
AD\710892FI.doc PE400.324v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2007/2210(INI)

28.2.2008

LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset toimet EU:n tasolla
(2007/2210(INI))

Valmistelija: Giuseppe Gargani



PE400.324v02-00 2/5 AD\710892FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\710892FI.doc 3/5 PE400.324v02-00

FI

EHDOTUKSET

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

A. katsoo, että elinten luovutus ja elinsiirrot ovat monitahoinen ja erityisen hienovarainen 
asia, ennen kaikkea niihin liittyvien merkittävien eettisten vaikutusten vuoksi,

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

C. katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdassa mahdollistetaan yhteisön 
toimien toteuttaminen elinsiirtojärjestelmien tehokkuuden ja saatavuuden takaamiseksi 
kunnioittaen kuitenkin täysipainoisesti toissijaisuusperiaatetta ja näin ollen kunkin 
jäsenvaltion elinten luovuttamista ja lääketieteellistä käyttöä koskevia kansallisia 
säännöksiä,

1. uskoo, että olisi otettava huomioon, että tarvitaan säädös, jolla varmistetaan yhteisön 
tasolla elinten luovutusta ja elinsiirtoja koskevat laatu- ja turvallisuusstandardit tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ottaen huomioon Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa 
jo voimassa oleva lainsäädäntö sekä muiden kansainvälisten järjestöjen toiminta;

2. tukee elinten luovutusta ja elinsiirtoja koskevan asianmukaisen yhteisön säädöksen 
laatimista, kun on suoritettu kustannus/hyötyanalyysit ja kattava vaikutusten arviointi 
siten, että otetaan huomioon elinten luovutuksen erityispiirteet sekä Euroopan neuvoston 
tekemä työ jäsenvaltioiden välisen vahvistetun yhteistyön yhteydessä kunnioittaen niiden 
nykyisiä kansallisia säännöksiä; korostaa, että mikään lainsäädäntö ei saa muodostaa 
hallinnollista taakkaa, joka vie voimavaroja pois hoidosta, ja kun otetaan huomioon 
luovutettavien elinten puute, sen on annettava lääkäreille mahdollisuus noudattaa edelleen 
riskiin perustuvaa lähestymistapaa potentiaalisia elinten luovuttajia arvioitaessa;

3. painottaa, että tavoitetta elinsiirtojärjestelmien tehokkuuden ja saatavuuden 
parantamisesta potentiaalisten luovuttajien oman päätöksen periaatetta kunnioittaen ei 
voida saavuttaa ottamatta huomioon elinsiirtoihin liittyviä mutkikkaita eettisiä 
kysymyksiä;

4. korostaa, että jäsenvaltioiden välinen läheisempi yhteistyö on ratkaisevan tärkeää; 
ehdottaa, että elinten luovutusten ja elinsiirtojen alan parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
tehostettaisiin, ja kehottaa luomaan yhteisön tasolla tietokannan elinten luovutusta ja 
elinsiirtoja varten; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan rajat ylittäviä elinten kuljetuksia 
koskevien rajoitusten poistamista erityisesti tapauksissa, joissa toisen maan biologiset 
indikaattorit vastaavat elimelle toisessa maassa asetettuja ehtoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden välinen joustava järjestelmä elinsiirtoja sekä elinten vaihtoa, 
maahantuontia ja vientiä varten voisi pelastaa enemmän ihmishenkiä, kun useammille 
ihmisille voitaisiin löytää sopiva luovuttaja;
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5. pitää suotavana, että säädetään korkeista standardeista, joiden avulla ehkäistään 
mahdollisia lääketieteellisiä, kirurgisia, psykologisia, sosiaalisia tai eettisiä ongelmia, joita 
elossa oleville luovuttajille saattaa koitua niiden välttämättömien kokeiden seurauksena, 
joita tarvitaan luovuttajien soveltuvuuden varmistamiseksi, samoin kuin luovutusta varten 
tehtävien lääketieteellisten hoitojen ja kirurgisten toimenpiteiden seurauksena 
luovuttajalle aiheutuvien riskien minimoimiseksi;

6. pitää tarpeellisena kuolleiden luovuttajien riittävän hallinnoinnin takaamista, jotta 
varmistetaan luovutettujen elinten sopivat turvallisuus- ja laatustandardit, minkä vuoksi 
olisi luotava järjestelmä, jossa elimen käyttöä koskevaa suostumusta pidetään aina 
mahdollisena paitsi jos luovuttaja on siitä nimenomaisesti kieltäytynyt; katsoo, että 
kukaan ei voi kiistää luovuttajan tällä tavoin ilmaisemaa toivomusta, ei edes puoliso tai 
vanhempi tai lapsi;

7. kehottaa jäsenvaltioita analysoimaan, mitä etuja on "oletettuun hyväksyntään" perustuvan 
luovutusjärjestelmän käyttöönotolla keinona saavuttaa suurempi elinsiirtojen määrä; 
katsoo, että tämä järjestelmä säilyttää täysin luovuttajan suostumuksen, koska kansalaiset
voivat valita, kuuluvatko he järjestelmän piiriin vai jäävätkö he sen ulkopuolelle;

8. pitää välttämättömänä, että taataan riittävä tasapaino luovuttajien nimettömyyden, 
luottamuksellisuuden ja elinten luovutuksen jäljitettävyyden välillä, jotta korvauksen 
saaminen ja kaupankäynti elimillä estetään.
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