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1. SISSEJUHATUS

Euroopa Liidu lepingu artikli 152 lõike 4 kohaselt võib EL „võtta meetmeid, millega 
kehtestatakse inimpäritoluga organitele ja ainetele, verele ja veresaadustele kõrged kvaliteedi-
ja ohutusnõuded; need meetmed ei takista ühtki liikmesriiki säilitamast või kehtestamast 
karmimaid kaitsemeetmeid“.

Vere, kudede ja rakkude kvaliteedi- ja ohutusstandardite direktiivid võeti vastu juba 2003. ja 
2004. aastal. Sellel ajal otsustati minna elunditega seoses teistsugust teed. Pärast seda avaldas 
komisjon 31. mail 2007 teatise, milles esitas kolm ettepanekut:

i) õigusakt kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta;

ii) tegevuskava liikmesriikidevahelise tugevdatud koostöö ja parimate tavade jagamise 
kohta ja

iii) elundikaubanduse kaotamise meetmed.

Nõukogu toetas oma 6. detsembri 2007. aasta järeldustes komisjoni ettepanekuid. Komisjoni 
teatist tervitas oma 22. aprilli 2008. aasta resolutsioonis ka Euroopa Parlament. Parlament 
kutsus komisjoni selgesõnaliselt üles esitama kiiresti direktiivi ja tegevuskava vastuvõtmise 
ettepanek, et jõuda sel viisil ühise eesmärgini, s.t suurendada turvalisel viisil Euroopas 
kasutada olevate doonorelundite arvu. 

8. detsembril 2008 avaldas komisjon direktiivi ja tegevuskava ettepanekud koos põhjaliku 
mõjuhinnanguga. Raportöör tervitab ettepanekuid, kuid avaldab kahetsust seoses asjaoluga, et 
Euroopa Parlamendil ei ole eesseisvate valimiste tõttu piisavalt aega tavapärase 
otsustamismenetluse kohaselt toimimiseks. Rahvatervise komisjoni käesoleva valimisperioodi 
viimasel koosolekul on vaid võimalik läbi viia käesoleval töödokumendil põhinev direktiivi 
arutelu. Kahetsusväärne on ka see, et direktiivi ja tegevuskava arutelu ei ole võimalik läbi viia 
ühel ajal. 

2. ARUTELUPUNKTID

Tervitatav on ettepaneku raamkäsitlus – direktiivi eesmärgiks on tagada elundite kvaliteedi 
ja ohutuse vajalike struktuuride olemasolu liikmesriikides, kuid liikmesriikide pädevatele 
asutustele jäetakse siiski piisav tegevusvabadus ellurakendamise viisi täpseks 
kindlaksmääramiseks. Tähelepanu tuleb juhtida ka sellele, et direktiivis ei kehtestata 
standardeid doonoritele ega retsipientidele, vaid ainult elunditele. 

Üheaegselt garantii andmisega elundite kvaliteedile ja ohutusele ELi tasandil saab ühelt poolt 
luua võimaluse liikmesriikide vaheliseks koostööks ja piiriüleseks elundidoonorluseks ning 
teiselt poolt võidelda kaudselt elundikaubandusega (sealhulgas eri riikides 
järelevalveasutuste ja riiklike kvaliteediprogrammide loomise, jälgitavuse tagamise, doonori 
kaitsmise garantii andmise ja elundite põhjaliku kirjelduse tagamise kaudu).

Raportöör on möödunud nädalatel läbi viinud palju vestlusi asjaosalistega (arstid, patsiendid, 
siirdamist koordineerivad isikud, asutused jne). Kõik tervitavad ettepanekuid ja peavad neid 
üsnagi täielikeks. Alati on aga punkte, mida saaks veelgi selgemalt rõhutada või täiustada. 
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1. Paindlikkus 

Euroopa Parlament rõhutas oma 2008. aasta aprilli resolutsioonis, et direktiiv peab olema 
piisavalt paindlik ja et arst on see, kes lõpuks otsustab, kas elund vastab kõikidele 
kriteeriumidele. Raportöör rõhutab eriti, et direktiiv ei tohi liikmesriikidele või teenuste 
osutajatele kaasa tuua täiendavat halduskoormust. Sellega seoses on vaja esile tõsta järgmisi 
punkte:

 riiklikud kvaliteediprogrammid peavad andma liikmesriikidele võimaluse kogu 
elundite siirdamise protsessi kontrollimiseks ja paremaks muutmiseks. Edasiste 
arutelude ajendiks võivad lisaks üksikasjade reguleerimisele olla ka eri partnerite 
ülesanded kõnealuses protsessis. Mingil juhul ei ole siiski eesmärgiks kasutusele 
võetud heade tavade ning liikmesriikides valitsevate tingimuste ja asjaoludega 
kohandatud meetodite direktiivi kaudu ohtu seadmine, vaid pigem selliste tingimuste 
muutmine, mis võivad kaasa tuua doonorite arvu potentsiaalse ja faktilise vähenemise. 

 direktiivi kohaselt peaks isheemiaperiood olema võimalikult lühike. Liikmesriikide 
asutuste ülesandeks jääb isheemiaperioodi ja kasvavate transpordikulude kaalumine 
ning kulutõhususe silmas pidamine. Raportöör on arvamusel, et kõnealuse kaalumise 
läbiviimiseks on seetõttu vaja jätta elundite transportimise piiramisel piisavalt 
otsustamisvabadust. 

 komisjon on rõõmustaval viisil esitanud lisas elundite ja doonorite üksikasjaliku ja 
põhjaliku kirjelduse ning otsustanud seega komiteemenetlusest loobuda. Võib-olla 
mõjub asjaolu, et kõnealune lisa on kujunenud nii põhjalikuks, mittespetsialistidele 
esmapilgul ehmatavalt, aga lisa ei sisalda keelde ning samuti ei nõuta selles 
spetsiifilisi katsetulemusi. Lisaga soovitakse pigem anda arstile ja tema meeskonnale 
võimalus viia elundiga seotud riskide hindamine läbi kõiki üksikasju põhjalikult 
teades. Siirdamine on noor teadussuund – sellest tulenevalt on teadusuuringud olulise 
tähtsusega ja samuti tuleb asjakohaselt arvesse võtta ka meditsiini edusamme. 
Seetõttu on ka oluline direktiivi artiklis 25 sisalduv paindlikkuse võimalus, sest selles 
sätestatakse lisa ajakohastamise võimalus komiteemenetluse raames.

 tähelepanu tuleb juhtida sellele, et uue direktiiviga on vaja täiendada ja tugevdada 
liikmesriikide jõupingutusi, et oleks võimalik ellu rakendada aktiivne ja 
eesmärgipärane kooskõlastamismeetod, kahjustamata sellega rangemate eeskirjade 
kehtestamist või kohaldamist. 

2. Liikmesriikide asutused ja Euroopa elundivahetusorganisatsioonid

 Oluliseks peetakse ettepanekut, et iga liikmesriik peab määrama riikliku(d) 
asutuse(d): praktikas on selgunud, et selline keskne süsteem võib kaasa tuua 
doonorite arvu suurenemise. Kõnealuste asutuste ülesanded tunduvad siiski eelkõige 
nende liikmesriikide jaoks, kes selliseid riiklikke asutusi veel loonud ei ole, väga 
ambitsioonikad. 

 Oluliseks punktiks jääb ka liikmesriikide vaheline elunditevahetus. Oluline võiks olla 
uurida, millises ulatuses annab direktiiv liikmesriikidele võimaluse olemasolevate 
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suhete säilitamiseks Euroopa elundivahetusorganisatsioonidega või uute suhete 
rajamiseks. Artiklis 22 on kirjas, et liikmesriigid võivad delegeerida volitused 
elundivahetusorganisatsioonidele.

3. Seos teiste õigusaktidega 

 Kuna käesoleva direktiivi õiguslikuks aluseks on artikkel 152, kehtivad kõik piiriülese 
tervishoiu sätted ka käesoleva direktiivi suhtes. Siirdamistele esitatavaid erinõudeid ja 
vaidlusalust ootenimekirjade süsteemi silmas pidades oleks kõige parem, kui Euroopa 
Parlamendis ja ministrite nõukogus praegu arutusel olevasse piiriülese tervishoiu 
direktiivi viiakse elunditega seoses sisse erand. 

4. Direktiivi kehtivusala

 Kõikide arusaamatuste ärahoidmiseks on vaja märkida, et direktiivi uuringuprojekte
käsitlevad sätted kehtivad ainult inimkehasse siirdamiseks ettenähtud elundite kohta.

 Mõned huvirühmade esindajad küll nõuavad, et direktiivi teemaks peaks olema ka 
elundite retsipientide väljavalimine, aga raportööri arvates ei kuulu retsipientide 
väljavalimine ELi pädevusvaldkonda ning ei saa seetõttu olla ka käesoleva direktiivi 
teemaks. 

 Euroopa Parlament kutsus oma 22. aprilli 2008. aasta resolutsioonis komisjoni üles 
toetama meetodeid, mille abil on võimalik ära hoida ja ravida elundite 
äratõukereaktsiooni. Kuna käesolev ettepanek midagi sarnast ei sisalda, võiks see 
kindlasti olla veel täiendamist vajavaks punktiks. 

5. Mõisted 

 Püsima jääb küsimus, kas elundi mõiste on piisavalt selge või tuleks seda ehk veel 
täiendavalt täpsustada, et tagada mõiste laienemine ka Langerhansi saartele, kudede 
rühmadele ja hepatotsüütidele.

 Doonori ja elundi kirjelduse mõistetes tuleks vajadusel ka mainida, et arvestada 
tuleb siirdamismeditsiini praeguse arengutasemega, nagu on kirjas artiklis 25. 

 Lisaks tervitatakse, et komisjon on sarnaselt sõnastanud hankimisasutuse ja 
siirdamiskeskuse mõisted, et anda liikmesriikidele sellega võimalus oma praeguse 
tegutsemiskorra alusel otsustada, millisele organisatsioonile nad need ülesanded 
(nimelt inimelundite hankimise ja siirdamise) annavad.

6. Elusdoonorid 

 Liikmesriigid, kus elusdoonorite elundite annetamine on õiguslikult lubatav, peavad 
tagama nende doonorite anonüümsuse, kes ei ole retsipiendiga geneetiliselt ega 
emotsionaalselt seotud. 

 Käesoleva ettepaneku artiklis 13 on sätestatud, et elusdoonorite elundiannetused on 
vabatahtlikud ja tasuta. Parlament kutsub oma 22. aprilli 2008. aasta resolutsioonis 
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liikmesriike siiski üles kindlaks määrama tingimused, millal tohib hüvitist maksta. 
Liikmesriigid on kohustatud tagama, et tasu makstakse eranditult hüvitisena ja see 
piirdub üksnes doonorlusega seotud kulude ja ebamugavuste hüvitamisega. Raportöör 
on arvamusel, et artiklit 13 tuleks selles osas muuta.

 Kuna elusdoonorite kaitsmise meetmed on olulised nii meditsiinilisest, 
psühholoogilisest kui ka sotsiaalsest aspektist, rõhutab raportöör elusdoonorite 
elundiannetustega seoses interdistsiplinaarset lähenemisviisi.

7. Registrid ja jälgitavus

 Patsient, kes soovib lasta siirdamise teostada väljaspool ELi, peaks registreerima end 
ka elundipangas, et sellisel viisil fantoomsiirdamisi ära hoida. Selles osas on juba 
olemas vastavaid algatusi, kusjuures patsiendid on siiski ilmselgelt väga 
tagasihoidlikud. Tegevuskava arutelude käigus tuleks ka sellesse teemasse süveneda. 

 Üks Euroopa elundivahetusorganisatsioonidest käivitas hiljuti seoses Euroopa 
doonorite identifitseerimissüsteemiga projekti EFRETOS (European Framework for 
the Evaluation of Transplanted Organs). Kõnealuse projekti tulemusi võib huviga 
oodata. Loodetavasti saab sellest eeskuju teistele koostöövormidele ja võib-olla on 
selle lõpptulemuseks ka tõeline Euroopa identifitseerimissüsteem. 

 Doonorite registreerimisega seoses tõusetub korrapäraselt küsimus ühesugustel 
parameetritel põhineva Euroopa ühtse süsteemi kujundamise kohta parema 
võrreldavuse huvides. Tänased parameetrid tekitavad mõnikord segadust. Seda ei ole 
aga vaja reguleerida direktiivi raames, vaid loodetavasti saab seda teha liikmesriikide 
tegevuskava puudutavate konsultatsioonide käigus. 

 Lõpuks on vaja veel rõhutada, et ettepanekud registrite ja jälgitavuse kohta on olulised 
ka elundikaubandusega võitlemisel ning et üldsuse teadlikkuse tõstmine võib sellele 
samuti kaasa aidata. 


