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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv siirdamiseks 
ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta
(KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0818);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 152 lõike 4 punkti a, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0480/2008);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 168 lõiget 4;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
õiguskomisjoni arvamust (A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Siiski on elundite kasutamine 
siirdamisel seotud ohtudega. Kuna 
inimelundite kasutamine siirdamisel on 
laialt levinud, peavad nende kvaliteet ja 

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

ohutus olema sellised, et haiguste 
edasikandumise oht oleks vähendatud 
miinimumini. Hästi organiseeritud 
riiklikud siirdamissüsteemid ja parimate 
olemasolevate meditsiiniliste teadmiste, 
tehnoloogia ning uuendusliku ravi 
kasutamine võivad oluliselt vähendada 
riske, mis kaasnevad elundite 
siirdamisega patsientidele, näiteks 
elundite äratõukereaktsiooni.

Or. en

Selgitus

Kõnealuses direktiivis püstitatakse eesmärk parandada patsientide jaoks riski ja kasu 
vahekorda. Seetõttu tuleks põhjendustes rõhutada, et direktiivi rakendamine võib aidata 
mõningaid riske leevendada. Patsiendi võime elundit omaks võtta on meditsiinilise 
lõpptulemuse oluline osa. Seetõttu tuleks rakendada meetmeid elundite äratõukereaktsiooni 
vähendamiseks, mis parandab patsientide jaoks riski ja kasu vahekorda.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 2 lõikes 1 sätestatud toimingute loetelus on ka kirjeldamine.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Kooskõlas nimetatud harta 
ning vajaduse korral inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsiooniga peavad 
elundite siirdamiskavad põhinema 
vabatahtlikul ja tasuta annetusel, doonori 
altruismil ning doonori ja retsipiendi 
solidaarsusel, tagades samas doonorite ja
retsipientide isikuandmete kaitseks 
rangete konfidentsiaalsuseeskirjade ja 
turvalisuse tagamise meetmete 
kehtestamise.

Or. en

Selgitus

Mõisted „jälgitavus” ja „tuvastatavus” on omavahel tihedalt seotud: kui bioloogiliste 
materjali omaniku jälgitavus on kas kaudselt või otseselt võimalik, saab selle omanikku
pidada tuvastatavaks. Andmekaitse seisukohast ei saa andmete jälgitavus ja anonüümsus 
esineda samaaegselt, kuna need on vastandlikud mõisted. Kuid ettepanekus kasutatakse 
mõlemat mõistet ning tulemuseks on vastuolu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Pädev asutus konsulteerib riikliku 
andmekaitseasutusega, et töötada välja 
raamistik elundeid käsitlevate andmete 
edastamiseks kolmandatesse riikidesse ja 
nende vastuvõtmiseks kolmandatest 
riikidest. Kohaldatakse isikuandmete 
kolmandatele riikidele edastamise 
erikorda, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
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aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta1

artiklites 25 ja 26.
1EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete kolmandatele riikidele edastamise erikord on kehtestatud direktiivi 95/46/EÜ 
artiklites 25 ja 26. Artiklis 21 või vastavas põhjenduses võiks olla välja toodud, et pädev 
asutus konsulteerib riikliku andmekaitseasutusega, et luua vajalik raamistik elundeid 
käsitlevate andmete turvaliseks, kuid samas kiireks ja tõhusaks edastamiseks kolmandatesse 
riikidesse ning nende vastuvõtmiseks kolmandatest riikidest. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriikide pädevad asutused 
etendavad juhtivat rolli elundite kvaliteedi 
ja ohutuse tagamisel kogu annetusest kuni 
siirdamiseni kulgeva protsessi vältel. Nagu 
on rõhutatud Euroopa Nõukogu ministrite 
komitee soovituses liikmesriikidele riikliku 
elundidoonorluse organisatsiooni tausta, 
ülesannete ja vastutusala kohta, on 
soovitav luua üksainus ametlikult 
tunnustatud mittetulunduslik asutus, kes 
vastutab üldiselt elundite annetamise, 
jaotamise ja vastutuse jagamise eest. Siiski 
võib sõltuvalt liikmesriigisisesest 
pädevushierarhiast hästi toimida ka 
koostöö kohalike, piirkondlike, riiklike 
ja/või rahvusvaheliste asutuste vahel, kes 
koordineerivad elundite annetamist, 
jaotamist ja/või siirdamist, tingimusel et 
olemasolev raamistik tagab vastutuse 
jagamise, koostöö ja tõhususe.

(19) Liikmesriikide pädevad asutused 
etendavad juhtivat rolli elundite kvaliteedi 
ja ohutuse tagamisel kogu annetusest kuni 
siirdamiseni kulgeva protsessi vältel ning 
patsiendi kogu tervistumise aja jooksul 
vastavalt siirdamisjärgse ravi parimatele 
meditsiinitavadele. Nagu on rõhutatud 
Euroopa Nõukogu ministrite komitee 
soovituses liikmesriikidele riikliku 
elundidoonorluse organisatsiooni tausta, 
ülesannete ja vastutusala kohta, on 
soovitav luua üksainus ametlikult 
tunnustatud mittetulunduslik asutus, kes 
vastutab üldiselt elundite annetamise, 
jaotamise ja vastutuse jagamise eest. Siiski 
võib sõltuvalt liikmesriigisisesest 
pädevushierarhiast hästi toimida ka 
koostöö kohalike, piirkondlike, riiklike 
ja/või rahvusvaheliste asutuste vahel, kes 
koordineerivad elundite annetamist, 
jaotamist ja/või siirdamist, tingimusel et 
olemasolev raamistik tagab vastutuse 
jagamise, koostöö ja tõhususe.
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Or. en

Selgitus

Kui patsient on siirdamisoperatsiooni tulemusel saanud elundi, ei ole siirdamisprotsess veel 
lõppenud. Ka tervistumise periood ja äratõukereaktsiooni takistav ravi on patsiendile elundi 
siirdamise õnnestumise või ebaõnnestumise seisukohalt ülimalt tähtis. Seda asjaolu ei tohiks 
jätta tähelepanuta, kuna sellest sõltub olulisel määral, kas siirdamine on patsiendi jaoks 
õnnestunud ja kas tema tervis selle tulemusel lõpuks paraneb.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Seadusandja peaks tagama, et igasuguste andmekaitset ja -turvet mõjutavate 
rakendusmeetmete kaalumisel seoses artikliga 25 konsulteeritakse kõikide asjakohaste 
sidusrühmadega, muu hulgas ka Euroopa andmekaitseinspektoriga. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Seoses liikmesriikidevahelise 
elundivahetusega tuleks komisjonile anda 
eeskätt volitus kehtestada menetlused, mis 

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

elundivahetusega volitus vastu võtta 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290 delegeeritud akte 
selliste menetluste kohta, mis reguleerivad 
siirdamiskeskustele teabe edastamist 
elundite omaduste kohta, samuti
menetluste kohta elundite jälgitavuse 
tagamiseks (sh märgistamisnõuded) ning 
tõsistest kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest teavitamiseks.

Or. en

Selgitus

Seadusandja peaks tagama, et igasuguste andmekaitset ja -turvet mõjutavate 
rakendusmeetmete kaalumisel seoses artikliga 25 konsulteeritakse kõikide asjaomaste 
sidusrühmadega, muu hulgas ka Euroopa andmekaitseinspektoriga. 

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

määramine või litsents sõltuvalt 
konkreetses liikmesriigis kasutatavatest 
mõistetest, või tervishoiuteenuse 
osutamiseks riigiasutuse registrisse 
kandmine tingimusel, et nimetatud 
riigiasutuse ülesandeks on tagada, et 
registrisse kantud asutus vastab 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjadele;

Or. en

Selgitus

On hädavajalik, et kõik hästitoimiva tervishoiu- ja elundite siirdamise süsteemiga 
liikmesriigid saavad säilitada oma organisatsioonilised ja halduslikud struktuurid. Mõnes 
liikmesriigis on registrisse kandmine võrdväärne tegevusloa andmise või akrediteerimise 
protsessiga.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) pädev asutus 
/organisatsioon/institutsioon – üks või 
mitu avalikku või eraõiguslikku 
mittetulundusasutust, -organisatsiooni 
ja/või -institutsiooni, kes vastutavad 
käesoleva direktiivi nõuete rakendamise 
eest;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas määratlusega, mis kehtib Euroopa elundivahetusorganisatsiooni kohta (kes 
vastutab ka elundite hankimise ja käesoleva direktiivi eeskirjade täitmise järelevalve eest, mis 
on kõikide siirdesüsteemide alus), on selguse mõttes ülimalt oluline lisada vastavalt artiklile 
18 loodud pädeva asutuse mõiste. Seetõttu täiendab käesolev muudatusettepanek artikli 18 
kohta tehtud muudatusettepanekuid 37 ja 38. See võimaldab elundidoonorluse ja elundite 
hankimise rakenduslikku poolt  korraldada paindlikult, ilma et sealjuures väheneks kvaliteet 
ja ohutus.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) doonor – iga surnud või elav isik, kes 
annetab ühe või mitu elundit;

Or. en

Selgitus

Kuna inimkeha, isegi surnukeha, on alati teatava isiku keha, tuleks doonori mõiste isikustada.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga nr 9. Hankimisasutusel võib olla 
topeltfunktsioon: doonorhaigla (haigla või haiglaosakond, mis tegeleb siirdamiseks mõeldud 
elundite hankimisega) ja (avalik või eraõiguslik) väline organisatsioon, mis juhib kogu 
elundidoonorluse ja elundite hankimise protsessi. Kui hankimisasutus ei ole ühtlasi 
doonorhaigla, võib ta toimida ka pädeva asutuse/organisatsiooni/institutsiooni ülesannetes. 
Vt ka artikli 5 muudatusettepanekut nr 17.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud kvaliteediprogrammid Riiklikud kvaliteedi- ja 
ohutusprogrammid 

Or. en

Selgitus

Esitatud muudatusettepanek võtab arvesse direktiivi reguleerimisala.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) standardne töökord potentsiaalsete 
doonorite identifitseerimiseks ja 
suunamiseks;

Or. en

Selgitus

Võimalike doonorite identifitseerimine intensiivraviosakondades ja nende suunamine on kogu 
elundidoonorlusealase tegevuse asendamatu eeltingimus. Arvukad teadusuuringud näitavad, 
et igas liikmesriigis on ühe miljoni elaniku kohta 40 – 50 võimalikku elundidoonorit. See 
tähendab, et iga liikmesriik saab suurendada elundidoonorluse määra, rakendades kõikides 
doonorhaiglates olemasoleva doonorpotentsiaali süstemaatilist analüüsi, millele järgneks 
mõõtmine, et tagada doonorpotentsiaali täielik ärakasutamine.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elundite kõrvaldamine, nagu on – tõsistele kõrvalekalletele ja rasketele 
kõrvaltoimetele reageerimine, nagu on 
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täpsustatud artikli 11 lõikes 2, täpsustatud artikli 11 lõikes 2,

Or. en

Selgitus

Tõsiste kõrvalekallete ja raskete kõrvaltoimete puhul võetavate meetmete hulka ei kuulu 
tingimata elundi kõrvaldamine, nagu on direktiivis määratletud. Vahel toimuvad sellised 
kõrvalekalded pärast elundi siirdamist ja sel juhul ei pruugi transplantektoomia elundi 
kõrvaldamiseks olla kõige sobivam meede. Lisaks hõlmab teatavale ohutusprobleemile 
reageerimine ka toimingute ja tulemuste läbivaatamist ja hindamist selleks, et saaks 
rakendada parandus- või ennetusmeetmeid.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hankimisasutuste ja siirdamiskeskuste 
vastutus teavitusprotsessis;

hankimisasutuste ja siirdamiskeskuste 
vastutus teavitus- ja juhtimisprotsessis;

Or. en

Selgitus

Tõsise kõrvalekalde või raske kõrvaltoime puhul on kohustuslik võtta rida ennetusmeetmeid. 
Nende meetmete hulka ei kuulu tungimata organi kõrvaldamine, nagu on määratletud 
käesolevas direktiivis. Vahel toimub tõsine kõrvalekalle või raske kõrvaltoime pärast elundi 
siirdamist ja sel juhul ei pruugi transplantektoomia (elundi kõrvaldamine) olla kõige sobivam
meede.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et hankimine 
toimub hankimisasutustes, mis vastavad 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjadele, või see viiakse läbi selliste 
hankimisasutuste poolt.

Or. en

Selgitus

Enamik doonorhaiglaid ei suuda iseseisvalt tagada kõikide käesoleva direktiivi eeskirjade 
täitmist. Eriti puudutab see elundidoonorite identifitseerimist vastavalt artiklile 7. Et
hõlbustada haiglate osalemist elundite siirdamises, peaks direktiivis eraldi välja tooma, et 
doonorhaigla tagab kõik vajalikud sammud ise või kasutab välise hankimisasutuse teenust, 
kes abistab haiglaid ja tagab direktiivi kõigi sätete täitmise, et kindlustada võimalike 
retsipientide jaoks kõrged kvaliteedi- ja ohutusstandardid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vahel on selleks, et tagada transpordi ajal organi kahjustamatus, kõige otstarbekam mitte 
püüda transpordi aega lühendada, vaid oodata sobivaimat transpordivõimalust.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– soovitavad transporditingimused, k.a 
juhised mahuti hoidmiseks sobival
temperatuuril ja sobivas asendis;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad doonorite 
identifitseerimissüsteemi rakendamise, mis 
võimaldab identifitseerida iga annetust ja 
sellega seotud elundit. Liikmesriigid 

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

tagavad doonorite ja retsipientide 
identifitseerimissüsteemi rakendamise,
mille väljatöötamisel ja valikul peetakse 
kinni põhimõttest, et kogutakse, 
töödeldakse ja kasutatakse nii vähe
isikuandmeid kui võimalik, rakendades 
eelkõige pseudonüümide kasutamise 
meetodeid, ning et nende andmete 
turvalisuse tagamiseks kehtestatakse 
vajalikud tehnilised ja 
organisatsioonilised meetmed.

Or. en

Selgitus
Mõisted „jälgitavus” ja „tuvastatavus” on omavahel tihedalt seotud: kui bioloogiliste 
materjali omaniku jälgitavus on kas kaudselt või otseselt võimalik, saab selle omanikku 
pidada tuvastatavaks. Andmekaitse seisukohast ei saa andmete jälgitavus ja anonüümsus 
esineda samaaegselt, kuna need on vastandpõhimõtted. Kuid ettepanekus kasutatakse 
mõlemat mõistet ning tulemuseks on vastuolu.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid kehtestavad artikli 24 
kohaselt eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse, kui:
 a) doonorite või retsipientide tuvastamist 
võimaldavaid andmeid või süsteeme 
kasutatakse ilma loata;
 b) doonorite või retsipientide tuvastamist 
võimaldavaid süsteeme või andmeid 
kasutatakse doonorite või retsipientide 
otsimiseks muul kui vajalikul 
meditsiinilisel eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Karistused on vajalikud selleks, et inimesed ei üritaks süsteeme kasutada loata otsinguteks.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 2 lõikes 1 sätestatud toimingute loetelus on ka säilitamine ja tundub, et tõsiste 
kõrvalekallete põhjusena oleks kasulik säilitamisega seotud küsimusi arvesse võtta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Elundi annetamine on kingitus, mis põhineb solidaarsusel ja kaastundel kaasinimese vastu.  
Kui loobuda nõudmisest, et elundi annetamine peab olema omakasupüüdmatu, vähendaks see 
surnud või elusa doonori kingituse väärtust ja tema enda väärikust. Euroopa Parlament 
tunnistas seda erinõuet juba oma 22. aprilli 2008. aasta resolutsioonis elundidoonorluse ja 
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elundite siirdamise kohta (A6-0090/2008), lõige 22) ja komisjon käsitles seda oma 
seletuskirja lõikes 23. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon uurib tihedas koostöös 
liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja 
asjaomaste sidusrühmadega võimalust 
välja töötada süsteem, mille abil võetakse 
võimalikult paljudes liikmesriikides 
arvesse nende kodanike väljendatud 
soove, kes on nõus pärast surma oma 
organeid loovutama.

Or. en

Selgitus

Kuna inimesed elavad, reisivad ja töötavad paljudes Euroopa Liidu riikides, võivad nad ka 
surra riikides, mille kodanikud või elanikud nad ei ole.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid tagavad, et tulevaste 
doonorite soovide registreerimiseks on 
kasutusel kergesti juurdepääsetavad 
süsteemid ja registrid ning et pädevad 
asutused seavad esikohale doonori 
esitatud soovid, kuigi need võivad olla 
vastuolus abikaasa, esimese astme 
sugulase või muu isiku soovidega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidelt tuleks tungivalt nõuda, et nad tagaksid süsteemide olemasolu, mille kaudu 
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inimesed saaksid teatada oma soovist doonoriks saada ning et selline väljendatud soov tuleks 
alati seada esikohale.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid tagavad, et elundid 
eraldatakse retsipientidele läbipaistvate, 
mittediskrimineerivate ja teaduslike 
kriteeriumide alusel.

Or. en

Selgitus

See eeskiri elundite eraldamise kohta tuleneb otseselt võrdsuse ja õigluse põhimõtete 
kohaldamisest tervishoiu vahendite eraldamisel. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Liikmesriigid tagavad, et surnud 
isikult ei eemaldata elundeid, kui seda 
isikut pole riikliku õiguse kohaselt 
surnuks tunnistatud.

Or. en

Selgitus

Surnud doonori surmatunnistuse nõudmine enne elundite eemaldamist tuleneb inimelu 
puutumatuse ja füüsilise puutumatuse põhimõtetest, mis on sätestatud inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsiooni inimpäritolu elundite ja kudede siirdamist käsitleva lisaprotokolli 
artiklis 16. 
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et doonorid saavad 
elundidoonorluse kohta terviklikku, 
konkreetset ja kallutamata teavet, mis 
hõlmab siirdamisprotsessi, konkreetset 
kasutusala, võimalikke rakendusi ja ohte, 
sh väärkasutuse ohtu.

Or. en

Selgitus

Ehkki lahenduse leidmine tõsisele elundite puudusele Euroopas on väga tähtis, tuleb austada 
ja kaitsta ka vaba valikut elundit annetada või sellest keelduda. Ilma piisava, asjakohase ja 
kallutamata teabeta ei ole otsus elundit annetada või mitte annetada „vabatahtlik”. Euroopa 
Parlament kinnitas seda põhimõtet oma 22. aprilli 2008. aasta resolutsiooni (A6-0090/2008) 
lõigetes 7 ja 37.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Elusdoonorite puhul on vaja kehtestada erilised kaitsemeetmed, sest neid võidakse ära 
kasutada. Inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni inimpäritolu elundite ja kudede 
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siirdamist käsitleva lisaprotokolli artiklites 9 ja 10 on rõhutatud elusannetuste täiendavat 
iseloomu, nagu ka Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2008. aasta resolutsiooni (A6-0090/2008) 
lõikes 15. Elusannetuste piiramine doonori lähisugulastega on üldine põhimõte, mida jagab 
suur enamus liikmesriike. 

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks, et järgida inimkeha 
kommertsotstarbel kasutamise vältimise 
põhimõtet, tagavad liikmesriigid, et 
võimalik hüvitis elusdoonoritele piirdub 
rangelt annetamisega otseselt seotud 
kuludega, nagu reisikulud, 
lapsehoolduskulud ja saamata jäänud 
tulu, ning väldivad rahalise stiimuli 
pakkumist võimalikule doonorile.

Or. en

Selgitus

Elundi annetamine rahalisel eesmärgil on ebaeetiline. See taandab elundi tavalise kauba 
tasemele ja alandab inimväärikust. Samuti on see vastuolus inimkeha ja selle osade 
kommertsotstarbel kasutamise vältimise põhimõttega, mis on selgelt kirjas ELi põhiõiguste 
harta artikli 3 lõikes 2. Euroopa Parlament kinnitas seda põhimõtet oma 22. aprilli 2008. 
aasta resolutsiooni (A6-0090/2008) lõikes 22. 

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Isikul, kes on sekkumise tõttu 
kannatanud põhjendamatut kahju, on 
õigus õiglasele hüvitisele, mis piirdub 
rangelt annetusega seotud kulude ja 
ebamugavuste hüvitamisega.

Or. en
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Selgitus

Vt selgitust artikli 15 lõigete 2 ja 2 a kohta.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et elundeid ei 
eemaldata isikult, kes riikliku õiguse 
kohaselt ei ole võimeline selleks 
nõusolekut andma.

Or. en

Selgitus

Isikud, kes ei ole võimelised meditsiiniprotseduuriks nõusolekut andma, vajavad eriti hädasti 
kaitset. Nende hulka võivad kuuluda alaealised, aga ka täiskasvanud, kes ei ole 
õigusvõimelised. Peegeldades inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni inimpäritolu 
elundite ja kudede siirdamist käsitleva lisaprotokolli artikli 14 lõiget 1, jätab käesolev 
muudatusettepanek liikmesriikide otsustada, millisel juhul isik on või ei ole võimeline 
meditsiiniprotseduuriks nõusolekut andma.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et doonoreid ja 
retsipiente, kelle isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva direktiivi 
reguleerimisala piires, saavad tuvastada 
üksnes need isikud, kes suudavad tõestada 
vajadust nende isikut tuvastada.

Or. en

Selgitus

Mõisted „jälgitavus” ja „tuvastatavus” on omavahel tihedalt seotud: kui bioloogiliste 
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materjali omanike jälgitavus on kas kaudselt või otseselt võimalik, saab selle omanikke 
pidada tuvastatavaiks ning nende hulka peaksid kuuluma ka retsipiendid ja doonorid.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et doonorite ja 
retsipientide isikuandmed oleksid 
konfidentsiaalsed, terviklikud, 
usaldusväärsed ja kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt tähtis on rakendada teabeturbepoliitikat, mis põhineb asjaomastes riiklikes 
asutustes võetavatel rangetel ja nõuetekohastel turvalisusmeetmetel, eelkõige selleks, et 
järgida ettepanekus kehtestatud doonorite ja retsipientide konfidentsiaalsuse nõudeid, ning 
samuti nende andmete terviklikkuse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse tagamiseks. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17
Doonorite ja retsipientide anonüümsus

välja jäetud

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

Or. en
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Selgitus

Artikli 17 võib sellisel kujul välja jätta, käsitledes konfidentsiaalsuse vajadust artikli 16 
(Isikuandmete kaitse, konfidentsiaalsus ja andmetöötluse turvalisus) uues lõikes.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste määramine ja nende 
ülesanded

Pädevate
asutuste/organisatsioonide/institutsioonide
määramine ja nende ülesanded

Or. en

Selgitus

Elundite annetamise, jaotamise ja siirdamise olemasolevad organisatsioonilised struktuurid 
liikmesriikides on tihedalt seotud üldise riikliku tervishoiusüsteemiga. Põhjenduses 19 on 
öeldud, et hästi võib toimida ka koostöö kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste 
asutuste vahel, kes koordineerivad elundite annetamist, jaotamist ja/või siirdamist, tingimusel 
et olemasolev raamistik tagab vastutuse jagamise, koostöö ja tõhususe. Vt ka 
muudatusettepanekut 38.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid nimetavad käesoleva 
direktiivi sätete rakendamise eest 
vastutava(d) pädeva
asutuse/organisatsiooni/institutsiooni või 
pädevad
asutused/organisatsioonid/institutsioonid 
(edaspidi „pädev
asutus/organisatsioon/institutsioon”).

Or. en
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Selgitus

Selleks, et säilitada edukad ja heakskiidetud liikmesriikide organisatsioonilised struktuurid, 
tuleks artiklis 18 lubada nimetada üks või mitu pädevat asutust olemasolevas raamistikus. 
Sõnastus peab kindlasti selgelt väljendama, et tegu võib olla mis tahes institutsiooni, 
organisatsiooni või asutusega, kuni see on mittetulunduslik, nagu on sätestatud uues 
määratluses, muudatusettepanekus 9 artikli 3 kohta. [Näiteks Saksamaal korraldavad 
annetamist ja jaotamist mittetulunduslikud eraorganisatsioonid, kes annavad aru 
tervishoiuministeeriumile, nagu on ette nähtud Saksamaa 1997. aasta siirdamisaktiga].

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) loob teavitussüsteemi ja elundite 
kõrvaldamise menetluse, nagu on 
sätestatud artikli 11 lõigetes 1 ja 2;

d) loob teavitus- ja haldussüsteemi ning 
süsteemi tõsiste kõrvalekallete ja/või 
raskete kõrvaltoimete jaoks, nagu on 
sätestatud artikli 11 lõigetes 1 ja 2;

Or. en

Selgitus

Tõsiste kõrvalekallete puhul võetavate meetmete hulka ei kuulu tingimata siirdatud elundi 
kõrvaldamine, nagu on direktiivis määratletud. Vahel toimuvad sellised kõrvalekalded pärast 
elundi siirdamist ja sel juhul ei pruugi transplantektoomia elundi kõrvaldamiseks olla kõige 
sobivam meede. Lisaks hõlmab teatavale ohutusprobleemile reageerimine ka protseduuride ja 
tulemuste läbivaatamist ja hindamist, et rakendada parandus- või ennetusmeetmeid.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) annab asjakohaseid juhiseid 
tervishoiuasutustele, meditsiinitöötajatele 
ja teistele isikutele, kes osalevad elundi 
annetamisest kuni selle siirdamise või 
hävitamiseni kulgeva protsessi mis tahes 
etappides, samuti siirdamisjärgses ravis ja 
tervistumises;
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Or. en

Selgitus

Kui patsient on tänu siirdamisoperatsioonile saanud elundi, ei ole siirdamisprotsess veel 
lõppenud. Ka siirdamisele järgnev tervistumise periood ja äratõukereaktsiooni takistav ravi 
on patsiendile elundi siirdamise õnnestumise või ebaõnnestumise seisukohalt ülimalt tähtis. 
Seda asjaolu ei tohiks jätta tähelepanuta, kuna sellest sõltub olulisel määral, kas siirdamine 
on patsiendi jaoks õnnestunud ja kas tema tervis selle tulemusel lõpuks paraneb. Riiklik 
elundidoonorluse keskus peab seepärast aitama meditsiiniasutustel siirdatud elundi eest hoolt 
kanda.

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kogub pärast siirdamist asjakohaseid 
andmeid, et võimaldada elundisiirdamise 
kvaliteedi ja ohutuse võrdlevat hindamist, 
mis aitab täiustada siirdamisprotsessi 
Euroopa tasandil.

Or. en

Selgitus

Ehkki peaaegu kõik Euroopa riigid on juba välja arendanud registri, kuhu kogutakse teavet 
siirdamisprotsessi kõikide aspektide kohta, takistab võrdlusi Euroopa registrite vahel 
elundisiirdamises kasutatavate mõistete määratluste, siirdamistegevuse kohta andmete 
kogumise korra ning siirdamisjärgse tulemuste hindamise ebaühtsus. Käesolev 
muudatusettepanek nõuab tihedamat koostööd.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – kolmas lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriigi pädevad asutused võivad 
delegeerida teises lõigus nimetatud 
meetmete rakendamise selliste meetmete 
elluviimisele pühendunud tunnustatud 
organisatsioonidele.
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Or. en

Selgitus

See lõik võib olla abiks selliseid organisatsioone kasutavatele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et elundite 
vahetuseks, mis on pärit kolmandast riigist 
või on kolmandasse riiki suunatud, annab 
alati loa pädev 
asutus/organisatsioon/institutsioon. Pädev 
asutus konsulteerib riikliku 
andmekaitseasutusega, et töötada välja 
raamistik selliste andmete edastamiseks, 
mis on seotud kolmandast riigist pärit või 
kolmandasse riiki suunatud elundite 
vahetusega. Kohaldatakse isikuandmete 
kolmandatele riikidele edastamise 
erikorda, mis on sätestatud direktiivi 
95/46/EÜ artiklites 25 ja 26.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete kolmandatele riikidele edastamise erikord on kehtestatud direktiivi 95/46/EÜ 
artiklites 25 ja 26. Artiklis 21 või vastavas põhjenduses 15 võiks olla välja toodud, et pädev 
asutus konsulteerib siseriikliku andmekaitseasutusega, et luua vajalik raamistik elundeid 
puudutavate andmete turvaliseks, kuid samas kiireks ja tõhusaks edastamiseks kolmandatesse 
riikidesse ja nende vastuvõtmiseks kolmandatest riikidest. 

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) need elundid vastavad käesoleva 
direktiiviga kehtestatud eeskirjadega 

b) need elundid vastavad käesoleva 
direktiiviga kehtestatud eeskirjadega 
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samaväärsetele kvaliteedi- ja 
ohutusnõuetele.

samaväärsetele kvaliteedi- ja 
ohutusnõuetele, samuti doonori ja 
retsipiendi kaitse nõuetele.

Or. en

Selgitus

Elundidoonorite ja -retsipientide kaitse kolmandates riikides on otseselt seotud 
elundidoonorite ja -retsipientide tõhusa kaitsega Euroopa Liidus. Seepärast saab luba 
elundivahetuseks anda üksnes siis, kui ka elundiannetus kolmandas riigis vastab kõikidele uue 
direktiivi nõuetele. Algne sõnastus on ebamäärane.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

** 3 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike normide rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
nende rakendamine. Ettenähtud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile neist õigusaktidest hiljemalt 
[…] ja annavad viivitamata teada kõikidest 
nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike normide rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
nende rakendamine. Ettenähtud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile neist õigusaktidest hiljemalt*
ja annavad viivitamata teada kõikidest 
nende hilisematest muudatustest.
* 2 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 26 lõikes 3 osutatud korras 
võetakse vastu üksikasjalikud eeskirjad 
järgmiste meetmete rakendamiseks:

välja jäetud

a) inimelundite kirjeldustes nõutava teabe 
(nagu on täpsustatud lisas) 
ajakohastamise ja edastamise eeskirjad;
b) elundite täieliku jälgitavuse tagamise 
kord, sh märgistamisnõuded; 
c) tõsistest kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest teavitamise kord.

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 26 lõikes 2 osutatud korras 
võetakse vastu üksikasjalikud eeskirjad 
käesoleva direktiivi ühtseks 
rakendamiseks, eelkõige järgmiste 
meetmete rakendamiseks:

2. Artikli 26 lõikes 2 osutatud korras 
võetakse vastu asjakohased eeskirjad 
käesoleva direktiivi ühtseks 
rakendamiseks, eelkõige järgmiste 
meetmete rakendamiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a
Delegeeritud aktid

Käeoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks sätestab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklitele 26 a, 26 b ja 26 c:
a) inimelundite kirjeldustes nõutava teabe 
(nagu on täpsustatud lisas) 
ajakohastamise ja edastamise eeskirjad;
b) elundite täieliku jälgitavuse tagamise 
korra, sh märgistamisnõuded; 
c) tõsistest kõrvalekalletest ja rasketest 
kõrvaltoimetest teavitamise korra.

Or. en
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes 
arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Delegeerimise kasutamine

1. Komisjonile antakse kuni …* volitused 
võtta vastu artiklis 25 a osutatud 
delegeeritud akte. Komisjon esitab 
aruande delegeeritud volituste kohta 
hiljemalt …*, lisades vajaduse korral 
õigusloomeettepaneku volituste 
delegeerimise perioodi pikendamiseks. 
2. Kohe kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud akti, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu. 
3. Volitused võtta vastu delegeeritud akte 
antakse komisjonile artiklites 26 b ja 26 c 
sätestatud tingimuste kohaselt.
* ELT; palun lisada kuupäev 3 aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.

** ELT; palun lisada kuupäev 30 kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 b
Delegeerimise tühistamine

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artiklis 25 a osutatud volituste 
delegeerimise tühistada.
2. Institutsioon, kes on alustanud 
sisemenetlust, et otsustada, kas tühistada 
volituste delegeerimine, püüab teavitada 
teist institutsiooni ja komisjoni, 
nimetades, millised delegeeritud volitused 
võidakse tühistada.
3. Tühistamisotsuses nimetatakse 
tühistamise põhjused ning sellega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub kohe või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud aktide kehtivust. Otsus 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 c
Vastuväited delegeeritud aktidele

1. Euroopa Parlament ja/või nõukogu 
võivad esitada vastuväite delegeeritud 
aktile kahe kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu nõudel pikendatakse seda 
perioodi ühe kuu võrra.
2. Kui selle perioodi jooksul ei ole ei 
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Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud akti suhtes vastuväidet 
esitanud, avaldatakse delegeeritud akt 
Euroopa Liidu teatajas ning jõustub aktis 
nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud aktile vastuväite, siis 
akt ei jõustu. Vastuväite esitanud 
institutsioon nimetab vastuväite põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt […]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt …*. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

* 2 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes puudub väljajäetav tekst „olulisemad sätted”.)

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid edastama käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkonna siseriiklike 
õigusaktide kõik sätted.
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SELETUSKIRI

Elundisiirdamine on muutunud immunobioloogia erakordsest toimingust kõige praktilisemaks 
viisiks, kuidas ravida mitmesuguseid surmaga lõppeda võivaid neeru-, maksa-, südame-, 
kopsu- või kõhunäärmehaigusi. Viimase viie aastakümne jooksul on siirdamisest saanud 
juurdunud ja tõhus ülemaailmne praktika, mis tohutult tõstab elukvaliteeti ja pikendab 
eeldatavat eluiga. Lisaks sellele on organiannetus kingitus, mis toetab altruismi ja solidaarsust 
ühiskonnas. 

Kõigest hoolimata on vajadus elundisiirdamise järele suurenenud Euroopa Liidus pidevalt 
ning kiiremini, kui annetatavate elundite hulk. Suur hulk patsiente sureb kroonilise 
elundipuuduse tagajärjel. Suur erinevus elundite vajaduse ja kättesaadavuse vahel võib kaasa 
tuua elundite kasutamise kaubanduslikul otstarbel ja ebaseadusliku elundikaubanduse, mis on 
vastuolus põhiliste inimõigustega. Organite puudus on jätkuvalt kõige suurem probleem, kuid 
palju probleeme tekitavad ka eri liikmesriikides kasutatavad erinevad siirdamissüsteemid. 
Kuna tõhustatud koostöö ja piiriülene vahetus liikmesriikide vahel võib siirdamiste hulka 
oluliselt suurendada, on vaja vastu võtta ühtsed kvaliteedi- ja ohutusstandardid.

Kavandatava direktiiviga kehtestatakse siirdamiseks ettenähtud inimpäritolu elundite jaoks 
ühtsed siduvad kvaliteedi- ja ohutusstandardid, et tagada tervisekaitse kõrge tase kõikjal 
Euroopa Liidus. Pärast inimvere ja verekomponentide kvaliteedi ja ohutuse direktiivi (2003) 
ning sellele järgnenud inimkudede ja -rakkude kvaliteedi ja ohutuse direktiivi (2004) 
vastuvõtmist käsitletakse käesolevas direktiivis inimelundeid, et viia EÜ asutamislepingu 
artiklil 152 põhinevate õigusaktide kogum lõpule. Vajadust ühiste meetmete järele Euroopa 
tasandil kinnitati selgelt resolutsioonis elundidoonorluse ja elundite siirdamise kohta, mille 
Euroopa Parlament 2008. aasta aprillis suure häälteenamusega vastu võttis. 

Kavandatava direktiiviga kehtestatakse kõrged kvaliteedi- ja ohutusstandardid inimkehasse 
siirdamiseks ettenähtud inimpäritolu elundite jaoks – protsess hõlmab annetamist, hankimist, 
katsetamist, iseloomustamist, säilitamist, transporti ja siirdamist. Direktiiviga luuakse 
riiklikud kvaliteediprogrammid, mis sätestavad liikmesriikides toimuva siirdamisprotsessi 
eeskirjad ja tavad. Direktiivis täpsustatakse ka hankeprotsessi ning sellega seotud teemasid, nt 
teavitussüsteemi. Erilist tähelepanu pööratakse doonori ja retsipiendi jälgitavusele ja kaitsele. 
Rakendamist käsitlevas osas on sätted pädevate riiklike asutuste määramise ja ülesannete 
kohta, Euroopa elundivahetusorganisatsioonide kohta ning elundivahetuse kohta kolmandate 
riikidega. 

Raportöör tervitab ettepanekut ja toetab väga selle kolme põhieesmärki: tagada patsientidele 
ELi tasandil kvaliteet ja ohutus, tagada doonorite kaitse ning hõlbustada koostööd 
liikmesriikide vahel. Euroopa Liidus valitseb siirdamise eesmärgil toimuva organidoonorluse 
osas üldiselt laialdane ühiskondlik konsensus. Kuid erineva kultuurilise ja organisatsioonilise 
tausta ning traditsioonide tõttu on liikmesriikide vahel selles küsimuses erinevusi. Raportöör 
rõhutab, et kvaliteedi- ja ohutusmeetmete ühtsust säilitades või selle poole püüeldes ei tohi 
direktiiv tekitada liikmesriikidele täiendavat halduskoormust ning peab olema piisavalt 
paindlik ega tohi kahjustada olemasolevaid häid tavasid. 

Raportöör nõustub komisjoni seisukohaga, et elundisiirdamise programmid peavad põhinema 
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vabatahtliku ja tasustamata annetuse põhimõttel, kuna see põhimõte kehtis juba varasemates 
õigusaktides inimpäritolu ainete kohta. Elundiannetus peab olema alati tasuta kingitus ja seda 
tuleb kaitsta kaubanduslikuks tegevuseks muutumise eest. Lisaks sellele põhinevad 
doonorluse ja siirdamise süsteemid altruismil. Siirdamisprotsessi kvaliteedi parandamiseks 
teeb raportöör mõned inimväärikusega seotud muudatusettepanekud. Austada ja kaitsta tuleb 
ka vaba valikut elundi annetamise üle otsustamisel, mistõttu selle reguleerimine kuulub 
liikmesriikide pädevusse.

Hüvitis elusdoonoritele peab olema rangelt piiratud otseselt annetamisega seotud kuludega, 
nagu reisikulud, ja vältida tuleb rahalise stiimuli pakkumist võimalikule doonorile. Lisaks on 
isikul, kes on sekkumise tõttu kannatanud põhjendamatut kahju, õigus õiglasele hüvitusele. 
Elundi jälgitavus doonorist retsipiendini ja vastupidi on üks olulisemaid ohutuskaalutlusi, 
mistõttu tuleb anonüümsuse mõiste asendada konfidentsiaalsusega, et vältida mõistete 
vastuolu. Raportöör toetab doonori ja retsipiendi andmete kaitsemeetmete lisamist 
ettepanekusse.
Heade tavade, mudelite ja kogemuste jagamine Euroopa Liidu tasandil on juba tõestanud oma 
kasulikkust, suurendades elundidoonorite hulka. Tuleks edendada koostööd, et teha kindlaks 
eri siirdamissüsteemide tugevad küljed ning propageerida neid Euroopa tasandil, suurendades 
seeläbi elundidoonorluse ja siirdamise kõrget kvaliteeti ja ohutust.

Lõpuks esitab raportöör proportsionaalse arvu muudatusettepanekuid seoses murega doonori, 
pädevate asutuste ja siirdamisjärgse perioodi määratluse pärast ning täpsustab teksti kvaliteedi 
huvides teatavate artiklite sõnastust. Raportöör otsustas lisada ka peaaegu kõik 
õiguskomisjoni ettepanekud. 

Raporti projekt ei sisalda muudatusettepanekuid ettepaneku artiklite 25 ja 26 kohta, et viia 
need kooskõlla Lissaboni lepinguga kehtestatud rakendusaktide süsteemiga. Need 
muudatusettepanekud esitatakse hiljem.


