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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et patsientidele elundite siirdamise vajadus ei ole Euroopas rahuldatud, kuna 
surnud doonoritelt ja omakasupüüdmatutelt elusdoonoritelt pärinevate siirdamiseks 
saadaolevate elundite arv on piiratud;

B. arvestades, et erinevatest õiguslikest, kultuurilistest, halduslikest ja korralduslikest 
teguritest tulenevalt on riiklik poliitika ning elundidoonorlust ja elundite siirdamist 
käsitlev õiguslik raamistik liikmesriigiti oluliselt erinev,

1. kutsub komisjoni üles kontrollima muu hulgas oma mõjuhindamises (SEK(2008)2956) 
sisalduvate andmete kaudu, kas erinevused riiklike õigusaktide vahel seoses surnud isiku 
annetust käsitlevate erinevate nõusolekusüsteemidega, takistavad elundidoonorlust;

2. palub liikmesriikidel uurida, milliseid eeliseid pakub elundisiirdamiste arvu suurendamise 
saavutamiseks „eeldataval nõusolekul” põhineva doonorlussüsteemi rakendamine; on 
seisukohal, et mainitud süsteemi puhul säilitatakse täielikult doonori nõusolekuvabadus, 
kuna kodanikud saavad ise valida, kas osaleda süsteemis või mitte;

3. rõhutab, et tihedam koostöö liikmesriikide vahel on väga oluline; soovitab tõhustada 
doonorluse ja siirdamisega seonduvate parimate tavade vahetamist; palub liikmesriikidel 
kaaluda võimalust kaotada elundite piiriülese transportimise piirangud; on seisukohal, et 
liikmesriikidevaheline paindlik süsteem seoses elundite siirdamise, vahetuse, importimise 
ja eksportimisega võiks päästa palju elusid, võimaldades suuremal hulgal inimestel leida 
sobiva doonori;

4. rõhutab üldsuse teadlikkuse tõstmise tähtsust elundidoonorluse ja elundite siirdamise 
valdkonnas, et hõlbustada elundidoonorite väljaselgitamist ja seega aidata kaasa elundite 
paremale kättesaadavusele; kutsub sellest tulenevalt komisjoni, liikmesriike ja 
kodanikuühiskonda üles struktuurselt tõhustama elundidoonorluse edendamist;

5. peab vajalikuks tagada sobiv tasakaal doonori anonüümsuse ja teabe konfidentsiaalsuse 
kaitsmise ning meditsiinilistel eesmärkidel elundidoonorluse jälgitavuse vahel, et hoida 
ära elundite annetamise eest tasu saamist ja elunditega kauplemist;

6. rõhutab, et elundikaubandus, kaubanduslik elundisiirdamine ja turism elundisiirdamise 
eesmärgil on vastuolus võrdsuse, õigluse ja inimõiguste austamise põhimõtetega ning 
kahjustavad altruismil põhineva doonorluse eetikat;

7. rõhutab, et liikmesriigid peaksid tihendama koostööd Interpoli ja Europoli egiidi all, et 
võidelda tõhusamalt elundikaubanduse vastu;

8. usub, et elundikaubanduse vastu võitlemise eest ei peaks vastutama ainult Euroopa Liit; 
liikmesriigid peaksid samuti selleks meetmeid võtma, sealhulgas vähendama nõudlust 
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elundikaubanduse järele, edendama elundidoonorlust mõjusamalt, säilitama range 
õigusaktide kohaldamise juhtudel, kui elav doonor ei ole retsipiendi sugulane, tagama 
riiklike registrite ja ootenimekirjade läbipaistvuse, kehtestama meditsiinitöötajate 
õigusliku vastutuse eeskirjade eiramise tuvastamiseks, ja jagama teavet;

9. kutsub liikmesriike üles kehtestama standardset töökorda ebaeetilise või ebaseadusliku 
tegevuse kindlakstegemiseks ning taolise tegevuse võimaluse vähendamiseks, eelkõige 
seoses otsustega elundite hanke ja siirdamise kohta.
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