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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elinsiirtoa varten 
tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista
(KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0818),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 152 artiklan 
4 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0480/2008),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
”Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin” (KOM(2009)0665), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 168 artiklan 4 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2009),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtoelinten käyttöön liittyy kuitenkin 
riskejä. Laajamittainen ihmiselinten 
terapeuttinen käyttö elinsiirroissa 

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

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

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tavoitteeksi on ilmoitettu potilaiden riskien ja hyötyjen suhteen 
parantaminen. Siksi johdanto-osan kappaleissa olisi korostettava, että joidenkin riskien 
lievittäminen on mahdollista tämän direktiivin täytäntöönpanon kautta. Lääketieteellisen 
lopputuloksen tärkein tekijä on se, että potilas ei hyli elintä. Siksi olisi toteutettava elimen 
hylkimisreaktion vähentämiseen tähtääviä toimia, millä parannetaan potilaiden riskien ja 
hyötyjen suhdetta. 

Tarkistus 2

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, 
talteenottoon, testaukseen, ominaisuuksien 
kuvaukseen, säilöntään, kuljetukseen ja 
siirtoihin suoraan osallistuvalla 
henkilöstöllä olisi oltava asianmukainen 
pätevyys ja koulutus.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin menettelyihin sisältyy myös "ominaisuuksien 
kuvaus".
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Tarkistus 3

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 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 samalla kun varmistetaan, 
että luovuttajien ja vastaanottajien 
henkilötiedot suojataan tiukoin 
luottamuksellisuutta koskevin säännöin ja 
turvatoimin.

Or. en

Perustelu

Käsitteet "jäljitettävyys" ja "tunnistettavissa oleva" ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Aina 
kun biologisen materiaalin haltijoiden jäljitettävyys on mahdollista joko suoraan tai 
epäsuorasti, haltijoita voidaan pitää tunnistettavissa olevana. Tietosuojan näkökulmasta 
jäljitettävyys ja tiedon anonymiteetti eivät voi esiintyä tekstissä samanaikaisesti, koska ne 
ovat toistensa vastakohtia. Ehdotuksessa kuitenkin käytetään molempia termejä ja luodaan 
täten ristiriita

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Toimivaltaisen viranomaisen on 
kuultava kansallista 
tietosuojaviranomaista kehyksen 
luomiseksi siirtoelimiä koskevien tietojen 
siirtämiseksi kolmansiin maihin ja 
kolmansista maista. Tässä sovelletaan 
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henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin 
koskevaa erityistä järjestelmää, josta on 
säädetty yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY1 25 ja 26 artiklassa.
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 95/46/EY 25 ja 26 artiklassa vahvistetaan erityinen järjestely henkilötietojen 
siirtämiseksi kolmansiin maihin. Ehdotuksen 21 artiklassa tai johdanto-osan 15 kappaleessa 
voitaisiin vahvistaa, että toimivaltainen viranomainen kuulee kansallista 
tietosuojaviranomaista tarpeellisen turvakehyksen luomiseksi mutta myös elinten välittämistä 
koskevien tietojen siirtämiseksi nopeasti ja tehokkaasti kolmansiin maihin ja kolmansista 
maista. 

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla pitäisi olla keskeinen asema 
elinten laadun ja turvallisuuden 
varmistamisessa elinluovutuksesta 
elinsiirtoon ulottuvan koko ketjun ajan. 
Euroopan neuvoston ministerikomitea on 
antanut jäsenvaltioille suosituksen 
kansallisen elinsiirtojärjestön taustasta, 
tehtävistä ja vastuusta, ja sen mukaan on 
suositeltavampaa, että on yksi ainoa voittoa 
tuottamaton taho, joka on virallisesti 
tunnustettu, kattavasti vastuussa elinten 
luovutuksesta, jakamisesta ja 
jäljitettävyydestä ja tilivelvollinen. 
Riippuen erityisesti siitä, miten toimivalta 
jakautuu jäsenvaltioissa, paikalliset, 
alueelliset, kansalliset ja kansainväliset 
laitokset voivat kuitenkin toimia yhdessä 
koordinoidakseen elinten luovutuksia, 

(19) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla pitäisi olla keskeinen asema 
elinten laadun ja turvallisuuden 
varmistamisessa elinluovutuksesta 
elinsiirtoon ulottuvan koko ketjun ajan ja 
potilaan koko toipumisajan siten, että se 
perustuu parhaaseen lääketieteelliseen 
käytäntöön elinsiirron jälkeisessä 
hoidossa. Euroopan neuvoston 
ministerikomitea on antanut jäsenvaltioille 
suosituksen kansallisen elinsiirtojärjestön 
taustasta, tehtävistä ja vastuusta, ja sen 
mukaan on suositeltavampaa, että on yksi 
ainoa voittoa tuottamaton taho, joka on 
virallisesti tunnustettu, kattavasti vastuussa 
elinten luovutuksesta, jakamisesta ja 
jäljitettävyydestä ja tilivelvollinen. 
Riippuen erityisesti siitä, miten toimivalta 
jakautuu jäsenvaltioissa, paikalliset, 
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jakamista ja/tai siirtoja, edellyttäen että 
käytössä olevat puitteet takaavat 
vastuullisuuden, yhteistyön ja 
tehokkuuden.

alueelliset, kansalliset ja kansainväliset 
laitokset voivat kuitenkin toimia yhdessä 
koordinoidakseen elinten luovutuksia, 
jakamista ja/tai siirtoja, edellyttäen että 
käytössä olevat puitteet takaavat 
vastuullisuuden, yhteistyön ja 
tehokkuuden.

Or. en

Perustelu

Elinsiirtoprosessi ei pääty, kun potilas on saanut elimen elinsiirtoleikkauksessa. Toipumisaika 
ja hylkimistä torjuvat hoidot ovat myös välttämättömiä potilaan elinsiirron onnistumiselle tai 
epäonnistumiselle. Tätä tosiseikkaa ei pitäisi laiminlyödä, koska se liittyy olennaisesti siihen, 
onko potilaan elinsiirto onnistunut ja kykeneekö hän lopulta parantamaan terveyttään.

Tarkistus 6

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, mukaan lukien Euroopan 
tietosuojavaltuutettua.

Or. en

Perustelu
Lainsäätäjän olisi varmistettava, että 25 artiklan osalta on kaikissa tapauksissa, joissa 
käsitellään tietosuojaan ja -turvaan vaikuttavia täytäntöönpanotoimenpiteitä, kuultava 
kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä, mukaan lukien Euroopan tietosuojavaltuutettua. 



PE430.898v01-00 10/38 PR\798376FI.doc

FI

Tarkistus 7

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) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio olisi 
valtuutettava antamaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä – 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.

Or. en

Perustelu

Lainsäätäjän olisi varmistettava, että 25 artiklan osalta on kaikissa tapauksissa, joissa 
käsitellään tietosuojaan ja -turvaan vaikuttavia täytäntöönpanotoimenpiteitä, kuultava 
kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä, mukaan lukien Euroopan tietosuojavaltuutettua. 

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota 
pitämästä voimassa tai antamasta 
tiukempia suojelutoimenpiteitä 
edellyttäen, että ne ovat perussopimuksen 
määräysten mukaisia.
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Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) ’hyväksymisellä’ tarkoitetaan 
hyväksymistä, akkreditointia, nimeämistä 
tai lisenssin myöntämistä kussakin 
jäsenvaltiossa käytettyjen käsitteiden 
mukaan tai rekisteröintiä 
terveydenhuollosta vastaavassa julkisessa 
elimessä edellyttäen, että tämän julkisen 
elimen tehtäviin kuuluu sen 
varmistaminen, että rekisteröity elin 
noudattaa tässä direktiivissä vahvistettuja 
sääntöjä 

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä. että kaikki jäsenvaltiot, joissa on jo hyvin vakiintunut terveydenhuolto ja 
elinsiirtojärjestelmät, pystyvät ylläpitämään organisatoriset ja hallinnolliset rakenteensa. 
Joissakin jäsenvaltioissa rekisteröinti vastaa hyväksymis- tai akkreditointiprosessia.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ’toimivaltaisella viranomaisella 
/järjestöllä/laitoksella’ tarkoitetaan yhtä 
tai useampaa voittoa tavoittelematonta 
viranomaista, järjestöä ja/tai laitosta, joko 
julkista tai yksityistä, joka on vastuussa 
tämän direktiivin vaatimusten 
täytäntöönpanosta 

Or. en
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Perustelu

Eurooppalaisen elinvälitysorganisaation antaman määritelmän mukaisesti kaikkien 
siirtojärjestelmien perustana olevan, talteenotosta ja direktiivin säännösten valvonnasta 
vastaavan elimen lisäksi on tärkeää sisällyttää myös 18 artiklan mukaisen toimivaltaisen 
elimen määritelmä selvennykseksi. Tämä tarkistus täydentää siksi esitettyjä tarkistuksia (37 ja 
38) 18 artiklaan. Se mahdollistaa elinten luovutuksen ja talteenoton joustavan organisoinnin 
toteutuksen laatua ja turvallisuutta vähentämättä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) ’luovuttajalla’ tarkoitetaan elävää tai 
kuollutta ihmistä, joka luovuttaa yhden 
tai useamman elimen

Or. en

Perustelu

Koska ihmiskeho on aina ihmiskeho, kuoleman jälkeenkin, luovuttajan määritelmä olisi 
personalisoitava.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j kohta

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 
terveydenhuoltolaitosta, sairaalassa 
toimivaa ryhmää tai yksikköä tai muuta 
laitosta, jolla on toimivaltaisen 
viranomaisen/järjestön/laitoksen
hyväksyntä ottaa talteen ihmiselimiä

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy tarkistukseen 9. Talteenotto-organisaatiolla voi olla kaksoisrooli 
olemalla luovuttajasairaala (sairaala tai sairaalaosasto, jossa otetaan talteen elinsiirtoon 
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tarkoitettuja elimiä), tai ulkopuolinen organisaatio (julkinen tai yksityinen), joka on vastuussa 
koko luovutus- ja talteenottoprosessin koordinoinnista ja organisoinnista. Jos talteenotto-
organisaatio ei ole sama kuin luovutussairaala, se voi toimia myös toimivaltaisena 
viranomaisena/järjestönä/laitoksena. Katso myös 5 artiklaan esitetty tarkistus 17.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset laatuohjelmat Kansalliset laatu- ja turvallisuusohjelmat

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon direktiivin soveltamisala.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) vakiotoimintamenettelyt mahdollisten 
luovuttajien tunnistamiseksi ja 
rekisteröimiseksi

Or. en

Perustelu

Mahdollisten luovuttajien tunnistaminen teho-osastoilla ja heidän rekisteröintinsä on ehdoton 
edellytys kaikille elinluovutukseen liittyville toimenpiteille. Lukuisat tutkimukset osoittavat, 
että jokaisessa jäsenvaltiossa on 40–50 mahdollista luovuttajaa miljoonaa henkilöä kohden. 
Tämä tarkoittaa, että jokainen jäsenvaltio voi nostaa elinluovutustensa määrää analysoimalla 
systemaattisesti mahdollisia luovuttajia ja niiden määrää kaikissa luovuttajasairaaloissa sen 
varmistamiseksi, että luovutuspotentiaali on ehtynyt. 
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– elinten poistaminen jakelusta 11 artiklan 
2 kohdan mukaisesti

– vakavien vaaratilanteiden ja 
haittavaikutusten hallinta 11 artiklan 
2 kohdan mukaisesti

Or. en

Perustelu

Vakavia vaaratilanteita ja haittavaikutuksia varten hyväksytyt toimenpiteet evät välttämättä 
sisällä elinten poistamista jakelusta kuten tässä direktiivissä on määritelty. Joskus 
vaaratilanteita ja haittavaikutuksia syntyy, kun elin on jo siirretty, ja siinä tapauksessa elinten 
poistaminen jakelusta ei ole ehkä soveliain toimenpide toteuttaa. Erityisten turvaongelmien 
hallinta käsittäisi lisäksi menettelyjen ja tulosten tarkistamisen ja arvioinnin korjaavien tai 
ehkäisevien käyttöönottamiseksi.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

– talteenotto-organisaatioiden ja 
elinsiirtokeskusten vastuu raportoinnissa

– talteenotto-organisaatioiden ja 
elinsiirtokeskusten vastuu raportoinnissa ja 
hallinnassa

Or. en

Perustelu

Vakavien vaaratilanteiden tai haittavaikutusten synnyttyä on pakko toteuttaa kohdennettuja 
torjuntatoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet eivät välttämättä käsitä tämän direktiivin mukaista 
elimen poistamista jakelusta. Joskus vaaratilanteita ja haittavaikutuksia syntyy, kun elin on jo 
siirretty eikä elinten poistaminen jakelusta ole ehkä soveliain toimenpide toteuttaa. 
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Tarkistus 17

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, joka vaaditaan 
terveydenhuoltohenkilöstöltä, joka on 
mukana luovutuksesta elinsiirtoon tai 
hävittämiseen ulottuvan ketjun eri 
vaiheissa, ja kehitettävä erityisiä 
koulutusohjelmia henkilöstölle 
tunnustettujen kansainvälisten standardien 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 18

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 tapahtuu sellaisissa talteenotto-
organisaatioissa tai sellaisten talteenotto-
organisaatioiden toteuttamana, jotka ovat 
tässä direktiivissä annettujen sääntöjen 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Suurin osa luovuttajasairaaloista ei kykene varmistamaan kaikkia direktiivin sääntöjä ilman 
apua. Erityisesti on kyse 7 artiklan mukaisista elinluovuttajien kuvauksista. Jotta sairaaloiden 
halukkuutta osallistua elinluovutukseen ei vaarannettaisi, direktiivissä olisi säädettävä, että 
joko luovuttajasairaala varmistaa itse kaikki tarvittavat vaiheet tai sitten ulkopuolinen elinten 
talteenotto-organisaatio avustaa sairaaloita ja varmistaa, että direktiivin kaikkia säännöksiä 
noudatetaan korkean laadun ja turvallisuusstandardien takaamiseksi mahdollisille 
vastaanottajille. 
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Tarkistus 19

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 arviointi, suoritetaan 
direktiivissä 2005/36/EY määritellyn 
lääkärin valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 20

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 
vakiotoimintamenettelyt, joilla 
varmistetaan elimen koskemattomuus 
kuljetuksen aikana ja optimoitu 
kuljetusaika, joka on minimoitu 
mahdollisuuksien mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Monasti elimen koskemattomuuden varmistamiseksi kuljetuksen aikana on parempi olla 
minimoimatta aikaa vaan odottaa sopivinta hetkeä.
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Tarkistus 21

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 

- suositellut kuljetusolosuhteet, mukaan 
lukien ohjeet säiliön pitämisestä 
tarkoituksenmukaisessa lämpötilassa ja 
tarkoituksenmukaisessa asennossa 

Or. en

Tarkistus 22

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 sellaisen luovuttajan- ja 
vastaanottajantunnistusjärjestelmän 
toteutuksesta, joka suunnitellaan ja 
valitaan käyttäen lähtökohtana sitä, että 
henkilötietoja kerätään, käsitellään tai 
käytetään mahdollisimman vähän ja 
hyödynnetään etenkin 
salanimimenetelmiä, ja varmistettava 
myös, että kyseisten tietojen turvaamiseksi 
on toteutettu tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet.

Or. en

Perustelu
Käsitteet "jäljitettävyys" ja "tunnistettavissa oleva" ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Aina 
kun biologisen materiaalin haltijoiden jäljitettävyys on mahdollista joko suoraan tai 
epäsuorasti, haltijoita voidaan pitää tunnistettavissa olevana. Tietosuojan näkökulmasta 
jäljitettävyys ja tiedon anonymiteetti eivät voi esiintyä tekstissä samanaikaisesti, koska ne 
ovat toistensa vastakohtia. Ehdotuksessa kuitenkin käytetään molempia termejä ja luodaan 
täten ristiriita.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on 24 artiklan 
mukaisesti säädettävä seuraamuksista, 
joita sovelletaan, kun
(a) tietoja tai järjestelmiä, joiden avulla 
luovuttajat tai vastaanottajat ovat 
tunnistettavissa, käytetään luvattomasti
(b) järjestelmiä tai tietoja, joiden avulla 
luovuttajat tai vastaanottajat ovat 
tunnistettavissa, käytetään heidän 
jäljittämisekseen muissa kuin 
lääketieteellisesti välttämättömissä 
tarkoituksissa.

Or. en

Perustelu

Seuraamukset ovat tarpeen, jotta ehkäistäisiin yritykset tehdä järjestelmien avulla luvattomia 
hakuja.

Tarkistus 24

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 

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

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin menettelyihin sisältyy myös "säilöntä". Voisi 
olla hyödyllistä ottaa huomioon, että säilöntään liittyvät seikat voivat olla vakavien 
vaaratilanteiden syynä.

Tarkistus 25

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 
pyyteettömiä, vapaaehtoisia eikä niistä 
makseta palkkiota.

Or. en

Perustelu

Elinten luovutus on lahja, joka perustuu kanssaihmistä kohtaan tunnettuun solidaarisuuteen 
ja myötätuntoon. Jos elimen luovutuksen ei vaadita olevan pyyteetön, merkitsee se kuolleen 
tai elävän luovuttajan lahjan ja ihmisarvon vähättelemistä. Euroopan parlamentti tunnusti 
tämän erityisen vaatimuksen jo 22. huhtikuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa 
(päätöslauselma elinten luovutuksesta ja elinsiirroista (A6-0090/2008, 22 kohta), ja komissio 
hyväksyi sen perustelujensa 23 kohdassa. 

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tarkastelee tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin ja alan toimijoiden kanssa 
mahdollisuutta kehittää järjestelmä, jonka 
mukaisesti elinten luovuttamiseen 
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suostumuksensa antaneiden kansalaisten 
ilmaisemat toiveet otettaisiin heidän 
kuolemansa jälkeen huomioon 
mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Koska ihmiset asuvat, matkustavat ja työskentelevät useissa Euroopan unionin maissa, he 
saattavat myös kuolla muussa maassa kuin siinä, jonka kansalaisia tai asukkaita he ovat.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on järjestelmiä ja rekistereitä, 
jotka ovat helposti saatavilla tulevien 
luovuttajien toiveiden kirjaamiseksi, ja 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle luovuttajan ilmaisemat toiveet, 
vaikka ne olisivat hänen puolisonsa, 
ensimmäisen asteen sukulaisensa tai 
muun henkilön toiveiden vastaisia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi vaadittava varmistamaan, että käytössä on järjestelmiä, joiden avulla 
voidaan välittää toive luovuttajaksi ryhtymisestä, ja että ilmaistua toivetta noudatetaan 
ensisijaisesti.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
elimet jaetaan vastaanottajille avoimien, 
syrjimättömien ja tieteellisten kriteerien 
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mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä elinten jakoa koskeva sääntö on välitön seuraus tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 
periaatteen soveltamisesta terveydenhuoltoresurssien kohdentamisessa. 

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
elimiä ei irroteta kuolleelta henkilöltä 
ellei tätä henkilöä ole todettu kuolleeksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Kuolleen luovuttajan kuolintodistuksen edellyttäminen ennen elimen irrottamisen sallimista 
on vaatimus, joka juontaa ihmiselämän loukkaamattomuuden ja fyysisen koskemattomuuden 
periaatteesta, kuten ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen 
lisäpöytäkirjan ihmisestä peräisin olevien elinten ja kudosten siirrosta 16 artiklassa on 
vahvistettu. 

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että luovuttajille 
annetaan elinten luovutuksesta kattavaa, 
todellista ja puolueetonta tietoa, joka 
käsittää elinsiirtoprosessin, erityisalan, 
mahdollisen käytön ja riskit, mukaan 
lukien väärinkäytön riskit. 
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Or. en

Perustelu

Vaikka ratkaisun löytäminen Euroopan vakavaan elinpulaan on erittäin tärkeää, on myös 
korostettava, että vapaata tahtoa luovuttaa tai olla luovuttamatta on kunnioitettava ja 
suojeltava. Ilman riittävää, tarkoituksenmukaista ja muussa kuin käskyjen muodossa olevaa 
tietoa päätös elimen luovuttamisesta ei ole ”vapaaehtoista”. Euroopan parlamentti tunnusti 
tämän periaatteen 22. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman (A6-0090/2008) 7 ja 
37 kohdassa.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Eläviä luovuttajia varten on vahvistettava erityisiä turvatoimia, koska he ovat alttiina 
hyväksikäytölle. Ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan 
ihmisestä peräisin olevien elinten ja kudosten siirrosta 9 ja 10 artiklassa korostetaan eläviltä 
luovuttajilta saatujen elinten toissijaista luonnetta, kuten Euroopan parlamentti teki 
22. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman (A6-0090/2008) 15 kohdassa. Eläviltä 
luovuttajilta saatujen luovutusten rajoittaminen luovuttajille läheisiin henkilöihin on 
yleisperiaate, josta suurin osa jäsenvaltioista on samaa mieltä. 
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Periaatteen, jonka mukaan 
ihmiskehoa ei voi kaupallistaa, 
noudattamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että mahdollinen korvaus 
eläville luovuttajille rajoitetaan tiukasti 
luovutukseen suoraan liittyvien 
kustannusten, kuten matkakulut, 
lastenhoitokulut tai tulojen menetys, 
korvaamiseen välttäen kaikkia 
taloudellisia kannustimia mahdolliselle 
luovuttajalle.

Or. en

Perustelu

Elinten luovuttaminen taloudellisista syistä on epäeettistä. Se alentaa elinlahjan pelkäksi 
markkinoiden kauppatavaraksi ja merkitsee ihmisarvon rikkomista. Se on myös ristiriidassa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdassa selvästi vahvistetun periaatteen, 
että ihmisruumiista ja sen osista ei saa hankkia taloudellista hyötyä, kanssa. Euroopan 
parlamentti vahvisti tämän 22. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman (A6-0090/2008) 
22 kohdassa. 

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Henkilö, joka on kärsinyt 
toimenpiteestä aiheetonta haittaa, on 
oikeutettu oikeudenmukaiseen 
korvaukseen, joka on rajoitettu tiukasti 
luovutukseen liittyvien kulujen ja vaivojen 
korvaamiseen. 

Or. en
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Perustelu

Katso perustelua 15 artiklan 2 a kohtaan.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
elintä ei irroteta henkilöltä, jolla ei ole 
kansallisen lainsäädännön mukaan kykyä 
antaa suostumustaan siihen.

Or. en

Perustelu

Henkilöt, joilla ei ole kykyä antaa suostumusta lääketieteelliseen toimenpiteeseen, ovat 
erityisen kipeästi suojan tarpeessa. Tämä voi koskea alaikäisiä mutta myös aikuisia, joilla ei 
ole oikeustoimikelpoisuutta. Samalla kun tämä tarkistus heijastaa ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ihmisestä peräisin olevien elinten ja 
kudosten siirrosta 14 artiklaa siinä jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi, millä ehdoin
henkilö kykenee antamaan suostumuksensa lääketieteelliseen toimenpiteeseen tai 
kieltäytymään siitä.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin soveltamisalan puitteissa 
käsitellyt luovuttajien ja vastaanottajien 
henkilötiedot ovat vain niiden henkilöiden 
tunnistettavissa, jotka voivat osoittaa 
todeksi tarpeen tietää heidän 
henkilöllisyytensä.

Or. en
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Perustelu

Käsitteet "jäljitettävyys" ja "tunnistettavissa oleva" ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Aina 
kun biologisen materiaalin haltijoiden jäljitettävyys on mahdollista joko suoraan tai 
epäsuorasti, haltijoita voidaan pitää tunnistettavissa olevana ja heihin pitäisi sisällyttää 
vastaanottajat ja luovuttajat.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet luovuttajien ja 
vastaanottajien henkilötietojen 
luottamuksellisuuden ja eheyden sekä 
niitä koskevan vastuuvelvollisuuden ja 
käytettävyyden varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

On ehdottoman tärkeää soveltaa tietoturvapolitiikkaa, joka perustuu asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten tiukkoihin ja toimiviin turvatoimiin, jotta voidaan täyttää 
ehdotuksessa esitetyt luovuttajien ja vastaanottajien luottamuksellisuutta koskevat 
vaatimukset sekä turvata kyseisiä tietoja koskeva eheys, vastuuvelvollisuus ja käytettävyys. 

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla
Luovuttajien ja vastaanottajien 
nimettömyys

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

17 artikla voitaisiin poistaa ja sen sisältö sisällyttää (luottamuksellisuuden osalta) 
henkilötietojen suojaa, luottamuksellisuutta ja käsittelyn turvallisuutta koskevan 16 artiklan 
uuteen kohtaan.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen 
ja tehtävät

Toimivaltaisten 
viranomaisten/järjestöjen/laitosten
nimeäminen ja tehtävät

Or. en

Perustelu

Elinten luovutusta, jakamista ja siirtoa koskevat nykyiset organisaatiorakenteet 
jäsenvaltioissa liittyvät läheisesti kansalliseen terveydenhuolto-organisaatioon. 
Johdanto-osan 19 kappaleen mukaan paikalliset, alueelliset, kansalliset ja kansainväliset 
laitokset voivat kuitenkin toimia yhdessä koordinoidakseen elinten luovutuksia, jakamista 
ja/tai siirtoja, edellyttäen että käytössä olevat puitteet takaavat vastuullisuuden, yhteistyön ja 
tehokkuuden. Katso myös tarkistus 38.

Tarkistus 39

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/laitos, jäljempänä 
’toimivaltainen 
viranomainen/järjestö/laitos’, joka vastaa 
tämän direktiivin vaatimusten 
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täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tuloksekkaiden ja hyväksyttyjen organisaatiorakenteiden säilyttämiseksi 
18 artiklassa olisi sallittava yhden tai useamman toimivaltaisen elimen perustaminen 
nykyisissä puitteissa. Sanamuodossa on ehdottomasti määriteltävä yksiselitteisesti, että se voi 
olla laitos, järjestö tai viranomainen, kunhan se vain on voittoa tavoittelematon elin, kuten 
3 artiklaan tehdyssä tarkistuksessa 9 on esitetty. [Esimerkiksi Saksassa luovutuksen ja 
jakamisen järjestävät yksityiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka raportoivat 
terveysministeriölle, kuten Saksan vuoden 1997 elinsiirtolaissa vahvistetaan.]

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) otettava käyttöön raportointijärjestelmä
ja järjestelmä elinten poistamiseksi 
jakelusta 11 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti

d) otettava käyttöön raportointi- ja
hallinnointijärjestelmä sekä järjestelmä 
vakavia vaaratilanteita ja/tai 
haittavaikutuksia varten 11 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti

Or. en

Perustelu

Vakavia vaaratilanteita ja haittavaikutuksia varten hyväksytyt toimenpiteet evät välttämättä 
sisällä elinten poistamista jakelusta kuten tässä direktiivissä on määritelty. Joskus 
vaaratilanteita ja haittavaikutuksia syntyy, kun elin on jo siirretty, ja siinä tapauksessa elinten 
poistaminen jakelusta ei ole ehkä soveliain toimenpide toteuttaa. Erityisten turvaongelmien 
hallinta käsittäisi lisäksi menettelyjen ja tulosten tarkistamisen ja arvioinnin korjaavien tai 
ehkäisevien käyttöönottamiseksi.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) annettava asianmukaisia ohjeita 
terveydenhuoltolaitoksille, 

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

terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 
muille tahoille, jotka ovat mukana 
luovutuksesta elinsiirtoon tai hävittämiseen 
ulottuvan ketjun eri vaiheissa sekä 
elinsiirron jälkeisessä hoidossa ja 
toipumisessa 

Or. en

Perustelu

Elinsiirtoprosessi ei pääty, kun potilas on saanut elimen elinsiirtoleikkauksessa. Elinsiirron 
jälkeinen toipumisaika ja hylkimistä torjuvat hoidot ovat myös välttämättömiä potilaan 
elinsiirron onnistumiselle tai epäonnistumiselle. Tätä ei pitäisi laiminlyödä koska se liittyy 
olennaisesti siihen, onko potilaan elinsiirto onnistunut ja kykeneekö hän lopulta parantamaan 
terveyttään. Kansallisen elinsiirtokeskuksen on siksi annettava elinsiirtoa koskevia ohjeita 
terveydenhuoltolaitoksille.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kerättävä oleellista tietoa elinsiirron 
lopputuloksesta, jotta elinsiirron laadusta 
ja turvallisuudesta voidaan tehdä 
vertailukelpoinen arviointi, jolla 
parannetaan edelleen elinsiirtoprosessia 
Euroopan tasolla

Or. en

Perustelu

Vaikka lähes kaikki eurooppalaiset maat ovat jo luoneet rekisterin, johon kerätään tietoa 
elinsiirtoprosessin kaikista tekijöistä, elinsiirrossa käytettävien termien määritelmien, 
elinsiirtotoimintaa koskevien tiedonkeruumenetelmien ja elinsiirron jälkeisen tuloksen 
arviointitekniikoiden yhdenmukaistamisen puute vaikeuttaa vertailuja eurooppalaisten 
rekisterien välillä. Tässä tarkistuksessa kehotetaan lisäämään yhteistyötä.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat siirtää valtuudet 
toteuttaa edellä toisessa kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet tunnustetuille 
järjestöille, jotka keskittyvät tällaisten 
toimenpiteiden suorittamiseen.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta voisi helpottaa jäsenvaltioita tällaisten järjestöjen käyttämisessä.

Tarkistus 44

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/järjestöt/laitokset ovat 
hyväksyneet kaikki elinten välitykset 
kolmansista maista tai kolmansiin maihin.
Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava 
kansallista tietosuojaviranomaista 
kehyksen luomiseksi elinten välittämistä 
koskevien tietojen siirtämiseksi 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista. 
Tässä sovelletaan direktiivin 95/46/EY 
25 ja 26 artiklassa vahvistettua erityistä 
järjestelyä henkilötietojen siirtämiseksi 
kolmansiin maihin.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 95/46/EY 25 ja 26 artiklassa vahvistetaan erityinen järjestely henkilötietojen 
siirtämiseksi kolmansiin maihin. Ehdotuksen 21 artiklassa tai johdanto-osan 15 kappaleessa 
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voitaisiin vahvistaa, että toimivaltainen viranomainen kuulee kansallista 
tietosuojaviranomaista tarpeellisen turvakehyksen luomiseksi mutta myös elinten välittämistä 
koskevien tietojen siirtämiseksi nopeasti ja tehokkaasti kolmansiin maihin ja kolmansista 
maista. 

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) täyttävät tässä direktiivissä säädettyjä 
laatu- ja turvallisuusvaatimuksia vastaavat 
vaatimukset.

b) täyttävät tässä direktiivissä säädettyjä 
laatu- ja turvallisuusvaatimuksia sekä 
luovuttajan ja vastaanottajan 
suojeluvaatimuksia vastaavat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Elinluovuttajien ja elinten vastaanottajien suojelu kolmansissa maissa on tiukasti sidoksissa 
elinluovuttajien ja elinten vastaanottajien tehokkaaseen suojeluun Euroopan unionissa. Näin 
ollen lupa elinten vaihtoon myönnetään ainoastaan, kun kaikkia uuden direktiivin 
elinluovutusta koskevia vaatimuksia noudatetaan kolmannessa maassa. Nykyinen sanamuoto 
on epäselvä.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

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 …* ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein toimitettava 
komissiolle tämän direktiivin säännöksiin 
liittyviä toimia ja sen täytäntöönpanosta 
saatuja kokemuksia koskeva raportti.

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.
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* kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta

** kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen ja toteutettava seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikki 
tarvittavat toimenpiteet. Seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kyseiset säännökset komissiolle 
viimeistään […] ja ilmoitettava sille 
viipymättä niihin myöhemmin tehtävistä 
muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen ja toteutettava seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikki 
tarvittavat toimenpiteet. Seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöistä komissiolle viimeistään* 
ja ilmoitettava sille viipymättä niitä 
koskevista myöhemmistä muutoksista.

* kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavien toimenpiteiden soveltamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
annetaan 26 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen:

Poistetaan.
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a) säännöt liitteessä esitettyä ihmiselinten 
kuvausta koskevien tietojen 
päivittämiseksi ja siirtämiseksi
b) menettelyt elinten täyden 
jäljitettävyyden varmistamiseksi, mukaan 
lukien merkintävaatimukset 
c) menettelyt vakavia vaaratilanteita ja 
haittavaikutuksia koskevan raportoinnin 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin ja erityisesti 
seuraavien toimenpiteiden yhtenäistä 
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt annetaan 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen:

2. Tämän direktiivin ja erityisesti 
seuraavien toimenpiteiden yhtenäistä 
täytäntöönpanoa koskevat asianmukaiset
säännöt annetaan 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen:

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Delegoidut säädökset

Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio vahvistaa 
delegoitujen säädösten avulla 26 a, 26 b ja 
26 c artiklan mukaisesti:
(a) säännöt liitteessä esitettyä ihmiselinten 
kuvausta koskevien tietojen 
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päivittämiseksi ja siirtämiseksi
(b) menettelyt elinten täyden 
jäljitettävyyden varmistamiseksi, mukaan 
lukien merkintävaatimukset 
(c) menettelyt vakavia vaaratilanteita ja 
haittavaikutuksia koskevan raportoinnin 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttö

1. Valta antaa 25 a artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä myönnetään 
komissiolle…* saakka. Komissio laatii 
kertomuksen siirretystä säädösvallasta 
viimeistään…** ja liittää siihen 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
säädösvallan siirron keston 
pidentämiseksi. 
2. Heti annettuaan delegoidun säädöksen 
komissio ilmoittaa siitä samanaikaisesti 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
3. Komissiolle myönnetään valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 26 b ja 
26 c artiklassa vahvistetuin ehdoin.
* EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka 
on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

** EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka 
on 30 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
26 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 25 a artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielimen, joka on aloittanut 
sisäisen menettelyn päättääkseen, olisiko 
säädösvallan siirto peruutettava, on 
pyrittävä ilmoittamaan siitä toiselle 
toimielimelle ja komissiolle mainiten 
siirretyn säädösvallan, joka voidaan 
peruuttaa.
3. Peruuttamispäätöksessä ilmoitetaan 
peruuttamisen syyt, ja se lopettaa 
päätöksessä mainitun säädösvallan
siirron. Päätös tulee voimaan välittömästi 
tai myöhempänä siinä mainittuna 
ajankohtana. Se ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
26 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti ja/tai neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole määräajan päätyttyä vastustanut 
delegoitua säädöstä, delegoitu säädös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan lehdessä 
ilmoitettuna päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Vastustavan toimielimen on 
ilmoitettava syyt delegoidun säädöksen 
vastustamiselle.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […] päivänä 
[…]kuuta […]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja 
tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään …*. Niiden on 
viipymättä toimitettava kirjallisina 
komissiolle nämä säädökset.
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* kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta

Or. en

Tarkistus 56

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.
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PERUSTELUT

Immunobiologian alalla aiemmin poikkeuksellisista elinsiirroista on tullut käyttökelpoisin 
keino kuntouttaa potilaita, jotka sairastavat hyvin monenlaisia hengenvaaralliseen munuais-, 
maksa-, sydän-, keuhko- ja haimasairauteen johtavia tauteja. Elinsiirrot ovat yleistyneet 
50 viime vuoden aikana maailmanlaajuisesti, ja ne parantavat suunnattomasti elämänlaatua ja 
pidentävät odotettavissa olevaa elinaikaa. Lisäksi elinten luovutus on lahja ja osoitus 
pyyteettömyydestä ja solidaarisuudesta yhteiskunnassa. 

Elinsiirtojen tarve on kuitenkin kasvanut Euroopan unionissa tasaisesti ja luovutettujen elinten 
määrää nopeammin. Huomattava osa potilaista kuolee siirtoelinten jatkuvan puutteen 
seurauksena. Koska elimiä tarvitaan huomattavasti enemmän kuin niitä on saatavana, tämä 
voi johtaa elinten kaupallistamiseen ja laittomaan elinkauppaan, mikä loukkaa 
perusihmisoikeuksia. Siirtoelinten puute pysyy suurimpana haasteena, mutta sen ohella on 
myös monia muita haasteita, jotka liittyvät jäsenvaltioissa sovellettaviin erilaisiin 
elinsiirtojärjestelmiin. Koska elinsiirtojen määrää voidaan lisätä tehokkaasti parantamalla 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja valtioiden rajat ylittävää välitystä, on hyväksyttävä 
yhteiset laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Jotta terveyden suojelun korkea taso voidaan varmistaa kaikkialla Euroopan unionissa, 
ehdotetussa direktiivissä vahvistetaan elinsiirtoa varten tarkoitettuja ihmiselimiä koskevat 
yhteiset ja sitovat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Jatkona vuonna 2003 ihmisveren ja sen 
komponenttien laadusta ja turvallisuudesta annetulle direktiiville ja vuonna 2004 
ihmisperäisten kudosten ja solujen laadusta ja turvallisuudesta annetulle direktiiville tällä 
direktiivillä pyritään täydentämään EY:n perustamissopimuksen 152 artiklaan perustuvaa 
lainsäädäntöä sisällyttämällä myös ihmiselimet sen soveltamisalaan. Euroopan parlamentti 
tunnusti selkeän tarpeen toteuttaa yhteisiä toimia EU:n tasolla elinten luovutusta ja elinsiirtoja 
koskevassa päätöslauselmassaan, joka hyväksyttiin suurella enemmistöllä huhtikuussa 2008. 

Ehdotetussa direktiivissä vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan ihmisistä peräisin olevien 
ja ihmiseen siirrettäväksi tarkoitettujen elinten laatu- ja turvallisuusvaatimusten korkea taso 
luovutuksen, talteenoton, testauksen, ominaisuuksien kuvauksen, säilömisen, kuljetuksen ja 
siirron yhteydessä. Direktiivillä otetaan käyttöön kansallisia laatuohjelmia, joissa määritetään 
elinsiirtoprosesseja koskevat säännöt ja käytännöt jäsenvaltioissa. Lisäksi direktiivissä 
käsitellään tarkemmin talteenottoprosessia ja mukana olevia osapuolia sekä 
raportointijärjestelmää. Erityistä huomiota kiinnitetään luovuttajan ja vastaanottajan 
jäljitettävyyteen ja suojeluun. Direktiivin täytäntöönpanon osalta ehdotuksessa esitetään 
säännöksiä, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten nimeämistä ja tehtäviä, 
eurooppalaisia elinvälitysorganisaatioita ja elinten välitystä kolmansien maiden kanssa. 

Esittelijä suhtautuu ehdotukseen myönteisesti ja arvostaa suuresti sen seuraavaa kolmea 
päätavoitetta: laadun ja turvallisuuden takaaminen potilaille EU:n tasolla, elinluovuttajien 
suojan takaaminen ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistäminen. Yleisesti Euroopan 
unionissa vallitsee laaja yhteisymmärrys elinsiirtoon tarkoitettujen elinten luovuttamisesta. 
Koska kulttuuri- ja perinnetaustat tai organisaatiojärjestelmät ovat kuitenkin erilaisia eri 
jäsenvaltioissa, myös jäsenvaltioiden lähestymistavat tähän kysymykseen eroavat toisistaan. 
Esittelijä korostaa, että samalla kun direktiivillä pyritään säilyttämään tai yhdenmukaistamaan 
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laatu- ja turvallisuustoimenpiteitä, sillä ei saa kuitenkaan lisätä jäsenvaltioiden hallinnollista 
taakkaa ja sen on myös jätettävä riittävästi liikkumavaraa nykyisiä hyviä käytäntöjä 
vaarantamatta. 

Esittelijä yhtyy komission näkemykseen, että elinsiirto-ohjelmien olisi lähtökohtaisesti 
perustuttava vapaaehtoisiin ja maksutta tapahtuviin luovutuksiin, sillä tämä periaate on 
vahvistettu jo aiemmassa ihmisestä peräisin olevia aineita koskevassa lainsäädännössä. 
Elimen luovutuksen on aina oltava ilmainen lahja, ja sitä on suojeltava kaikenlaisilta 
kytköksiltä mahdolliseen kaupallistamiseen. Elinten luovutus- ja siirtojärjestelmien on myös 
perustuttava pyyteettömyyteen. Elinsiirtoprosessin laadun parantamiseksi esittelijä ehdottaa 
muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät ihmisarvoon. Suostumusta koskevan kysymyksen osalta 
myös elimen luovuttamista koskevaa valinnanvapautta on kunnioitettava ja suojeltava, ja 
tämän vuoksi siihen liittyvät järjestelyt kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Eläville luovuttajille maksettavan korvauksen käyttöönotto pitäisi rajoittaa yksinomaan 
suoraan luovuttamisesta aiheutuvien kustannusten, esimerkiksi matkakustannusten, 
hyvittämiseen. On vältettävä kaikenlaisten taloudellisten kannustimien antamista 
mahdollisille luovuttajille. Myös henkilöt, joille on aiheutunut toimenpiteestä aiheetonta 
vahinkoa, ovat oikeutettuja oikeudenmukaiseen korvaukseen. 
Elimen jäljitettävyys luovuttajalta vastaanottajalle ja toisin päin on yksi tärkeimmistä 
turvallisuuskysymyksistä, ja sen vuoksi nimettömyyden käsite on ristiriitaisten ilmaisujen 
välttämiseksi korvattava luottamuksellisuuden käsitteellä. Esittelijä kannattaa luovuttajaa ja 
vastaanottajaa koskevien moitteettomien tietoturvatoimenpiteiden sisällyttämistä 
ehdotukseen.
Parhaiden käytäntöjen, mallien ja asiantuntemuksen jakaminen Euroopan unionissa on jo 
osoittautunut hyödylliseksi keinoksi lisätä elinluovutusten määrää. On lisättävä yhteistyötä, 
jotta voidaan tunnistaa erilaisten elinsiirtojärjestelmien onnistuneita osatekijöitä ja edistää 
niiden hyödyntämistä Euroopan unionissa. Näin voidaan parantaa korkealaatuisten ja 
turvallisten elinluovutus- ja elinsiirtopalvelujen tarjontaa.

Lopuksi esittelijä ehdottaa asianmukaista määrää tarkistuksia, jotka koskevat luovuttajan, 
toimivaltaisten viranomaisten, elinsiirron jälkeisen ajan ja täsmällisempien sanamuotojen 
määrittelemistä tietyissä artikloissa tekstin parantamiseksi. Esittelijä päätti myös sisällyttää 
tekstiin lähes kaikki oikeudellisten asioiden valiokunnan ehdotukset. 

Mietintöluonnoksessa ei ole ehdotuksen 25 ja 26 artiklaa koskevia tarkistuksia, jotta ne 
voidaan yhdenmukaistaa Lissabonin sopimuksella käyttöön otettavan 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevan järjestelmän kanssa. Kyseiset tarkistukset otetaan 
käsiteltäväksi myöhemmin.


