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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopas on üle 60 000 siirdamist vajava patsiendi ootenimekirjades ning 
paljud patsiendid surevad elundite kroonilise nappuse tõttu;

B. arvestades, et praegu puudub Euroopa Liidul põhjalik andmebaas, mis hõlmaks kõiki 
vajalikke andmeid, mis on liikmesriikide riiklikes andmebaasides/registrites ja 
rahvusvahelistel organisatsioonidel doonorluseks ja siirdamiseks ettenähtud elundite või 
elus- ja surnud doonorite kohta;

C. arvestades, et neli liikmesriiki ei ole endiselt ratifitseerinud ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise konventsiooni, viis liikmesriiki ei ole 
ratifitseerinud selle lisaprotokolli, mis käsitleb inimestega, eelkõige naiste ja lastega 
kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist 
(„Palermo protokoll”), ning üheksa liikmesriiki ei ole ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni fakultatiivprotokolli laste müügi, lasteprostitutsiooni ja -pornograafia 
kohta;

D. arvestades, et ehkki praeguste arvestuste kohaselt esineb elundikaubandust võrreldes teiste 
salakaubanduse liikidega suhteliselt vähe, muutub elundite ja kudedega kauplemine järjest 
enam ülemaailmseks probleemiks, kaubeldakse nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt ning 
nõudlus selle järele kasvab (Euroopas hinnanguliselt 150–250 juhtumit aastas);

E. arvestades, et elundite ja kudedega kauplemine on inimkaubanduse üks vorme, millega 
kaasnevad tõsised põhiliste inimõiguste, eelkõige inimväärikuse ja füüsilise puutumatuse 
rikkumised, ning see võib õõnestada kodanike usaldust seadusliku siirdamissüsteemi 
vastu, mis võib kaasa tuua vabatahtlikult annetatud elundite ja kudede veelgi suurema 
nappuse;

F. arvestades, et kogemus näitab, et õigussüsteemid, kus nõutakse eelnevalt 
elundidoonorlusega nõustumist või sellest keeldumist, ei anna kardinaalselt erinevaid 
tulemusi elundite hanke ja siirdamise seisukohast,

1. tervitab komisjoni algatust valmistada ette õiguslik raamistik doonorluse ja siirdamise 
ohutuse ja kvaliteedi kohta ning nõuab miinimumnõuete paindlikku määratlemist, 
pidades silmas, et siirdamine võib olla ravi, mis päästab patsiendi elu, ning sel juhul võib 
leppida ka kõrgema riskitasemega kui kudede ja rakkude puhul;

2. palub, et liikmeriigid kirjutaksid alla, ratifitseeriksid ja rakendaksid Euroopa Nõukogu 
inimkaubanduse vastaste meetmete konventsiooni ja Palermo protokolli, kui nad seda 
veel teinud ei ole;

3. palub, et komisjon ja nõukogu ajakohastaksid inimkaubanduse vastast võitlust käsitlevat 
tegevuskava ning lisaksid sellesse elundikaubanduse vastase võitluse tegevuskava, et 
võimaldada asjaomaste ametiasutuste tihedamat koostööd;

4. nõuab samuti, et tegevuskavas oleks ära toodud täpsed ja kontrollitud andmed 
ebaseaduslikult kaubeldavate elundite koguse, liigi ja päritolu kohta;
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5. kutsub liikmeriike üles vahetama elundidoonorluse ja siirdamise parimaid tavasid ja 
sellekohast teavet ning rõhutab eelkõige Hispaania positiivseid kogemusi ja tulemusi 
elundite hanke ja siirdamise valdkonnas;

6. nõuab tungivalt, et liikmesriigid jätkuvalt suurendaksid ootenimekirjade läbipaistvust ja 
ohutut haldamist, võttes selge kohustuse võidelda eeskirjade eiramise vastu ning tagada 
elundite jälgitavus, kindlustades ühtlasi nii doonorite kui ka retsipientide anonüümsuse;

7. nõuab, et liikmesriigid annaksid üldarstidele aktiivsema rolli vestlustes oma 
patsientidega, et patsiendid saaksid langetada teadliku otsuse doonoriks registreerumise 
kohta ning üldarstid vaigistada patsientide põhjendamatuid hirme, aidates seeläbi kaasa 
doonorite arvu suurendamisele;

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid vastu või kohaldaksid jätkuvalt rangeid 
õigusnorme seoses siirdamisega elusdoonoritelt, kes ei ole sugulased, et muuta süsteem 
läbipaistvaks ning välistada ebaseadusliku elundite müümise või doonorite sundimise 
võimalus; järelikult saaksid elusdoonorid, kes ei ole sugulased, loovutada elundeid 
üksnes siseriiklikus õiguses määratletud tingimustel ning vastava sõltumatu organi 
antud loa alusel;

9. palub komisjonil suhetes kolmandate riikidega võidelda elundite ja kudedega 
kauplemise vastu, mis tuleks, nagu ka alaealiste, vaimsete puuetega inimeste või 
hukatud vangide elundite ja kudede siirdamine, keelustada kogu maailmas; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tõstma rahvusvahelise üldsuse teadlikkust selles 
küsimuses;

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid muudaksid vajaduse korral karistusseadustikku 
tagamaks, et elundikaubanduse eest vastutavad isikud, sealhulgas elundikaubandusest 
pärit elundite siirdamisega seotud meditsiiniline personal saaksid piisava karistuse, 
püüdes samas igakülgselt heidutada võimalikke retsipiente, et nad ei otsiks 
elundikaubandusest saadud elundeid ja kudesid; see peaks hõlmama kriminaalvastutuse 
kohaldamise kaalumist Euroopa Liidu kodanike suhtes, kes on elundeid ostnud liidus 
või väljaspool seda;

11. ergutab komisjoni ja liikmesriike tegema Europoli ja Interpoli abiga koostööd nn 
doonormaadega, et viia läbi vajalikke uuringuid, avastada elunditega kauplemise 
juhtumeid ning likvideerida salakaubanduse võrgustikke;

12. kutsub liikmesriike üles võtma vajalikke meetmeid, et keelata tervishoiutöötajatel 
hõlbustada elundite ja kudedega kauplemist (nt viia patsient kokku välismaise 
siirdamisteenistusega, mis võib olla seotud elundikaubandusega) ning samuti keelata 
tervisekindlustuse osutajatel hõlbustada rahaliselt või mingil muul moel tegevust, 
millega otseselt või kaudselt edendatakse elunditega kauplemist;

13. kutsub liikmesriike üles tagama, et elava isiku kudede ja elundite doonorluse korral peab 
olema doonori selgesõnaline, täielik ja seaduslik nõusolek;

14. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid, et elusdoonoreid ei diskrimineeritaks, 
eelkõige kindlustussüsteemide poolt;

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid elusdoonorite sotsiaalkindlustuskulude 
hüvitamise;
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16. rõhutab, kui tähtis on finantseerida elundite hanget ja siirdamist eraldi eelarverealt, et 
haiglad ei loobuks siirdamisest;

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ergutama ja toetama teadusuuringuid elundite ja 
kudede siirdamise vallas;

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõstma avalikkuse teadlikkust elundidoonorluse 
vajalikkusest; tervitab komisjoni algatust võtta kasutusele Euroopa elundidoonori kaart, 
mis võiks samuti olla üks vahendeid avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks;

19. kutsub komisjoni üles kaaluma olemasoleva Euroopa elundidoonorluse veebilehe 
www.eurodonor.org (ja/või www.eurocet.org) ja Maailma Terviseorganisatsiooni 
veebilehe (www.transplant-observatory.org) edasiarendamist ning nende laiendamist 
kõikidele ELi liikmesriikidele ja ametlikele keeltele eesmärgiga anda kogu asjakohane 
teave ja asjakohased andmed elundidoonorluse ja siirdamise kohta;

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma üleeuroopalist andmebaaside ja 
teabevõrgustikku või toetama mõnd olemasolevat võrgustikku, et siduda riikide 
andmebaasid ja pakkuda platvormi kiireks teabevahetuseks, mis hõlmaks põhjalikke 
andmeid elundidoonorluse ja siirdamiste ning elus- ja surnud doonorite kohta;

21. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid tagama oma õiguskaitseasutuste töötajate ja 
meditsiinipersonali elundikaubanduse alase koolituse, et igast teadaolevast juhtumist 
teatataks politseile.
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