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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et elundidoonorlus ja elundite siirdamine on keerukad ja eriti tundlikud 
küsimused, eelkõige eetilise aspekti suure tähtsuse tõttu;

B. arvestades, et riiklikus poliitikas ning elundidoonorlust ja elundite siirdamist käsitlevas 
õiguslikus raamistikus on liikmesriikides olulisi erinevusi, mis tulenevad erinevatest 
juriidilistest, kultuurilistest, halduslikest ja korralduslikest teguritest;

C. arvestades, et EÜ asutamislepingu artikli 152 lõike 4 kohaselt on võimalik võtta ühenduse 
meetmeid, et tagada siirdamissüsteemide suurem tõhusus ja kättesaadavus, järgides 
sealjuures täielikult subsidiaarsuse põhimõtet ning ühtlasi kõigi liikmesriikide 
elundidoonorlust või elundite kasutamist meditsiinis käsitlevaid siseriiklikke norme,

1. on seisukohal, et tuleks uurida, kas on vaja õigusakti, et tagada ühenduse tasandil 
elundidoonorluse ja siirdamise kvaliteet ja ohutusnormide järgimine koos liikmesriikide 
tiheda koostööga, võttes arvesse eri liikmesriikides juba olemasolevat õiguslikku 
raamistikku ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust;

2. toetab elundidoonorlust ja siirdamist käsitleva asjakohase ühenduse õigusakti koostamist, 
kui on tehtud tasuvusanalüüs ja põhjalik mõjuhindamine, võttes sealjuures arvesse 
elundisiirdamise eripära ja Euroopa Nõukogu poolt tehtud tööd ning liikmesriikide 
tugevdatud koostööd, mille puhul järgitakse kehtivaid siseriiklikke norme; rõhutab, et 
ükski õigusakt ei tohiks suurendada halduskoormust, sest see vähendab ravile mõeldud 
vahendeid, ning võttes arvesse doonorelundite vähesust, peavad õigusaktid jätma 
meedikutele võimaluse hinnata riskipõhiselt võimaliku elundidoonori sobivust;

3. rõhutab, et siirdamissüsteemide tõhusamaks ja kättesaadavamaks muutmise juures, mida 
tehakse siirdamissüsteemide ohutuse ja kvaliteedi parandamise ning võimalike doonorite 
otsustamisõigusel rajaneva elundite parema kättesaadavuse tagamise abil, ei tohi jätta 
tähelepanuta elundidoonorlusega seonduvaid keerukaid eetilisi küsimusi;

4. rõhutab liikmesriikide tihedama koostöö olulist tähtsust; soovitab tõhustada doonorluse ja 
siirdamisega seonduvate parimate tavade levitamist ning nõuab doonorluses ja siirdamises 
kasutatava ühenduse andmebaasi loomist; palub liikmesriikidel kaaluda võimalust kaotada 
elundite üle piiri transportimisel esinevad piirangud, eriti juhul, kui elundi bioloogilised 
näitajad ühes riigid vastavad teises riigis vaja oleva elundi tingimustele; on seisukohal, et 
liikmesriikidevaheline elundite siirdamise, vahetuse, importimise ja eksportimise paindlik 
süsteem võiks päästa palju elusid, sest see võimaldab suuremal arvul isikutel leida sobiva 
doonori;
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5. peab soovitavaks kehtestada ranged nõuded, et hoida ära meditsiinilisi, kirurgilisi, 
psühholoogilisi, sotsiaalseid või eetilisi probleeme, millega elusdoonorid võivad kokku 
puutuda pärast doonorsobivuse sedastamiseks vajalike analüüside tegemist ning 
doonorlusega seotud ravi ja kirurgilist sekkumist, et vähendada ohtu doonorile;

6. peab vajalikuks tagada surnud doonoriga seotud toimingute nõuetekohasus, nähes ette 
annetatud elundite asjakohased ohutus- ja kvaliteedinõuded, mistõttu tuleks kehtestada 
süsteem, mille kohaselt eeldatakse, et annetamiseks on tavaliselt nõusolek antud, välja 
arvatud juhul, kui doonor on sellest selge sõnaga keeldunud; on seisukohal, et keegi ei või 
vaidlustada doonori väljendatud soovi, isegi mitte tema abikaasa või esimese astme 
sugulane;

7. palub liikmesriikidel uurida, milliseid eeliseid pakub elundisiirdamiste arvu suurendamise 
seisukohast „eeldataval nõusolekul" põhineva doonorlussüsteemi kohaldamine; on 
seisukohal, et mainitud süsteemi puhul võetakse täielikult arvesse doonori tahet, sest 
kodanikud saavad ise otsustada, kas osaleda süsteemis või mitte;

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