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B8-0591/2018

Ehdotus unionin säädökseksi veriplasman keruun edistämisestä Euroopan unionissa

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Maailman terveyskokouksen 29. toukokuuta 1975 antaman veren 
turvallisuutta koskevan päätöslauselman 28.72,

– ottaa huomioon luovuttajien vastuusta ja veren ja verituotteiden luovutusten 
rajoittamisesta annetun Euroopan neuvoston päätöslauselman CM/Res(2008)5,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan 
4 kohdan a alakohdan,

– ottaa huomioon laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren 
komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/98/EY1 (jäljempänä veridirektiivi),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 19. tammikuuta 2010 annetun komission 
tiedonannon laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren 
komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2002/98/EY soveltamisesta 
(COM(2010)0003),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 21. huhtikuuta 2016 annetun komission 
kertomuksen laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisen veren ja veren 
komponenttien osalta annettujen direktiivien 2002/98/EY, 2004/33/EY, 2005/61/EY ja 
2005/62/EY täytäntöönpanosta (COM(2016)0224),

– ottaa huomioon komission yksiköiden 21. huhtikuuta 2016 päivätyn 
valmisteluasiakirjan ihmisveren ja veren komponenttien vapaaehtoisen ja maksuttoman 
luovutuksen periaatteen täytäntöönpanosta, kuten direktiivissä 2002/98/EY laatu- ja 
turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, 
tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta (SWD(2016)0130) säädetään,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2017 annetun arviointia ja toimivuustarkastusta 
koskevan etenemissuunnitelman nimeltä ‘Evaluation of Union legislation on blood, 
tissues and cells’,

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2018 julkaistun yhteenvedon verta, kudoksia ja soluja 
koskevan lainsäädännön arvioinnista järjestetyn komission avoimen julkisen 

1 EUVL L 33, 8.2.2003, s. 30.
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kuulemisen vastauksista1,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 225 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
vahvistamisesta 28. syyskuuta 2005 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen 5 artiklan2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että veridirektiivin päätavoitteena on varmistaa ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu vahvistamalla verta ja sen komponentteja koskevat yhteiset 
vähimmäisturvallisuus- ja laatustandardit;

B. ottaa huomioon, että potilaiden ja luovuttajien turvallisuus on erittäin tärkeää;

C. ottaa huomioon, että uusia tartuntatauteja saattaa ilmaantua tulevina vuosina;

D. ottaa huomioon, että on syntynyt uusia haasteita, kuten riittävän plasman kerääminen 
plasman johdannaislääkkeiden kasvavaan kysyntään vastaamiseksi;

E. ottaa huomioon, että lääkkeiden valmistukseen käytetyn veriplasman saatavuus riippuu 
suurelta osin EU:n kansalaisista, jotka ovat valmiita luovuttamaan plasmaa 
vapaaehtoisesti ja korvauksetta;

1. ilmaisee huolensa siitä, että vaikka tilanne vaihtelee EU:ssa, unionin nykyisellä 
oikeudellisella kehyksellä ei varmisteta plasman riittävää luovuttamista, jotta voidaan 
vastata potilaiden kasvavaan kliiniseen tarpeeseen plasman johdannaislääkkeiden 
saamiseksi, mikä asettaa heidät vaaraan;

2. toteaa, että yhä useammilla potilailla diagnosoidaan harvinaisia plasmaan liittyviä 
häiriöitä, mikä johtaa plasman johdannaislääkkeiden kasvavaan kliiniseen tarpeeseen;

3. toteaa, että uusia tartuntatauteja saattaa ilmaantua;

4. toteaa, että veren ja veriplasman vapaaehtoinen maksuton luovuttaminen on tärkeää 
monissa maissa;

5. toteaa, että hengenvaarallisten sairauksien hoitoon tarkoitettujen veriplasmasta peräisin 
olevien lääkkeiden valmistus on täysin riippuvainen siitä, että kansalaisten luovutuksista 
koostuvat plasmavarastot ovat riittävät;

6. katsoo, että EU:n oikeudelliseen kehykseen olisi sisällytettävä säännöksiä, joilla kaikkia 
jäsenvaltioita kannustetaan perustamaan veriplasman keräämistä koskevia kansallisia 
ohjelmia vahingoittamatta koko verenkeruujärjestelmää, ja edistämään vapaaehtoisia 
maksuttomia luovutuksia;

7. kehottaa komissiota esittämään viimeistään  [...] päivänä [...] kuuta [...] Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan perusteella 

1 Ref. Ares(2018)2096445 - 19/04/2018.
2 EUVL L 262, 7.10.2005, s. 1.
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ehdotuksen veridirektiivin tarkistamisesta sen varmistamiseksi, että lainsäädäntökehys 
on edelleen tarkoituksenmukainen ja mukautettu tieteen, tekniikan ja yhteiskunnan 
kehitykseen.
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PERUSTELUT

EU:ssa yhä useammilla potilailla diagnosoidaan plasmaan liittyviä sairauksia, minkä vuoksi 
veriplasmasta peräisin olevien lääkkeiden saatavuus on yhä suurempi huolenaihe. 
Veriplasmasta peräisin olevien lääkkeiden valmistuksen haasteena on näin ollen työskentely 
ihmisplasman niukan lähtömateriaalin kanssa.

EU on tällä hetkellä tilanteessa, jossa noin 40 prosenttia eurooppalaisten potilaiden hoitoihin 
käytetystä plasmasta tuodaan Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston sääntelemiltä 
Yhdysvaltojen markkinoilta. Tämä tarkoittaa, että EU on riippuvainen tekijöistä, jotka ovat 
sen valvonnan ulottumattomissa.

Komissio voisi ottaa käyttöön ratkaisuja sen varmistamiseksi, että plasmaa on riittävästi 
lääkkeiden valmistamiseksi sellaisten potilaiden hoitoon, joilla on diagnosoitu 
hengenvaarallisia sairauksia, kuten hemofilia, immuunijärjestelmän puutteet, Guillain-Barrén 
oireyhtymä, krooninen tulehduksellinen demyelinoiva polyneuropatia (CIDP), perinnöllinen 
angioedeema ja alfa1-antitrypsiinin puutos, veren keräämistä haittaamatta.

Kun kannustetaan perustamaan kaikissa jäsenvaltioissa plasmanluovutusohjelmat ja erityisesti 
vapaaehtoiset maksuttomat luovutukset sekä varmistetaan niiden mukauttaminen tieteen, 
tekniikan ja yhteiskunnan kehitykseen, voitaisiin EU:n tarkistetulla oikeudellisella kehyksellä 
luoda edellytykset sille, että potilaat voivat saada asianmukaista hoitoa.


