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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että elinsiirtopotilaiden tarpeita ei pystytä täyttämään Euroopassa, koska 
sekä kuolleilta että eläviltä luovuttajilta pyyteettömästi saatavien elinten määrä on 
rajallinen,

B. toteaa, että kansalliset politiikat ja elinten luovutuksia ja elinsiirtoja koskeva lainsäädäntö 
vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen erilaisten oikeudellisten, kulttuuristen, 
hallinnollisten ja organisatoristen tekijöiden perusteella,

1. kehottaa komissiota tarkistamaan hyödyntäen muun muassa omaan vaikutusten 
arviointiinsa (SEC(2008)2956) sisältyviä tietoja, muodostavatko luovuttajan kuoleman 
jälkeisiä luovutuksia koskevia suostumusjärjestelmiä säätelevien kansallisten 
lainsäädäntöjen väliset erot esteen elinten luovuttamiselle;

2. kehottaa jäsenvaltioita analysoimaan, mitä etuja on "oletettuun suostumukseen" 
perustuvan luovutusjärjestelmän käyttöönotolla keinona lisätä elinsiirtojen määrää; 
katsoo, että tällaisella järjestelmällä säilytetään täysin luovuttajan vapaus päättää 
suostumuksestaan, koska kansalaiset voivat valita, kuuluvatko he järjestelmän piiriin vai 
jäättäytyvätkö he sen ulkopuolelle;

3. korostaa, että jäsenvaltioiden läheisempi yhteistyö on ratkaisevan tärkeää; katsoo, että 
elinten luovuttamista ja elinsiirtoja koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtamista olisi 
tehostettava; pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan elinten kuljetusta rajojen yli koskevien 
rajoitusten poistamista; on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden keskinäinen joustava 
järjestelmä elinsiirtoja sekä elinten vaihtoa, tuontia ja vientiä varten voisi pelastaa monia 
ihmishenkiä, kun useammille ihmisille voitaisiin siten löytää sopiva luovuttaja;

4. korostaa, että on tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta elinten luovutuksesta ja 
elinsiirroista, koska tämä voi helpottaa luovuttajien löytämistä ja näin parantaa elinten 
saatavuutta; kehottaa siksi komissiota, jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskuntaa edistämään 
rakenteellisesti tiedotusta elinten luovutuksesta;

5. pitää välttämättömänä, että varmistetaan riittävä tasapaino yhtäältä luovuttajien 
nimettömyyden ja luottamuksellisuuden ja toisaalta lääketieteelliseen tarkoitukseen 
tapahtuvan elinten luovutuksen jäljitettävyyden välillä, jotta voidaan estää palkkioiden 
maksaminen elinluovutuksista ja laiton elinkauppa;

6. korostaa, että laiton elinkauppa, kaupallinen elinsiirtotoiminta ja elinsiirtoturismi 
loukkaavat tasa-arvoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen 
periaatteita ja horjuttavat pyyteettömän luovutustoiminnan etiikkaa;
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7. painottaa, että jäsenvaltioiden olisi tiivistettävä yhteistyötään Interpolissa ja Europolissa, 
jotta laittomaan elinkauppaan voidaan puuttua tehokkaammin;

8. on vakuuttunut siitä, että laittoman elinkaupan torjunnan ei pidä jäädä vain Euroopan 
unionin vastuulle; katsoo, että myös jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä elinkaupan vastaisiin 
toimiin, joilla vähennetään kysyntää, tehostetaan elinluovutustoiminnan edistämistä, 
varmistetaan tiukan lainsäädännön soveltaminen tapauksiin, joissa elävä luovuttaja ei ole 
vastaanottajan sukulainen, varmistetaan kansallisten rekisterien ja jonotuslistojen 
avoimuus, vahvistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeudellinen vastuu 
väärinkäytösten havaitsemiseksi sekä vaihdetaan tietoja;

9. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön vakiomenettelyjä epäeettisen tai laittoman 
toiminnan havaitsemiseksi ja tällaisen toiminnan riskien pienentämiseksi erityisesti siinä 
yhteydessä, kun tehdään päätöksiä elinten hankkimisesta ja elinsiirroista.
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