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LÜHISELGITUS

Taustteave

2007. aasta statistika kohaselt on Euroopas elundisiirdamise ootenimekirjas peaaegu 56 000 
patsienti. Maksa, kopsu ja südame siirdamise ootamise ajal on suremus 15–30%. Euroopas 
sureb elundit oodates iga päev ligikaudu kümme inimest. Traditsioonid, usulised ja eetilised 
tõekspidamised ning elu lõppu puudutavad seisukohad mõjutavad viisi, kuidas erinevad 
liikmesriigid käsitlevad elundidoonorluse küsimust. Selle tõttu on elundidoonorluse ja 
elundisiirdamise süsteemid liikmesriigiti üsnagi erinevad. Samuti erineb suuresti nii doonorite 
arv elaniku kohta kui ka üle liikmesriikide piiride transporditavate elundite arv.
Enamik patsiente, enamasti lapsed ja väga tundlikud inimesed, vajab endale sobiva elundi 
leidmiseks suuremat doonorelundite reservi. Selle tagajärg on, et inimesed, kes soovivad 
pärast surma elundeid annetada, võivad jääda väikestes süsteemides kahe silma vahele, sest 
niisuguses süsteemis ei ole nende elundite jaoks sobivaid retsipiente.

Komisjon tegi seetõttu ettepaneku eeskirjade kohta, millega kehtestatakse siirdamiseks 
ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardid. Ettepaneku eesmärk on lihtsustada 
ühiste standardite kohaldamise abil elundivahetust liikmesriikide vahel, luues seega suurema 
elundite reservi, millest saaksid kasu patsiendid kogu Euroopas.

Õiguskomisjoni seisukoht

Õiguskomisjon toetab kavandatud eeskirjade üldist reguleerimisala ja eesmärki. Kahtlemata 
peavad Euroopa Liidu liikmesriigid parandama koostööd elundisiirdamise valdkonnas ja 
kavandatav direktiiv tuleb selles suhtes loodetavasti kasuks. Tõhusam koostöö peab tuginema 
liikmesriikide vastastikusele usaldusele teiste liikmesriikide süsteemide vastu. See usaldus 
põhineb omakorda kõrgete kvaliteedi- ja ohutusstandardite olemasolul ning nende eeskirjade 
järgimisel kõigis liikmesriikides.

Komisjon on kindlalt veendunud selles, et koostöö puhul tuleb suhtuda lugupidavalt iga 
liikmesriigi tõekspidamistesse ja eetilistesse seisukohtadesse, selleks et aidata parimal 
võimalikul viisil neid tuhandeid patsiente, kes vajavad sobiva elundi leidmiseks suuremat 
koostööd Euroopas. Sellega seoses on komisjoni teksti kohta esitatud mitu muudatust.

Kõige olulisem teema on seotud väga delikaatse küsimusega, võimalike doonorite 
nõusolekuga annetada pärast surma elundeid. Komisjon märgib oma ettepanekus, et eri 
liikmesriikides on väga erinevad süsteemid. Võttes arvesse seda asjaolu, teema tundlikkust ja 
õigusliku aluse puudumist ühenduse meetmete jaoks, teeb komisjon ettepaneku, et 
liikmesriikide õigusaktid peaksid edasi kehtima. Õiguskomisjon nõustub komisjoni üldise 
lähenemisviisiga kõnealusele küsimusele, kuid teeb ettepaneku, et seda täiendataks tekstiga, 
kus nõutakse tungivalt, et liikmesriigid pakuksid üksikkodanikele õigust väljendada oma 
nõusolekut elundi annetamiseks pärast surma ja et nende soove võetakse ka arvesse.

Et Euroopa kodanikud saavad kasutada vabadust reisida, elada ja töötada kõigis Euroopa 
Liidu riikides, võivad nad ka surra riigis, mille residendid ega kodanikud nad ei ole. Komisjon 
on seetõttu veendunud, et austades nende inimeste otsust, kes on teatanud nõusolekust 
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annetada pärast surma elundeid, peaks neid olema võimalik tunnustada doonorina kõigis 
liikmesriikides, olenemata nende elukohast. Sellise süsteemi rakendamiseks peavad kõik 
asjaosalised edasist koostööd tegema.

Õiguskomisjon teeb samuti ettepaneku meetmete kohta, millega täiendavalt tugevdatakse 
doonorite ja retsipientide anonüümsust, kusjuures samal ajal tagatakse kindel võimalus jälgida 
elundi teekonda doonorist retsipiendini eranditult meditsiinilistel eesmärkidel. Kolme 
muudatusettepaneku eesmärk on minimeerida elundikaubanduse ning ebaeetilise või 
ebaseadusliku tegevuse riski.

Lõpuks pakub komisjon välja mitu väiksemat muudatusettepanekut, selleks et muuta tekst 
mitmest aspektist paremaks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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.

Selgitus

Artikli 2 lõikes 1 sätestatud toimingute loetelus on ka kirjeldamine.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Elundikaubanduse vastu võitlemine 
ei tohiks jääda ainult Euroopa Liidu 
vastutusele. Ka liikmesriigid peaksid 
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selleks võtma meetmeid, muu hulgas 
vähendama nõudlust, edendama 
tõhusamalt elundidoonorlust, säilitama 
ranged õigusaktid seoses elusdoonoritega, 
tagama riiklike registrite ja 
ootenimekirjade läbipaistvuse, kehtestama 
meditsiinitöötajate õigusliku vastutuse 
eeskirjade eiramise vastu võitlemise eest 
ning jagama teavet.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) standardne töökord ebaeetilise või
ebaseadusliku tegevuse riskide 
kindlakstegemiseks ja piiramiseks, 
eelkõige seoses elundite hankimise ja 
siirdamise otsustega;

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) juurdepääs süsteemidele, mis 
võimaldab doonorit või retsipienti 
tuvastada, on nii piiratud kui võimalik.

Selgitus

Mida vähem inimesi andmetele juurde pääseb, seda väiksem on sellistele tundlikele andmetele 
ebaseadusliku juurdepääsu oht.
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Muudatusettepanek 5

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 meditsiiniliselt 
vältimatul eesmärgil.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 6

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.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. 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 
abikaasa, esimese astme sugulase või muu 
isiku soovide vastased.

Selgitus

Liikmesriikidelt tuleks tungivalt nõuda, et neil oleksid süsteemid, mille kaudu saab teatada 
soovist doonoriks saada. Väljendatud soovi tuleb eelistada kõikidele teistele soovidele.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. 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.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid tõhustavad omavahelist 
koostööd Interpoli ja Europoli egiidi all, 
et tulemuslikumalt tegeleda 
elundikaubanduse probleemiga.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Et minimeerida elundikaubanduse 
riski Euroopa Liidus, vähendavad 
liikmesriigid nõudlust, edendavad 
tõhusamalt elundidoonorlust, säilitavad 
ranged õigusaktid seoses elavate 
mittesugulastest doonoritega, tagavad 
riiklike registrite ja ootenimekirjade 
läbipaistvuse, kehtestavad 
meditsiinitöötajate õigusliku vastutuse 
eeskirjade eiramise vastu võitlemise eest 
ning jagavad teavet.

Muudatusettepanek 11

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.

Selgitus
Liikmesriigid peaksid teatama kõikidest käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkonna 
siseriiklikest sätetest.
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