipumiskulut, korvaamiseen siten, että 
kaikki taloudelliset kannustimet 
mahdolliselle luovuttajalle kielletään.

Or.en

Perustelu

Rahalliset kannustimet elinten luovuttajille jäävät direktiivin ulkopuolelle. On kuitenkin 
varmistettava, että elävä luovuttaja ei kärsi taloudellisia tappioita luovutuksestaan. On myös 
tehtävä selväksi, että vaikka elinsiirron ja siitä aiheutuvien kustannusten välillä on oltava syy-
yhteys, niin tällä yhteydellä ei ole aikarajaa ja se kattaa toipumiskustannukset, joihin kuuluu 
myös elinsiirrosta aiheutuva pitkän aikavälin tai pysyvien haittojen hoito.
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Tarkistus 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Luovuttajille voidaan maksaa 
korvaus, joka on tiukasti rajattu 
luovutukseen liittyvien kulujen ja 
haittojen korvaamiseen. Tällaisissa 
tapauksissa jäsenvaltiot määrittävät 
korvauksen maksamisen edellytykset.

Or.en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on otettu kudoksia ja soluja koskevasta direktiivistä, jotta molemmat 
EU-asiakirjat olisivat yhteneväisiä.

Tarkistus 166
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän ei pitäisi estää luovuttajia 
saamasta heille maksettavaa korvausta, 
joka on tiukasti rajattu luovutukseen 
liittyvien kulujen ja haittojen 
korvaamiseen. Tällaisissa tapauksissa 
jäsenvaltiot määrittävät korvauksen 
maksamisen edellytykset.

Or.en

Perustelu

Tämä viittaus pitäisi sisällyttää 13 artiklaan (Elinsiirtoja koskevat periaatteet), jotta kävisi 
selväksi, että maksuttomissa luovutuksissakin on poikkeuksia. Tämä määräys on yhteneväinen 
ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen, elinsiirtoja koskevien WHO:n 
periaatteellisten ohjeiden sekä elinten laittomasta kaupasta ja elinsiirtoturismista annetun 
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Istanbulin julistuksen kanssa. Ehdotettu sanamuoto on otettu kudoksia ja soluja koskevasta 
direktiivistä, jotta molemmat EU-asiakirjat olisivat yhteneväisiä.

Tarkistus 167
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Henkilöt, joille on aiheutunut 
toimenpiteestä aiheetonta vahinkoa, ovat 
oikeutettuja oikeudenmukaiseen 
korvaukseen.

Or.it

(Ks. esittelijän tarkistus 33.)

Perustelu

Vahinkoa kärsineelle henkilölle maksettavien korvausten oikeudenmukaisuudesta päättää 
asiasta vastaava oikeusviranomainen tapauskohtaisesti. Siksi direktiivissä ei ole mahdollista 
asettaa rajoja ennakolta.

Tarkistus 168
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset pitävät 
rekisteriä elävistä luovuttajista 
luovutuksen jälkeen henkilötietojen suojaa 
ja tilastosalaisuutta koskevien säännösten 
mukaisesti ja keräävät tietoa luovuttajien 
seurannasta ja erityisesti luovutukseen 
liittyvistä komplikaatioista, joita saattaa 
ilmetä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset pitävät 
rekisteriä elävistä luovuttajista 
henkilötietojen suojaa ja tilastosalaisuutta 
koskevien säännösten mukaisesti.
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Or.en

Perustelu

Elinten laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi olisi ihanteellista, jos kaikki maat voisivat 
luoda ja ylläpitää rekisteriä elävien luovuttajien seurannasta, mutta tämä ei ole 
toteuttamiskelpoinen ajatus ja vaikuttaa erittäin ankaralta toimelta direktiiviksi. Elävien 
luovuttajien rekisteri (ei seurantaa koskeva) on toteuttamiskelpoinen ja oleellisen tärkeä 
jäljitettävyyden kannalta.

Tarkistus 169
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eläviä luovuttajia seurataan kansallisten 
säännösten mukaisesti, jotta luovutetun 
elimen laatuun ja turvallisuuteen ja sitä 
kautta vastaanottajan terveyteen 
mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat 
havaitaan, niistä ilmoitetaan ja niiden 
suhteen toimitaan; lisäksi on pantava 
merkille kaikki elävässä luovuttajassa 
ilmenevät vakavat kielteiset reaktiot, jotka 
saattavat aiheutua luovutuksesta.

Or.en

Perustelu

Katso tarkistus 33a. 

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

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta noudatetaan täysin ja 
tehokkaasti kaikessa elinsiirtotoiminnassa 
henkilötietojen suojaa koskevan yhteisön 
säännösten kuten direktiivin 95/46/EY ja 
etenkin sen 8 artiklan 3 kohdan, 16 ja 17 
artiklan sekä 28 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta noudatetaan täysin ja 
tehokkaasti kaikessa elinluovutus- ja 
elinsiirtotoiminnassa henkilötietojen suojaa 
koskevan yhteisön säännösten kuten 
direktiivin 95/46/EY ja etenkin sen 8 
artiklan 3 kohdan, 16 ja 17 artiklan sekä 28 
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or.en

Perustelu

Henkilötietojen suoja koskee myös luovuttajia.

Tarkistus 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Luovuttajien ja vastaanottajien 
nimettömyys

Tietosuoja

Or.de

Tarkistus 172
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Luovuttajien ja vastaanottajien 
nimettömyys

Luovuttajien ja vastaanottajien tietosuoja 
ja tietojen luottamuksellisuus

Or.de
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Tarkistus 173
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin soveltamisalan puitteissa 
käsitellyt luovuttajien ja vastaanottajien 
henkilötiedot tehdään nimettömiksi niin, 
ettei luovuttajaa eikä vastaanottaja pystytä 
tunnistamaan.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin puitteissa käsitellyt luovuttajien 
ja vastaanottajien henkilötiedot, joihin 
kolmannet henkilöt pääsevät käsiksi,
tehdään tunnistamattomiksi tai muutetaan 
toisiksi niin, että varmistetaan luovuttajan 
ja vastaanottajan suoja.

Or.de

Perustelu

Ehdotuksessa käytetyt käsitteet jäljitettävyys ja tunnistamattomaksi tekeminen ovat 
ristiriidassa keskenään. Sen vuoksi suositetaan muutoksia, jotka ovat sopusoinnussa 
relevanttien tietosuojadirektiivien säännösten kanssa.

Tarkistus 174
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin soveltamisalan puitteissa 
käsitellyt luovuttajien ja vastaanottajien 
henkilötiedot tehdään nimettömiksi niin, 
ettei luovuttajaa eikä vastaanottaja pystytä 
tunnistamaan.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin puitteissa käsitellyt luovuttajien 
ja vastaanottajien henkilötiedot, joihin 
kolmannet henkilöt pääsevät käsiksi,
tehdään tunnistamattomiksi tai muutetaan 
toisiksi niin, että varmistetaan luovuttajan 
ja vastaanottajan suoja.

Or.de
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Perustelu

Ehdotuksessa käytetyt käsitteet jäljitettävyys ja tunnistamattomaksi tekeminen ovat 
ristiriidassa keskenään. Sen vuoksi suositetaan muutoksia, jotka ovat sopusoinnussa 
relevanttien tietosuojadirektiivien säännösten kanssa.

Tarkistus 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin soveltamisalan puitteissa
käsitellyt luovuttajien ja vastaanottajien 
henkilötiedot tehdään nimettömiksi niin, 
ettei luovuttajaa eikä vastaanottajaa 
pystytä tunnistamaan.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä 
elintenluovutusprosessissa kerätyt ja
käsitellyt luovuttajien ja vastaanottajien 
henkilötiedot tehdään tunnistamattomiksi
tai muutetaan toisiksi niin, etteivät 
asiattomat kolmannet henkilöt pysty 
tunnistamaan luovuttajaa eikä 
vastaanottajaa.

Or.de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten
nimeäminen ja tehtävät

Toimivaltaisten 
tahojen/organisaatioiden/laitosten
nimeäminen ja tehtävät

Or.de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 177
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi toimivaltainen viranomainen, 
jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’, 
joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten 
täytäntöönpanosta.

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi toimivaltainen viranomainen, 
järjestö tai laitos, jäljempänä 
’toimivaltainen viranomainen, järjestö tai 
laitos’, joka vastaa tämän direktiivin 
vaatimusten täytäntöönpanosta. Minkään 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
johtaja ei saa olla direktiivissä 
tarkoitettujen menettelyjen 
täytäntöönpanosta vastaavien tahojen 
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kanssa työsuhteessa eikä suhteessa, johon 
liittyy lainmukaisia etuja. Elinten 
mahdollisia vastaanottajia edustavat 
yhteiskunnan eri toimijat voivat niin 
ikään osallistua viranomaisten 
päätöksentekoon, jotta varmistetaan 
menettelyjen suurempi avoimuus.

Or.el

Perustelu

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. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi toimivaltainen viranomainen, 
jäljempänä ’toimivaltainen 
viranomainen’, joka vastaa tämän 
direktiivin vaatimusten täytäntöönpanosta.

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi julkinen tai yksityinen 
yleishyödyllinen toimivaltainen
taho/organisaatio/laitos, joka vastaa 
erityisesti tämän direktiivin vaatimusten 
täytäntöönpanosta.

Or.de

Perustelu

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. 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi toimivaltainen viranomainen, 
jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’, 
joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten 
täytäntöönpanosta.

Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
tämän direktiivin vaatimusten 
täytäntöönpanosta.

Or.en

Perustelu

Saatetaan vastaamaan ”toimivaltaisen viranomaisen” määritelmää.

Tarkistus 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
erityisesti toteutettava seuraavat 
toimenpiteet:

Toimivaltaisten viranomaisten tai laitosten
erityisesti toteutettava seuraavat 
toimenpiteet:

Or.de
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Tarkistus 181
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) otettava käyttöön kansallinen 
laatuohjelma ja pidettävä sitä yllä 
ajantasaisena 4 artiklan mukaisesti

a) otettava käyttöön laatua ja 
turvallisuutta koskeva kehys ja pidettävä 
sitä yllä ajantasaisena 4 artiklan mukaisesti

Or.en

Perustelu

Saatetaan vastaamaan 4 artiklaan tehtyä muutosta.

Tarkistus 182
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jokainen jäsenvaltio voi siirtää tai 
valtuuttaa toimivaltaisen viranomaisen 
siirtämään tämän direktiivin mukaisesti 
jäsenvaltiolle nimetyt tehtävät osittain tai 
kokonaisuudessaan toiselle, kansallisten 
säännösten mukaiselle taholle. Kyseinen 
taho voi myös avustaa toimivaltaista 
viranomaista sen tehtävien 
suorittamisessa.

Or.en

Perustelu

Tehtävien siirtämisen mahdollisuutta on harkittava. Tämä sanamuoto on joustavampi. Tämä 
kohta olisi sijoitettava ennen toteutettavia toimia (18 artiklan 2 kohta).
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Tarkistus 183
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jokainen jäsenvaltio voi siirtää tai 
valtuuttaa toimivaltaisen viranomaisen 
siirtämään tämän direktiivin mukaisesti 
jäsenvaltiolle nimetyt tehtävät osittain tai 
kokonaisuudessaan toiselle, kansallisten 
säännösten mukaiselle taholle. Kyseinen 
taho voi myös avustaa toimivaltaista 
viranomaista sen tehtävien 
suorittamisessa.

Or.en

Perustelu

Tehtävien siirtämisen mahdollisuutta on harkittava.

Tarkistus 184
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava, että talteenotto-
organisaatioita ja elinsiirtokeskuksia 
valvotaan ja auditoidaan säännöllisesti,
jotta taataan tämän direktiivin vaatimusten 
noudattaminen

b) varmistettava, että talteenotto-
organisaatioita ja elinsiirtokeskuksia 
valvotaan julkisesti ja auditoidaan 
säännöllisesti, jotta taataan tämän 
direktiivin vaatimusten noudattaminen

Or.el

Perustelu

Koska elinsiirto on herkkä ja voittoa tavoittelematon prosessi ja koska elinsiirtoa odottavien 
potilaiden asema on heikko, on laadittava tiukkoja julkisen valvonnan menetelmiä prosessin 
jokaista vaihetta varten.
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Tarkistus 185
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

ε) annettava asianmukaisia ohjeita 
terveydenhuoltolaitoksille, 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 
muille tahoille, jotka ovat mukana 
luovutuksesta elinsiirtoon tai hävittämiseen 
ulottuvan ketjun eri vaiheissa

e) annettava asianmukaisia ohjeita 
terveydenhuoltolaitoksille, 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 
muille tahoille, jotka ovat mukana 
luovutuksesta elinsiirtoon tai hävittämiseen 
ulottuvan ketjun eri vaiheissa sekä 
elinsiirron jälkeisessä hoidossa ja 
toipumisessa, sekä varmistettava, että 
leikkauksesta ja leikkauksen jälkeisistä 
vaiheista laaditaan erityissuunnitelmat 
leikkauksesta vastaavan ryhmän, 
erikoislääkärien ja muiden tarvittavien 
erikoisasiantuntijoiden valvonnassa.

Or.el

Perustelu

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 .

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset tahot/organisaatiot/laitokset

Or.de

Perustelu

Tarkistus on täsmennys, jolla halutaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien erilaiset organisaatiomallit.

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

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) perustavat talteenottolaitoksia ja 
elinsiirtokeskuksia käsittelevän rekisterin 
ja pitävät sitä yllä.

c) perustavat ihmiselinten talteenottoluvan 
saaneita terveydenhuoltolaitoksia ja 
sairaala- tai muiden laitosten tiimejä tai 
osastoja ja elinsiirtokeskuksia käsittelevän 
rekisterin ja pitävät sitä yllä.

Or.de

Perustelu

Tarkistus on täsmennys, jolla halutaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien erilaiset organisaatiomallit.

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

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on komission tai toisen 
jäsenvaltion pyynnöstä toimitettava tietoa 
talteenottolaitoksia ja elinsiirtokeskuksia 

2. Jäsenvaltioiden on komission tai toisen 
jäsenvaltion pyynnöstä toimitettava tietoa 
ihmiselinten talteenottoluvan saaneita 
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käsittelevästä rekisteristä. terveydenhuoltolaitoksia ja sairaala- tai 
muiden laitosten tiimejä tai osastoja ja 
elinsiirtokeskuksia käsittelevästä 
rekisteristä.

Or.de

Perustelu

Tarkistus on täsmennys, jolla halutaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien erilaiset organisaatiomallit.

Tarkistus 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa toimivaltaisten 
viranomaisten verkon, jonka kautta 
voidaan vaihtaa tietoja tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista.

1. Komissio perustaa toimivaltaisten 
tahojen/organisaatioiden/laitosten verkon, 
jonka kautta voidaan vaihtaa tietoja tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta saaduista 
kokemuksista.

Or.de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 19 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.

Tarkistus 190
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet kaikki elinten välitykset 
kolmansista maista tai kolmansiin maihin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet elinten välitykset kolmansista 
maista tai kolmansiin maihin.
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Or.de

Tarkistus 191
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet kaikki elinten välitykset 
kolmansista maista tai kolmansiin maihin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet elinten välitykset kolmansista 
maista tai kolmansiin maihin.

Or.de

Tarkistus 192
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat delegoida elinten 
välitykseen kolmansista maista tai 
kolmansiin maihin tarvittavien lupien 
myöntämisen eurooppalaisille 
elintenvälitysorganisaatioille.

Or.de

Perustelu

Olisi pidettävä kiinni hyväksi osoittautuneesta nykyjärjestelmästä, joka mahdollistaa elinten 
välityksen myös kolmansista maista ja kolmansiin maihin. Jokaista välitettävää elintä varten 
ei kuitenkaan pitäisi vaatia erillistä lupaa, vaan käytettäisiin yleislupaa elinten 
välitystoiminnan harjoittamisesta tietyn kolmannen maan kanssa. Lupien myöntäminen 
voidaan yksittäistapauksessa delegoida myös eurooppalaiselle elintenvälitysorganisaatiolle.
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Tarkistus 193
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat delegoida elinten 
välitykseen kolmansista maista tai 
kolmansiin maihin tarvittavien lupien 
myöntämisen eurooppalaisille 
elintenvälitysorganisaatioille.

Or.de

Perustelu

Olisi pidettävä kiinni hyväksi osoittautuneesta nykyjärjestelmästä, joka mahdollistaa elinten 
välityksen myös kolmansista maista ja kolmansiin maihin. Jokaista välitettävää elintä varten 
ei kuitenkaan pitäisi vaatia erillistä lupaa, vaan käytettäisiin yleislupaa elinten 
välitystoiminnan harjoittamisesta tietyn kolmannen maan kanssa. Lupien myöntäminen 
voidaan yksittäistapauksessa delegoida myös eurooppalaiselle elintenvälitysorganisaatiolle.

Tarkistus 194
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ennen […] ja sen 
jälkeen kolmen vuoden välein toimitettava 
komissiolle tämän direktiivin säännöksiin 
liittyviä toimia ja sen täytäntöönpanosta 
saatuja kokemuksia koskeva raportti.

1. Jäsenvaltioiden on ennen […*] ja sen 
jälkeen kolmen vuoden välein toimitettava 
komissiolle tämän direktiivin säännöksiin 
liittyviä toimia ja sen täytäntöönpanosta 
saatuja kokemuksia koskeva raportti.

* Kuusi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or.en

Perustelu

Komissio on ehdottanut näitä uusia aikajaksoja kudoksia ja soluja koskevasta direktiivistä 
saatujen kokemusten jälkeen.



PE439.155v03-00 82/86 AM\807512FI.doc

FI

Tarkistus 195
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle ennen […] ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein raportin tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta.

2. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden
komitealle …** ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein raportin tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta.

**Viisi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or.en

Perustelu

Komissio on ehdottanut näitä uusia aikajaksoja kudoksia ja soluja koskevasta direktiivistä 
saatujen kokemusten jälkeen.

Tarkistus 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) säännöt liitteessä esitettyä ihmiselinten 
kuvausta koskevien tietojen päivittämiseksi 
ja siirtämiseksi

a) säännöt liitteessä esitettyä ihmiselinten 
ja luovuttajien kuvausta koskevien tietojen 
päivittämiseksi ja siirtämiseksi

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella huomioidaan ihmiselinten ja luovuttajien kuvauksen keskinäinen yhteys (1 a) 
sekä direktiiviehdotuksen 3 artiklan m ja n alakohdan määritelmä (1 c, 2 a ja b).
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Tarkistus 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) menettelyt vakavia vaaratilanteita ja 
haittavaikutuksia koskevan raportoinnin 
varmistamiseksi.

c) menettelyt odottamattomia vakavia 
vaaratilanteita ja haittavaikutuksia 
koskevan raportoinnin varmistamiseksi.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella huomioidaan ihmiselinten ja luovuttajien kuvauksen keskinäinen yhteys (1 a) 
sekä direktiiviehdotuksen 3 artiklan m ja n alakohdan määritelmä (1 c, 2 a ja b).

Tarkistus 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
vaaratilanteita ja haittavaikutuksia 
koskevien raportointijärjestelmien 
liittäminen yhteen

a) 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
odottamattomia vakavia vaaratilanteita ja 
haittavaikutuksia koskevien 
raportointijärjestelmien liittäminen yhteen

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella huomioidaan ihmiselinten ja luovuttajien kuvauksen keskinäinen yhteys (1 a) 
sekä direktiiviehdotuksen 3 artiklan m ja n alakohdan määritelmä (1 c, 2 a ja b).

Tarkistus 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

b) 20 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisten 
viranomaisten verkon perustaminen ja 
toiminta.

b) 20 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisten 
viranomaisten verkon perustaminen ja 
toimivuus.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella huomioidaan ihmiselinten ja luovuttajien kuvauksen keskinäinen yhteys (1 a) 
sekä direktiiviehdotuksen 3 artiklan m ja n alakohdan määritelmä (1 c, 2 a ja b).

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

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivi ei estä jäsenvaltiota 
pitämästä voimassa tai antamasta 
tiukempia suojelutoimenpiteitä 
edellyttäen, että ne ovat 
perustamissopimuksen määräysten 
mukaisia.

Or.en

Perustelu

Tiukempia toimia voidaan soveltaa jäsenvaltioiden niin halutessa. Tämä on kudoksia ja 
soluja koskevan direktiivin mukaista.

Tarkistus 201
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivi ei estä jäsenvaltiota 
pitämästä voimassa tai antamasta 
tiukempia suojelutoimenpiteitä 
edellyttäen, että ne ovat 
perustamissopimuksen määräysten 
mukaisia.

Or.en

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

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava kaikki tämän direktiivin soveltamisalan kansalliset 
säännökset.

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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Talteenotto-organisaation tai -ryhmän on 
kerättävä 7 artiklan mukaisesti seuraavat 
elimen ja luovuttajan kuvausta koskevat 
tiedot, tarvittaessa testauksen jälkeen, ja 
käsiteltävä niitä henkilötietojen suojaa ja 
luottamuksellisuutta koskevien 

Talteenotto-organisaation tai -ryhmän on 
yksittäistapausten kaikki näkökohdat 
huomioiden kerättävä 7 artiklan mukaisesti 
seuraavat elimen ja luovuttajan kuvausta 
koskevat tiedot ja käsiteltävä niitä 
henkilötietojen suojaa ja 
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oikeudellisten vaatimusten mukaisesti: luottamuksellisuutta koskevien 
oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Jos 
käytettävissä ei ole kaikkia tietoja, päätös 
elinsiirrosta tehdään luovuttajan ja 
vastaanottajan yksilöllisen 
riskinarvioinnin perusteella.

Or.de

Perustelu

Täydennyksellä otetaan huomioon, että aina ei ole käytettävissä kaikkia liitteessä tarkoitettuja 
elimen ja luovuttajan kuvausta koskevia tietoja. Tämä ei saa yksittäistapauksessa estää 
elinsiirtoa. Luovutuselinten määrä pienenee entisestään, ellei täydentävää säännöstä oteta 
huomioon.


