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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. katsoo, että jäsenvaltiot ovat pitkälti soveltaneet direktiivissä 2004/23/EY määritettyä 
eettistä periaatetta, jonka mukaan kudosten ja solujen luovutusten tulisi olla maksuttomia 
ja vapaaehtoisia;

B. pitää toivottavana, että kaikilla jäsenvaltioilla olisi sitova lainsäädäntö tämän eettisen 
periaatteen täytäntöönpanon valvomiseksi muun muassa rikosoikeudellisin keinoin;

C. katsoo, että on kuitenkin olemassa epäilyjä luovutusten yhteydessä tarjottujen tiettyjen 
korvauksien yhteensopivuudesta kyseisen eettisen periaatteen kanssa, erityisesti silloin, 
kun korvausta tarjotaan kuolleiden luovuttajien omaisille;

D. katsoo, että eettiseltä kannalta on myös erityisen tärkeää varmistaa mahdollisuuksien 
mukaan lääkinnällisiin tarkoituksiin tarvittavien kudosten ja solujen riittävä tarjonta; 
katsoo, että tarjontaa on hallittava kansalaisten etujen nimissä, ja että julkisten elinten on 
näin ollen valvottava tarjontaa;

E. katsoo, että keskustelua kuoleman jälkeen tapahtuvia elinluovutuksia koskevasta 
oletetusta suostumuksesta tulisi jatkaa;

1. kehottaa jäsenvaltioita säätämään sitovan lainsäädännön, jos ne eivät ole vielä niin 
tehneet, jolla valvotaan sen eettisen periaatteen täytäntöönpanoa, jonka mukaan kudosten 
ja solujen luovutusten tulee olla maksuttomia ja vapaaehtoisia;

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki luovuttajille tarjotut korvaukset ovat 
eettisten periaatteiden mukaisia; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota tähän seikkaan 
silloin, kun korvausta maksetaan luovuttajan sijaan luovuttajan omaisille tämän kuoleman 
jälkeen;

3. katsoo, että riittävää tarjontaa koskevien eettisten vaatimusten täyttämiseksi komission ja 
jäsenvaltioiden tulisi harkita mahdollisuutta perustaa Euroopan laajuinen tietokanta 
luovuttajista ja mahdollisista vastaanottajista, jotta voidaan hallita tarjontaa yleisen edun 
mukaisesti ja välttää pula mahdollisuuksien mukaan;

4. katsoo, että tietokannan olisi hyvä sisältää tietoja myös mahdollisen luovuttajan 
suostumuksesta tai tahdosta kuoleman jälkeisen elinluovutuksen suhteen, koska 
luovuttajatietokannat on tällä hetkellä järjestetty kansallisella tasolla, mikä tarkoittaa, että 
tietoja ei ole useinkaan saatavilla niistä kansalaisista, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen;

5. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota valitsemaan toimintatavan, jolla laajennetaan 
periaatetta, jonka mukaan mahdollisten kuolleiden luovuttajien oletetaan antaneen 
suostumuksensa elinluovutukseen, jos he eivät ole elinaikanaan toisin ilmoittaneet;


