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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

elundidoonorluse ja elundite siirdamise kohta: poliitikameetmed ELi tasandil
(2007/2210(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 152 lõiget 4;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Elundidoonorlus ja elundite siirdamine: 
poliitikameetmed ELi tasandil”, KOM (2007)0275, ja teatisele lisatud komisjoni 
talituste töödokumenti mõju hindamise kohta SEK(2007)0705;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/23/EÜ inimkudede ja -
rakkude annetamise, hankimise, uurimise, töötlemise, säilitamise, ladustamise ja 
jaotamise kvaliteedi- ja ohutusstandardite kehtestamise kohta1;

– võttes arvesse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni elundite siirdamise alaseid 
juhtpõhimõtteid;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu poolt vastu võetud inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsiooni ning selle lisaprotokolli inimelundite ja -kudede siirdamise kohta;

– võttes arvesse esimese ühenduse tasandil toimunud elundidoonorlust ja elundite 
siirdamist käsitlenud riiklike ekspertide kohtumise dokumenti SANCO C6 EFZ/gsc D 
(2007) 360346, 13. september 2007;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
õiguskomisjoni ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et patsientidele elundite siirdamise vajadus ei ole Euroopas rahuldatud ja et 
nõudlus on ületanud surnud doonoritelt ja omakasupüüdmatutelt elusdoonoritelt 
pärinevad elundivarud;

B. arvestades, et nüüdseks on kättesaadavad inimelunditega kauplemist käsitlevad 
andmed ja olemas on tõendid kiiresti areneva elundikaubanduse ja nn organiturismi 
kohta;

C. arvestades, et kaubanduslikel alustel toimuva ebaseadusliku elundisiirdamise korral 
eiratakse tihti ohutusnõudeid ning see võib elundidoonori ja retsipiendi elu ohtu seada;

D. arvestades, et kvaliteet, ohutus, tõhusus ja läbipaistvus on väga olulised, kui ühiskond 
soovib elundisiirdamisest kui ühest ravivormist täit kasu saada;

                                               
1 ELT L 102, 7.4.2004, lk 48.
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E. arvestades, et liikmesriikide vahel esinevad erinevused elundisiirdamise määra, 
elundite allikate (elus- või surnud doonor) ning elundidoonorluse ja elundite 
siirdamise kvaliteedi- ja ohutusnõuete osas, samuti erineb riigiti organisatsiooniline 
korraldus ning see põhjustab standardite ebaühtlust ELis;

F. arvestades, et elundite siirdamine annab võimaluse päästa elusid, pakkuda paremat 
elukvaliteeti ja saavutada parim kulutasuvuse määr;

G. arvestades, et elundidoonorlus ja elundite siirdamine on tundlikud ja keerulised 
küsimused, mis ei hõlma mitte üksnes meditsiinilisi, vaid ka õiguslikke ja eetilisi 
aspekte ja mis vajavad oma arenguks kodanikuühiskonna täielikku osalust;

H. arvestades, et elundite kasutamisega ravis kaasneb nakkushaiguste ja muude haiguste 
leviku oht;

I. arvestades, et liikmesriikide vahel vahetatakse juba arvukalt elundeid, aga puudub 
üleeuroopaline organisatsioon selle vahetuse koordineerimiseks;

J. arvestades, et üldsuse teadlikkuse tõstmisel ja konkreetse ning positiivse teabe 
levitamisel on oluline roll elundite annetamise valmiduse suurendamisel,

1. väljendab heameelt komisjoni teatise „Elundidoonorlus ja elundite siirdamine: 
poliitikameetmed ELi tasandil” üle seoses teatises esitatud Euroopa tasandi
poliitikameetmete ja prioriteetidega elundidoonorluse ja elundite siirdamise 
valdkonnas;

2. ootab komisjoni poolt direktiivi ettepanekut elundite annetamise, hankimise, uurimise, 
töötlemise, säilitamise, ladustamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusstandardite 
kehtestamise kohta ELi tasandil; rõhutab siiski, et tulevane õiguslik raamistik ei tohiks 
tekitada liikmesriikidele liigset halduskoormust ega ohustada olemasolevaid häid 
tavasid; juhib tähelepanu, et uus õigusakt peaks täiendama ja tugevdama liikmesriikide 
jõupingutusi saavutada toimiv ja tõhus koordineerimismeetod, ilma et see takistaks 
rangemate meetmete kehtestamist või säilitamist; 

3. väljendab muret seoses sellega, et siirdamiseks saadaolevatest elunditest ei jätku 
patsientide vajaduste rahuldamiseks; tunnistab, et elundidoonorite suur puudus on 
siirdamisteenuste täielikul väljaarendamisel peamiseks takistuseks ja elundite 
siirdamisel ELi liikmesriikide peamiseks väljakutseks; 

4. võtab teadmiseks suured erinevused elundite päritoluallikate osas (surnud või 
elusdoonorilt) ELis, suured erinevused liikmesriikide edusammudes oma 
doonorireservi suurendamiseks ning liikmesriikidevahelised erinevused kvaliteedi- ja 
ohutusnõuete ning elundidoonorluse ja elundite siirdamise organisatsioonilise 
korralduse osas; on seisukohal, et erinevused on osaliselt tingitud kultuurilistest, 
eetilistest, religioossetest, ajaloolistest ja sotsiaalsetest teguritest; juhib sellest 
hoolimata tähelepanu asjaolule, et kriitiliseks teguriks on see, kuidas kogu protsess 
viib elundidoonorluseni ja elundite siirdamiseni;

5. rõhutab seetõttu, et hästi struktureeritud operatiivsüsteemide loomine ja edukate 
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mudelite riiklikul tasandil edendamine on ülimalt oluline; teeb ettepaneku, et 
operatiivsüsteemid peaksid sisaldama asjakohast õiguslikku raamistikku, tehnilist ja 
logistilist infrastruktuuri, psühholoogilist ja organisatsioonilist tuge koos tõhusa 
jaotussüsteemiga;

6. kutsub liikmesriike üles püüdlema elundidoonorluse potentsiaali täieliku 
realiseerimise poole, asutades tõhusaid elundidoonorite tuvastamise süsteeme ja 
edendades elundite siirdamise koordineerimist Euroopa haiglate vahel; palub 
liikmesriikidel uurida elusdoonoritelt pärinevate elundite annetamise edendamist ja 
hinnata laiendatud doonorireservist pärit elundite kasutamist, võttes arvesse kvaliteedi 
ja ohutusega seotud aspekte;

7. on seisukohal, et tulevikus võib biotehnoloogia pakkuda teadlastele võimalusi 
kasvatada elundeid olemasolevatest kudedest, kas siis patsiendi enda või koedoonori 
kudedest; palub komisjonil edendada kõnealuse valdkonna teadusuuringuid, mis 
toimuvad tihti Euroopa kasvavates väikestes ja keskmise suurusega 
biotehnoloogiaettevõtetes ning liikmesriikide poolt kehtestatud kultuurilises ja 
eetilises raamistikus;

8. juhib tähelepanu, et elundite puuduse ja elunditega kauplemise vahel valitseb seos; 
rõhutab, et igasugune elundite kaubanduslikul eesmärgil ärakasutamine, mille puhul 
eiratakse võrdset juurdepääsu elundisiirdamisele, on ebaeetiline, kokkusobimatu 
põhiliste inimväärtustega, rikub inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni artiklit 21 
ning on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 3 lõike 2 kohaselt keelatud;

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid organiturismi ärahoidmiseks, 
sealhulgas koostama juhiseid kõige vaesemate ja haavatavamate elundidoonorite 
kaitseks, et nad ei satuks elundikaubanduse ohvriks, ning võtma meetmeid, mis 
suurendavad seaduslikult hangitud elundite kättesaadavust; palub komisjonil edendada 
õigusel, vabadusel ja turvalisusel rajaneva ala kaudu ühist lähenemisviisi, mille 
eesmärk on koguda teavet elundikaubandust käsitlevate riiklike õigusaktide kohta ning 
teha kindlaks peamised probleemid ja võimalikud lahendused; juhib kõnealuse 
küsimusega seoses tähelepanu asjaolule, et tuleb luua piireületava inimpäritolu 
materjali jälgitavuse ja aruandluse süsteem; 

10. toetab meetmeid, mille eesmärk on kaitsta doonoreid ja tagada, et elundeid 
annetatakse omakasupüüdmatult ja vabatahtlikult, ilma muu tasuta kui rangelt 
doonorlusega seotud kulude ja ebamugavuste hüvitamine; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid kehtestaksid hüvituse maksmise tingimused;

11. võtab teadmiseks, et ehkki mitmed liikmesriigid on kehtestanud 
siirdamisprotseduuride kohustusliku registreerimise nõude ja olemas on ka mõned 
vabatahtlikud registrid, puudub erinevate siirdamisliikide ja nende tulemuste kohta 
andmete kogumise kõikehõlmav süsteem; toetab kindlalt elusdoonorite riiklike 
registrite ja siirdamisjärgsete registrite loomist;

12. kutsub komisjoni üles hõlbustama siirdamiseks ettenähtud inimpäritolu materjali 
ohutuse, kvaliteedi ja tõhususe peamiste tehniliste ning eetiliste standardite 
väljatöötamist, mida liikmesriigid saaksid näidisena kasutada; palub komisjonil luua 
ELi mehhanism, mis edendaks liikmesriikide vahel elundidoonorluse ja elundite 
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siirdamisega seotud koordineerimistegevusi;

13. on seisukohal, et lisakasu ELi liikmesriikide vahelises koostöös, mida komisjoni 
teatises pole piisavalt rõhutatud, seisneb ELi liikmesriikide vahel elundite jagamise 
potentsiaalses väärtuses; usub, et eespool mainitu omab maksimaalset 
rakendamispotentsiaali nende võimalike retsipientide aitamisel, kelle puhul esineb 
raskusi elundite siirdamisel;

14. tunnistab, et eluliselt tähtis on parandada elundidoonorluse ja elundite siirdamise 
kvaliteeti ja ohutust; juhib tähelepanu, et see vähendaks siirdamisega seotud riske ja 
seetõttu ka kõrvaltoimeid; tunnistab, et kvaliteedi- ja ohutusnõuetel võib olla mõju 
elundite kättesaadavusele ja vastupidi; palub komisjonil aidata liikmesriike kvaliteedi-
ja ohutusalaste riiklike õigusaktide väljatöötamisel;

15. juhib tähelepanu, et igas haiglas, kus on olemas potentsiaal elundidoonorluseks ja 
elundite siirdamiseks, tuleks kehtestada kvaliteedi parandamise programmid, mida 
ühiselt haldavad intensiivravitöötajad ja haigla elundisiirdamise koordinaator; 

16. rõhutab, et hea koostöö tervishoiutöötajate ja riigiametnike vahel on vajalik ja annab 
lisandväärtust; palub komisjonil soodustada liikmesriikide riiklike 
elundisiirdamisorganisatsioonide liitumist, et teha koostööd õiguslikul, eetilisel ja 
tehnilisel tasandil; tunnistab, et elundite siirdamisega seotud tervishoiuteenuste puhul 
esineb olukordi, mida piiratud doonorireserviga riigid ei suuda asjakohaselt lahendada; 
usub, et eelkõige väikestel liikmesriikidel oleks Euroopa koostööst palju kasu;

17. on seisukohal, et rahvusvaheline koostöö elundidoonorluse edendamiseks on soovitav, 
et aidata elundidoonorlust maksimeerida ja pakkuda võrdsemat juurdepääsu elundite 
siirdamisele; palub liikmesriikidel kõnealust koostööd aktiivselt edendada, et 
suurendada oma kodanike juurdepääsu kõnealustele raviprotseduuridele; 

18. rõhutab elundidoonorluse ja elundite siirdamise valdkonnas üldsuse teadlikkuse 
suurendamise tähtsust, sest see hõlbustab elundidoonorite väljaselgitamist ja seega 
elundite kättesaadavust; rõhutab, et elundidoonorluse ideed tuleb propageerida teatud 
elanikkonnarühmade seas (nt üliõpilased, teismelised, nooremas eas täiskasvanud); 

19. on veendunud, et väga tõhus viis elundite kättesaadavuse suurendamiseks on pakkuda 
üldsusele rohkem teavet kohalikul ja piirkondlikul tasandil; kutsub komisjoni, 
liikmesriike ja kodanikuühiskonna organisatsioone osalema kõnealustes 
jõupingutustes ja tõstma üldsuse teadlikkust elundidoonorluse võimaluste osas, 
arvestades seejuures iga liikmesriigi kultuurilisi eripärasid; tunnistab, et tähtis on 
parandada tervishoiutöötajate suhtlemisoskust, näiteks teavitamisjuhiste 
väljatöötamise teel; väljendab vajadust teabevahetusvaldkonnas töötajate 
professionaalse lähenemise ja toe järele; erilist tähelepanu tuleks vastuoluliste 
teemadega tegelemisel pöörata nii sõnumi sisule kui ka parimatele vahenditele;

20. palub komisjonil toetada riigipiiriülese elundidoonorluse ja elundite siirdamisega 
seotud teadusuuringuid, et käsitleda rahvusliku päritolu, päritoluriigi, religiooni, 
haridustaseme ja sotsiaal-majandusliku klassi mõju otsusele elundeid annetada; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel teadusuuringute tulemusi kiiresti levitada, et informeerida
üldsust ja muuta väärkujutelmi; 
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21. tunnistab, et siirdamisjärgseid tulemusi tuleb jälgida ja hinnata; rõhutab, et 
optimaalsete tulemuste saavutamiseks tuleb edendada liikmesriikide vahel ühiseid 
meetodeid;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Elundite siirdamine tähendab inimelundite kasutamist raviks, mille puhul mittetoimiv elund 
asendatakse teise, doonorilt pärineva elundiga. Juhul kui võetakse asjakohaseid 
järelmeetmeid, võib edukas elundisiirdamine anda tagasi täisväärtusliku ja terve elu paljudeks 
aastateks inimestele, kes vastasel korral vajaksid intensiivravi, mis on patsientidele 
ebameeldiv ning sageli koormaks mitte üksnes liikmesriikide tervishoiusüsteemidele, vaid ka 
patsiendi perekonnale ja hooldajatele.

Ehkki inimelundite kasutamine siirdamiseks on ELis viimaste aastakümnete jooksul pidevalt 
kasvanud, on elundisiirdamist vajavate inimeste arv suurem kui siirdamiseks saadaolevate 
elundite arv. Praegu on Lääne-Euroopas ootenimekirjades ligikaudu 40 000 patsienti. 
Suremus ulatub südame-, maksa- ja kopsusiirdamist oodates tavaliselt 15–30%ni.

Kvaliteet ja ohutus

Elundite kasutamine ravis toob kaasa ohu, et retsipiendile võidakse edasi anda haigusi. Ohuks 
ei ole mitte üksnes nakkushaiguste (viirus-, bakteriaalsed ja seennakkused, HIV, B- ja C-
hepatiidi viirus), vaid ka pahaloomuliste haiguste, näiteks erinevate vähivormide 
edasiandmine. 

Retsipienti ohustavate tegurite vähendamiseks on oluline doonoreid uurida ning määrata 
nende elundite puhul kindlaks haiguste edasiandmise riski olemasolu või puudumine. Doonori 
ohutuse standardtaseme määramiseks tuleb teha teatud minimaalne arv uuringuid. Kuid 
käesoleval ajal puudub liikmesriikide vahel kõnealuste uuringute suhtes üksmeel.

Potentsiaalsete doonorite siirdamiseelne hindamine on oluline etapp elundite usaldusväärsel 
siirdamisel. Teisisõnu, doonori sobivus on elundidoonorluse oluline eeltingimus. Peamisteks 
eesmärkideks on doonori mittesobivuse tingimuste kindlakstegemine ning võimalike 
siirdamiseelsete nakkuste kindlakstegemine ja riskitaseme määramine, et teha kindlaks 
siirdamisjärgsete mõjude vältimise strateegiad. Elusdoonori ja surnud doonori hindamise 
erinevused põhinevad suuresti hindamise erineval ajahetkel. Elusdoonori puhul on võimalik 
aktiivset nakkust ravida ja siirdamist edasi lükata, kuni nakkus on möödunud. Seevastu 
surnud doonori puhul on hindamiseks tavaliselt aega vaid mõni tund. Doonori sobivuse 
kriteeriumid tuleb kindlaks määrata vastavalt olemasolevatele heakskiidetud meditsiinilistele 
standarditele. Samuti on vajalik siirdamisjärgsete patsientide pikaajaline järelravi ja jälgimine, 
et hinnata patsientide ravi parimaid tulemusi. Siirdamisjärgsete tulemuste jälgimine ja 
hindamine on äärmiselt oluline ja seda tuleks seetõttu teha ühiste meetodite alusel, mis 
tagaksid maksimaalsed tervishoiu- ja ohutusstandardid kõikides liikmesriikides. 

Praegu tehakse siirdamisjärgset järelevalvet üksnes 9–12 siirdamisjärgse kuu jooksul.
Siirdamistulemuste jälgimist tuleks pikendada mitme aastani, et saada tulemuste parim 
hindamine nii kliinilisest kui ka majanduslikust seisukohast.

Elundite puudus
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Elundidoonorite tõsine puudus on endiselt peamine küsimus, millega ELi liikmesriigid 
elundisiirdamise puhul kokku puutuvad. Ootenimekirjade pikenemine on tõsine probleem.
Üle 40 000 patsiendi ootab praegu Lääne-Euroopas neerusiirdamist. Ootenimekirjad on 
pikenenud kõigis ELi riikides ja ka ülejäänud maailmas. Vaatamata sellele, et doonorite arv 
on pidevalt kasvanud, on ootenimekirju ja ootenimekirjas viibimise aega väga raske 
lühendada. 

Tulemusliku süsteemi loomine isikute kindlakstegemiseks, kes võiksid pärast oma surma 
saada elundidoonoriks, kui on täidetud liikmesriigis kehtivad kohustuslikud nõusolekut 
käsitlevad nõuded, on elundite puuduse leevendamise võtmeelement. Elundi sobivuse 
hindamine on mitmeetapiline toiming, mille käigus a) määratakse kindlaks nakkushaiguste ja
neoplastiliste haiguste edasiandmise ohu vastuvõetav või mittevastuvõetav tase ja b) 
määratakse kindlaks riskihindamise protsessi praktilised sammud, kaaludes iga üksikjuhu 
puhul nakkushaigust, retsipiendi konkreetset seisundit seoses nakkushaigusega, olemasolevaid
haiguse vältimise võimalusi ja haiguse ravi. 

Teine oluline võimalus doonorireservi laiendamiseks on elusdoonorite poolt 
omakasupüüdmatu elundite annetamise kaalumine. Elundisiirdamist ootavate patsientide 
haigestumus ja suremus nõuavad nende potentsiaalsete doonorite hoolikat kaalumist, keda 
tavaliselt ideaalseks doonorikandidaadiks pidada ei saa; seda kutsutakse laiendatud 
doonorireserviks (nt ühelt HIV-positiivselt patsiendilt teistele HIV-positiivsetele patsientidele 
elundite siirdamise lubamine). Kui doonorireservi nii laiendatakse, tekitab arstidele probleeme 
elundite äratõukereaktsiooni suurem tõenäosus ja siiratud elundi funktsiooni järkjärguline 
langus. Eluliselt tähtis on toetada elundi äratõukereaktsiooni vältimise ja leevendamise
meetodeid, nii et arstid saaksid laiendatud doonorireservi kindlustundega kasutada. 
Potentsiaalsete doonorite kindlakstegemise eest vastutavate tervishoiutöötajate koolitamine ja 
värbamine on samuti kasulikuks osutunud ja seda tuleb julgustada seal, kus ressursid seda 
võimaldavad. Biotehnoloogia pakub juba lahendusi, näiteks ravi, mis alandab 
äratõukereaktsiooni ning mis omakorda toetab rohkemate elundite kättesaadavust, sest arstid 
suudavad äratõukereaktsiooni ravida või isegi vältida. Nii saab toetada doonorireservi 
laiendamist ja vähendada laiendatud elundiprogrammidega seotud ohte. Märkimisväärne on 
asjaolu, et tulevikus võib biotehnoloogia võimaldada teadlastel kasvatada elundeid 
olemasolevatest kudedest, kas patsiendi enda koest (autoloogne) või koedoonori koest 
(allogeenne). Kõikjal, kus see on võimalik, tuleb toetada kõnealuseid uuringuid, mida tehakse
tihti Euroopa kasvavates väikestes ja keskmise suurusega biotehnoloogiaettevõtetes, 
liikmesriigis kehtestatud kultuurilises ja eetilises raamistikus.

Korralduslikud aspektid

Korralduslikud süsteemid ei avalda mõju mitte üksnes elundite kvaliteedile ja ohutusele, vaid 
ka nende kättesaadavusele. Liikmesriikides ja liikmesriikide vahel valitsevad 
elundidoonorluse ja elundite siirdamise valdkonnas tõsised erinevused. Euroopa erinevad 
korralduslikud süsteemid elundidoonorluse ja elundite siirdamise valdkonnas on nende 
päritolu ja ajaloo tulemus. Riikidevaheline võrdlus näitab, et lõplikud riiklikud 
doonorlusnäitajad ei vasta alati sellele inimeste protsendile, kes on varem kinnitanud, et on 
valmis nendes riikides elundeid annetama. See näitab selgelt, kui oluline on tõhusa 
siirdamissüsteemi kehtestamine, mis tagab annetada soovivate inimeste elundite 
kättesaadavuse.

Mis tahes meetme eelduseks kõnealuses valdkonnas on sobivate siirdamissüsteemide 
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kehtestamine riiklikul tasandil. See süsteem vajab asjakohast õiguslikku raamistikku, mis ei 
ole turule orienteeritud, head tehnilist lähenemisviisi ning korralduslikku toetust. 
Korraldussüsteemis on väga oluline pädevate asutuste roll. Need asutused peavad tagama 
põhistandardite järgimise ning korraldama doonorlus- ja siirdamistoimingud. Kõige 
tõhusamaid korraldussüsteeme tuleb kasutada ja edendada. 

Nagu eespool on öeldud, peab elundite siirdamine toimuma kiiresti. Hankimisest kuni 
siirdamiseni ei tohi (elundite elujõulisuse säilitamiseks) kuluda üle paari tunni. Lisaks peavad 
doonor ja retsipient elundite siirdamiseks omavahel sobima. Seetõttu on korralduslik struktuur 
elundidoonorluse/siirdamise süsteemis peamine element. Selle struktuuri osana on hädavajalik 
tõhus jaotussüsteem, milles arvestatakse elundite lühikest säilitusaega ja vajadust tagada, et 
elund määratakse vastavalt varem kindlaks määratud kriteeriumidele kõige sobivamale 
retsipiendile.

Üldsuse teadlikkus

Üldsuse teadlikkus ja avalik arvamus mängivad elundidoonorluse suurendamisel samuti 
olulist rolli. Elundidoonorlus ja siirdamine on meditsiinilised protseduurid, mille 
edasiarendamiseks on vaja ühiskonna täielikku osalust. Selles valdkonnas on palju keerulisi ja 
tundlikke eetilisi küsimusi ning on saanud selgeks, et mitmete aspektidega tegeldakse eri 
riikides olenevalt valitsevatest väärtushinnangutest ja veendumustest erinevalt. Kõnealused 
erinevad väärtushinnangud ja probleemid peaksid jääma ja neid tuleks lahendada riiklikul 
tasandil. Kõige tõhusam vahend üldsuse valmiduse suurendamisel elundidoonorluseks näib 
olevat tervishoiutöötajate ja meedia teadmiste parandamine siirdamisküsimustes. Jätkuv 
koolitus peaks olema iga teabevahetusstrateegia oluline osa. Inimesi tuleks julgustada 
elundidoonorlusest rääkima ja oma soove sugulastele edastama. Perekonnaga arutamise ja 
elundidoonorluseks valmisoleku vahel on oluline positiivne seos.

Teisisõnu, üldsuse teadlikkust tuleb tõsta nii palju kui võimalik, andes vastava sooviavalduse 
korral asjakohast teavet ja levitades kõnealust teavet laialdaselt liikmesriikides kohalikul, 
piirkondlikul ja kesksel tasandil, sealhulgas, aga mitte üksnes, koolides, kliinikutes, 
ühiskondlikes ja piirkondlikes keskustes ning kirikutes. Lisaks – arvestades tõendeid, et 
inimesed on meelsamini valmis elundeid annetama, kui nad on küsimust enne perekonnaga 
arutanud – tuleks elundidoonori või potentsiaalse elundidoonori perekonnale jagada 
igakülgset teavet. 

Muud küsimused

* Koordineerimine ja muu tegevus

Arvestades, et elundite vahetamise üleeuroopaline koordineerimine puudub, on väga oluline 
tugevdada ja konkreetsemalt koordineerida olemasolevat liikmesriikidevahelist elundite 
vahetamise korda, et rahuldada riigi vajadused ja suurendada elundite vahetamise tõhusust.
Olemasolevaid toimimisviise ei tohiks ohustada ja halduskoormust ei tohiks suurendada. 

* Omakasupüüdmatus

Omakasupüüdmatus peaks olema elundidoonorluse ja elundite siirdamise põhielement. 
Komisjoni teatises kasutatud majandusterminid pole seetõttu asjakohased, eelkõige arvestades 
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inimkeha majandusliku tulu allikaks muutmise keelu põhimõtet. Seetõttu ei tohiks kasutatav 
keel mitte mingil juhul mõista anda, et inimelundeid võiks käsitada kaubana siseturul. 

Inimkeha ja selle osade majandusliku tulu allikaks muutmise keelu põhimõtet on 
selgesõnaliselt väljendatud ELi põhiõiguste harta artikli 3 lõikes 2. Komisjoni teatises 
mainitakse kõnealust põhimõtet üksnes seoses elundikaubandusega. Seetõttu peame äärmiselt 
oluliseks rõhutada, et nimetatud aluspõhimõtet kohaldatakse ka isiku enda elundite 
annetamise suhtes. 

Üldiselt peaksid elundidoonorlusega seotud eetilised küsimused jääma subsidiaarsuse 
põhimõttest lähtudes liikmesriikide pädevusse.

* Elundikaubandus

Arvestades olemasolevaid inimelunditega kauplemise alaseid andmeid ja tõendusi kiiresti 
areneva elundite kaubaks muutmise ja organiturismi kohta, ei tohi elundikaubandust 
alahinnata kui teisejärgulist probleemi. Tuleb tunnistada, et elundikaubandust põhjustab 
vaesus ja lootusetus ning soov elatist teenida, teisalt aga kurjategijate korruptsioon ja 
vastutustundetus, majanduse globaliseerumine ja inimeste ärakasutamine. Kahjuks muutuvad 
idapoolsete riikide elanikud paljudel juhtudel elundivaru hoidlateks läänemaailma haigetele.

Tuleb jätkata koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega (nt EUROPOL ja INTERPOL) ja 
võidelda elundikaubanduse vastu nii ELis kui ka väljaspool selle piire. Poliitilised muutused 
ei tohiks tekitada uusi takistusi koostööle ELi tasandil ning vajaduse korral teiste 
rahvusvaheliste ja Euroopa organisatsioonidega.
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