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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vapaaehtoisista ja maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista
(2011/2307(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 184 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon komission toisen kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle vapaaehtoisista 
maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista (COM(2011)0352),

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/53/EU elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksista1,

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta
"Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009–2015): jäsenvaltioiden 
yhteistyön tiivistäminen"2,

– ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/23/EY ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, 
käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten 
vahvistamisesta3,

– ottaa huomioon 8.helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/17/EY, direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta ihmiskudosten ja -
solujen luovuttamista, hankintaa ja testausta koskevien tiettyjen teknisten vaatimusten 
osalta4,

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön suuntaviivat elinsiirroista,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä sekä sen lisäpöytäkirjan, joka koskee ihmisestä peräisin olevien elinten ja 
kudosten siirtoa,

– ottaa huomioon "European Registry for Organs, Tissues and Cells" -rekisterin 
vuonna 2010 laaditun kertomuksen, jossa tarkastellaan unionissa kerättyä tietoa kudoksien 
sekä hematopoieettisten solujen ja sukusolujen luovutuksista ja siirroista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

                                               
1 EUVL L 207, 6.8.2010, s. 14.
2 EUVL C 161E, 31.5.2011, s. 65. 
3 EUVL L 102, 7.4.2004, s. 48. 
4 EUVL L 38, 9.2.2006, s. 40.
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– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2012),

A. katsoo, että luovutettuja kudoksia ja soluja, kuten ihoa, luita, jänteitä, sarveiskalvoja ja 
hematopoieettisia kantasoluja, käytetään yhä enemmän lääketieteellisissä hoidoissa ja 
pitkälle kehitetyissä terapioissa käytettävien lääkkeiden lähtöaineina;

B. katsoo, että direktiivin 2004/23/EY 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on 
annettava komissiolle kolmen vuoden välein kertomus vapaaehtoisista ja maksuttomista 
luovutuksista;

C. katsoo, että selvityksen toimittaneista 29 valtiosta 27:ssä on käytössä jonkinlaisia (sitovia 
tai sitomattomia) säännöksiä kudosten ja solujen vapaaehtoisesta ja maksuttomasta 
luovutuksesta;

D. katsoo, että 13 valtiossa on käytössä periaatteet, joilla säädellään mahdollisuutta myöntää 
kudosten ja solujen luovuttajille korvauksia tai kannustimia;

E. katsoo, että 19 valtiota on ilmoittanut tarjoavansa jonkinlaisia korvauksia tai kannustimia 
kudosten ja solujen eläville luovuttajille (sukusoluja lukuun ottamatta);

F. katsoo, että 14 valtiossa annetaan jonkinlaisia korvauksia tai kannustimia sukusolujen 
luovuttajille;

G. katsoo, että neljässä valtiossa annetaan lisäksi jonkinlainen korvaus tai kannustin 
kuolleiden luovuttajien omaisille;

H. katsoo, että valveutuneisuus ja yleinen mielipide ovat erittäin merkittävässä asemassa 
kudos- ja soluluovutuksien lukumäärän lisäämisessä;

I. katsoo, että ainoastaan 11 valtiolla on käytössä toimintalinjat, joilla pyritään edistämään 
omavaraisuutta kudosten ja solujen osalta;

J. katsoo, että useimmissa selvityksen toimittaneissa valtioissa kudoksen ja solujen 
kerääjät/jakelijat ovat julkisia tai käytössä on yksityisten ja julkisten kerääjien/jakelijoiden 
muodostama kaksoisjärjestelmä;

K. katsoo, että ihmiskudosten ja -solujen hankinnan toteuttavat henkilöt, jotka ovat 
suorittaneet menestyksekkäästi kudosten ja solujen hankintaan erikoistuneen kliinisen 
ryhmän tai hankintaan luvan saaneen kudoslaitoksen osoittaman koulutusohjelman;

L. katsoo, että lääketieteellisiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa vasta, kun kyseinen henkilö on 
omasta tahdostaan ja tietoon perustuen suostunut niihin;

M. katsoo, että kudosten ja solujen käyttö ihmiskehossa saattaa aiheuttaa vastaanottajissa 
tautien tartuntariskin ja muita mahdollisia haittavaikutuksia; katsoo, että kyseistä riskiä 
voidaan vähentää valitsemalla huolellisesti luovuttajat, testaamalla kukin luovute ja 
soveltamalla menettelyjä, joilla kudoksia ja soluja hankitaan parhaan mahdollisen 
tieteellisen tiedon perusteella vahvistettujen ja ajantasaistettujen sääntöjen ja menetelmien 
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mukaisesti;

1. pitää vapaaehtoisista maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista laaditun toisen 
kertomuksen päätelmiä myönteisinä;

Korvaukset ja pyyteettömyys

2. korostaa, että luovutuksen pitäisi tapahtua vapaaehtoisesti ja maksuttomasti ja että se 
pitäisi toteuttaa selkeästi määritellyssä oikeudellisessa ja eettisessä kehyksessä;

3. kannattaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojella eläviä luovuttajia ja varmistaa, 
että luovutuksia tehdään pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti; katsoo, että pyyteettömyyden 
periaate on perustavan tärkeä, ei ainoastaan siitä syystä, että se vaikuttaa hyödyllisellä 
tavalla luovutettujen solujen ja kudoksien laatuun ja turvallisuuteen, vaan myös siksi, että 
se ilmentää solidaarista suhtautumista muiden ihmisten ahdinkoon;

4. kehottaa jäsenvaltioita määrittämään edellytykset, joiden vallitessa taloudellisia 
korvauksia voidaan myöntää, pitäen mielessä, että korvauksilla katetaan ainoastaan kulut, 
jotka ovat syntyneet elimiä luovutettaessa, kuten matkakustannukset, ansionmenetykset tai 
hoitokustannukset, millä estetään taloudelliset kannustimet tai haittojen aiheutuminen 
mahdolliselle luovuttajalle;

5. korostaa kuitenkin, että pyyteettömyyden periaatetta ei välttämättä rikota käyttämällä 
muita kuin taloudellisia kannustimia, kuten luontoisetuuksia, jotka saattavat vähentää 
luovutuksista aiheutuvia rasitteita ja lisätä niiden houkuttelevuutta, samalla kun 
varmistetaan, että ihmisruumista ei käytetä taloudellisen hyödyn lähteenä;

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että pätevät tai koulutetut ja asiantuntevat 
terveydenhoitoalan ammattilaiset valitsevat elävät luovuttajat näiden terveydentilaa 
koskevien taustatietojen perusteella, mukaan luettuna tarvittaessa psykologinen arviointi;

Jäljitettävyyteen ja avoimuuteen liittyvät kysymykset

7. korostaa, että avoimuuden periaate on ratkaisevan tärkeä, jotta luovutukset saisivat laajan 
yleisön tuen; kannustaa jäsenvaltioita luomaan avoimen luovutusjärjestelmän, jolla 
ylläpidetään potilasturvallisuutta ja edistetään jäljitettävyyttä, mikä on erityisen tärkeää 
tarkasteltaessa sukusolujen luovuttamista;

8. kehottaa näin ollen jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaisten tietojen antaminen, jotta 
yleisö voi tehdä tietoisia päätöksiä;

9. painottaa sellaisiin internetsivuihin, joilla ihmiset voivat myydä tai ostaa sukusoluja, 
liittyviä oikeudellisia ja eettisiä ongelmia; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan kyseisen 
alan sääntelemistä, jotta estetään pimeiden markkinoiden mahdollinen syntyminen 
internetissä;

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ja yhteistyön vahvistaminen unionissa ja 
kansainvälisesti 
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10. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan yhteensovitettuja toimia osallistuakseen parhaiden 
käytäntöjen vaihtoon kudoksien ja solujen puutteellisesta tarjonnasta ja siitä, miten 
parhaiten lisätään tietoisuutta kudoksien ja solujen luovuttamisesta;

11. katsoo, että kahdenvälisten sopimusten merkitys on erityisen tärkeä tuettaessa valtioita, 
joissa on puutetta kudoksista ja soluista tai joissa ei ole yhteensopivia luovuttajia, ja 
varmistettaessa, että kudoksia ja soluja koskevat tiedot liikkuvat vapaammin valtioiden 
välillä;

12. pitää Eurocet-rekisterin roolia tällä alalla unionin kannalta erityisen myönteisenä: katsoo, 
että rekisteri on ollut tärkeässä asemassa ja toiminut unionin keskeisenä tietokantana, 
johon on kerätty tietoa kudoksien ja solujen luovutuksista ja siirroista; kehottaa 
jäsenvaltioiden viranomaisia vahvistamaan Eurocet-rekisterin kanssa tehtävää yhteistyötä, 
jotta voidaan sopia solujen ja kudoksien luovutuksia koskevista yhteisistä lisänormeista ja 
auttaa siten terveydenhoitoalan ammattilaisia parantamaan unionin kansalaisille tarjottuja 
yhteensopivia luovuttajia;

13. kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan kaikkia mahdollisuuksia alalla toteutettavan 
kansainvälisen yhteistyön laajentamiseksi erityisesti hematopoieettisten kantasolujen 
käyttömahdollisuuksiin nähden;

Napanuoraveri ja kantasolut

14. tunnustaa merkittävän tieteellisen edistyksen, jota on saavutettu napanuoraveren 
tutkimuksen alalla ja tutkittaessa napanuoraveren käyttömahdollisuuksia sairauksien, 
myös lasten sairauksien, hoitamiseksi; 

15. painottaa, että on tärkeää, että äidit luovuttavat synnytyksien yhteydessä napanuoraverta ja 
kudoksia joko julkisiin tai yksityisiin veripankkeihin, jotta autetaan hoitamaan sairauksia 
ja tekemään lisätutkimuksia kyseisellä alalla;

16. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tietoisuutta julkisten ja yksityisten 
napanuoraveripankkien toiminnasta tiedotuskampanjoilla, joita voidaan toteuttaa 
esimerkiksi synnytysvalmennuksen yhteydessä;

17. ehdottaa, että jäsenvaltiot tarkastelevat sekä julkisia että yksityisiä napanuoraveripankkeja 
koskevien yhteisten toiminnallisten ja eettisten normien hyväksymistä ja täytäntöön 
panemista; mainittakoon esimerkiksi voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, kuten 
"International Netcord Foundation" ja "Foundation for the Accreditation of Cellular 
Therapy" (FACT) -säätiöiden ehdottamat normit;

18. kannustaa julkisia ja yksityisiä napanuoraveripankkeja tekemään tiiviimpää yhteistyötä, 
jotta parannetaan kansallisten napanuoraveri- ja kudosnäytteiden saatavuutta;

19. painottaa sellaisten tähystysmenetelmien kehittämistä, joilla kantasoluja kerätään 
hyödyntäen ääreisverenkierron kantasolujen keräämismenetelmää;

20. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan niiden keskuksien määrän lisäämistä, joissa 
kerätään veren kantasolunäytteitä, jotta laajennetaan mahdollisuuksia löytää elinsiirtoa 
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tarvitsevan henkilön kanssa yhteensopiva luovuttaja;

21. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään ohjelmia, joilla kannustetaan etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvia henkilöitä luovuttamaan kudoksia ja soluja julkisiin pankkeihin, jotta voidaan 
vastata yhteensopivien luovuttajien puutteesta johtuviin ongelmiin kyseisessä 
väestöryhmässä;

22. korostaa, että tässä mietinnössä ei tarkastella ihmisalkioiden kantasolujen tutkimusta, 
terapeuttista kloonausta ja koeputkihedelmöitystä koskevia kysymyksiä, jotta 
kunnioitettaisiin jäsenvaltioissa noudatettavan lainsäädännön monimuotoisuutta, joka 
ilmentää alaan liittyviä erilaisia kansallisia arvoja ja käytäntöjä;

23. kehottaa komissiota tarkastelemaan direktiivissä 2004/23/EY vahvistettuja periaatteita, 
joilla säännellään kudoksien ja solujen luovutusta, niiden sovittamiseksi yhteen 
direktiivissä 2010/45/EU vahvistettujen elinluovutuksia sääntelevien periaatteiden kanssa, 
sekä ottamaan huomioon tieteellisen kehityksen ja tämän mietinnön suositukset;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Johdanto ja soveltamisala

Tässä mietinnössä vahvistetaan kantaa, jonka mukaan luovutuksien olisi oltava vapaaehtoisia 
ja ne olisi toteutettava voittoa tavoittelemattomalta pohjalta avoimessa toimintaympäristössä. 
Mietinnössä tarkastellaan yksinomaan kudoksia ja soluja, jotka kuuluvat johonkin seuraavista 
kolmesta ryhmästä: useista eri kudoksista muodostuvat elimet ("multiple tissues"), sukusolut 
ja muut kuin sukusolut. Ihokudosta, suonia ja amnionkalvoja lukuun ottamatta luovutteet ovat 
yleensä peräisin kuolleilta luovuttajilta. 

Koska terveydenhoito kuuluu laajalti jäsenvaltioiden toimivaltaan, esitetyillä suosituksilla 
pyritään täydentämään jäsenvaltioissa noudatettavia käytäntöjä ja ne toimivat perustana rajat 
ylittävien luovutuksien kaltaisilla aloilla. On kuitenkin syytä panna merkille, että sellaiset 
kysymykset kuin ihmisalkioiden kantasolujen tutkimus, koeputkihedelmöitys ja 
tutkimustarkoituksessa toteutetut kloonaukset kantasoluja hyödyntäen eivät kuulu mietinnön 
alaan ja niitä koskevat päätökset on parasta tehdä jäsenvaltioittain.

Korvaukset ja pyyteettömyys

Esittelijä katsoo, että pyyteettömyys on ehdottoman tärkeää kudoksia ja soluja luovutettaessa. 
Luovutuksista maksettavia korvauksia olisi säänneltävä tarkasti ja ne olisi määriteltävä 
huolellisesti jäsenvaltioissa; korvauksilla olisi katettava ainoastaan kulut, jotka ovat syntyneet 
elimiä luovutettaessa, kuten matkakustannukset, ansionmenetykset ja hoitokustannukset. 
Asiaa lähestytään kuitenkin eri tavoin eri lainsäädännöissä ja joissakin valtioissa maksetaan 
rahallisia lisäkorvauksia sukusolujen luovuttamisesta. Esittelijä torjuu tämän lähestymistavan 
ja haluaa sen sijaan korostaa muita kuin rahallisia "luontoisetuuksia" – kuten Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa parhaillaan meneillään olevaa ohjelmaa, jossa kannustetaan luovuttamaan 
munasoluja luovutettujen sukusolujen määrän lisäämiseksi – jotka tarjoavat eettisemmän 
korvauksen luovutuksesta aiheutuvista haitoista ja vaivoista.

Esittelijä on myös huolestunut lukuisiin internetsivuihin, joilla ihmiset voivat myydä tai ostaa 
sukusoluja, liittyvistä oikeudellisista ja eettisistä ongelmista. Jäsenvaltioiden olisi 
tarkasteltava lainsäädännön hyväksymistä kyseisen alan sääntelemiseksi, jotta estetään 
pimeiden markkinoiden mahdollinen syntyminen internetissä.

Kansainvälinen yhteistyö ja jäljitettävyys

Komission kertomuksessa korostetaan, että joissakin jäsenvaltioissa on puutetta luuydin- ja 
siittiösoluista ja että monissa valtioissa on vaikea löytää etnisiin vähemmistöryhmiin 
kuuluvien henkilöiden kanssa yhteensopivia ja asianmukaisia kudos- ja soluluovuttajia. Tässä 
mietinnössä pyritään lisäämään kudos- ja solutarjontaa vaihtamalla parhaita käytäntöjä, jotka 
liittyvät yhteisiin toimiin, eettisiin normeihin ja luovutuksia koskevan tietoisuuden 
lisäämiseen. Esittelijä kehottaa erityisesti lisäämään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 
olemassa olevan Eurocet-hankkeen parissa. Mietinnössä viitataan myös kansainvälisiin 
sopimuksiin, jotta autetaan parantamaan kudoksien ja solujen tarjontaa taaten samalla, että 
terveyttä ja turvallisuutta koskevia normeja noudatetaan, mikä hyödyttää kaikkia asianomaisia 
tahoja. Alalla toteutettavan tehokkaan rajat ylittävän yhteistyön tukemiseksi on syytä toteuttaa 
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kurinalaisia tarkastustoimia, jotta varmistetaan luovutusjärjestelmän enimmäistason 
jäljitettävyys ja avoimuus. 

Napanuoraveri ja kantasolut

Esittelijä haluaa kiinnittää erityistä huomiota kantasoluja tuottavaan napanuoraveren 
luovutukseen, koska on saatu entistä enemmän todisteita siitä, että näitä soluja voidaan 
käyttää sairauksien, myös lasten sairauksien, hoitamiseen. Napanuoravereen liittyvän 
potentiaalin optimoimiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi myös kehitettävä julkisia 
tiedotuskampanjoja, jotka olisi kohdistettava ensisijaisesti odottaville äideille. Yhteisiä 
normeja olisi myös pantava täytäntöön ja noudatettava niin kansallisissa kuin yksityisissä 
veripankeissa, joiden olisi tehtävä yhteistyötä kansallisten napanuoraverinäytteiden 
saatavuuden lisäämiseksi.

Esittelijä korostaa hyötyjä, joita syntyy tutkittaessa erilaisia kantasolujen 
keräämismenetelmiä, kuten tähystämällä toteutettavaa ääreisverenkierron kantasolujen 
keräämismenetelmää. "Anthony Nolan Trust" on Yhdistyneessä kuningaskunnassa leukemian 
torjumiseksi toimiva hyväntekeväisyysjärjestö ja kerää luovuttajilta veren kantasoluja 
auttaakseen niitä, joiden hengen pelastamiseksi on toteutettava kantasolujen siirto; päivittäin 
toteutetaan keskimäärin kaksi siirtoa, mikä on osoitus tämän lääketieteellisen tekniikan 
tuottamasta lisäarvosta. Tämän lisäksi esittelijä on painokkaasti sitä mieltä, että 
Yhdysvalloissa äskettäin tehtyä päätöstä, jolla sallitaan afereesin avulla saatujen veren 
kantasolujen myynti, olisi tarkasteltava huolellisesti, ja vahvistaa uudelleen, että luovutuksien 
olisi oltava vapaaehtoisia ja maksuttomia. 

Loppuhuomautukset

Tässä mietinnössä analysoidaan EU:n tämänhetkisiä suuntauksia, jotka liittyvät kudosten ja 
solujen vapaaehtoisen ja maksuttoman luovutuksen alaan, ja annetaan suosituksia ihmisten 
elämänlaadun parantamiseksi kaikkialla unionissa sekä luovutuksien määrän lisäämiseksi 
jäsenvaltioiden välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään jäsenvaltioiden kantasolu- ja 
napanuoraverivarastojen lisäämiseen ja kantasoluhoitojen hyödyntämiseen sairauksien 
parantamiseen. Esittelijä pitää myönteisenä yhteistyötä, jota hän on tehnyt kollegojensa 
kanssa mietinnön parissa. 


