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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Vuoden 2007 tilastojen mukaan elinsiirtojen jonotuslistoilla on Euroopassa lähes 
56 000 potilasta. Sydän-, maksa- tai keuhkosiirrännäisen odotusaikana kuolevuus on 15–
30 prosenttia. Euroopassa kuolee joka päivä lähes kymmenen ihmistä odottaessaan 
siirtoelintä. Perinteet sekä uskonnolliset ja eettiset uskomukset ja käsitykset elämän 
päättymisestä ovat vaikuttaneet siihen, miten eri jäsenvaltioissa suhtaudutaan 
elinluovutuksiin. Vastaavasti eri jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia elinluovutus- ja 
elinsiirtojärjestelmiä. Myös luovuttajien määrät asukasta kohden sekä jäsenvaltioiden rajojen 
ylitse kuljetettujen elinten määrät vaihtelevat suuresti. 
Suurin osa potilaista, varsinkin lapset tai erittäin herkät potilaat, tarvitsee laajaa 
luovuttajakantaa yhteensopivan luovuttajan löytämiseksi. Tämän vuoksi pienissä 
järjestelmissä kuolemansa jälkeen elintensä luovuttamiseen halukkaita ei kenties oteta 
huomioon, koska järjestelmässä ei ole yhteensopivaa vastaanottajaa. 

Komissio on esittänyt tämän vuoksi useita säännöksiä, jotka koskevat elinsiirtoon 
tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Ehdotuksella pyritään 
helpottamaan siirtoelinten välitystä jäsenvaltioiden kesken soveltamalla näitä yhteisiä 
vaatimuksia ja luomaan näin laajempi käytettävissä olevien elinten kanta, josta on hyötyä 
potilaille kaikkialla Euroopassa. 

Oikeudellisten asioiden valiokunnan kanta

Oikeudellisten asioiden valiokunta kannattaa ehdotettujen säännösten yleistä soveltamisalaa ja 
tavoitteita. Euroopan unionin jäsenvaltioiden on selvästikin lisättävä yhteistyötään 
elinsiirtojen alalla, ja direktiiviehdotus voi olla merkittävä tässä suhteessa. Entistä laajemman 
yhteistyön on perustuttava jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen muiden 
jäsenvaltioiden järjestelmiä kohtaan. Luottamus puolestaan perustuu laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksiin ja näiden säännösten noudattamiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

Valiokunta uskoo vahvasti, että yhteistyössä on kunnioitettava jokaisen jäsenvaltion erilaisia 
kantoja ja eettisiä näkemyksiä, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla auttaa niitä 
tuhansia potilaita, jotka tarvitsevat laajempaa yhteistyötä Euroopassa löytääkseen sopivan 
elinsiirteen. Komission tekstiin ehdotetaan tässä yhteydessä joitakin tarkistuksia. 

Merkittävin seikka on mahdollisten kuolleiden luovuttajien suostumus, joka on hyvin 
arkaluonteinen asia. Ehdotuksessaan komissio toteaa, että eri jäsenvaltioissa on käytössä 
hyvin erilaisia järjestelmiä. Näiden erojen, asian arkaluonteisuuden ja yhteisön toimien 
oikeusperustan puuttumisen vuoksi komissio ehdottaa kansallisen lainsäädännön 
säilyttämistä. Oikeudellisten asioiden valiokunta kannattaa komission yleistä lähestymistapaa, 
mutta ehdottaa, että ehdotusta täydennetään siten, että jäsenvaltioita pyydetään tarjoamaan 
yksittäisille kansalaisille oikeus ilmaista suostumuksensa kuolemansa jälkeen tapahtuvaan 
elinluovutukseen ja ottamaan huomioon nämä toiveet. 
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Koska Euroopan kansalaiset käyttävät oikeuttaan matkustaa, asua ja työskennellä kaikissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa, kansalaisia myös kuolee muualla kuin oleskelu- ja 
kotimaassaan. Valiokunta katsoo näin ollen henkilökohtaisten valintojen kunnioittamisen 
hengessä, että henkilöillä, jotka ovat eläessään päättäneet ilmaista suostumuksensa elintensä 
lahjoittamiseen kuolemansa jälkeen, olisi oltava mahdollisuus tulla luovuttajiksi kaikissa 
jäsenvaltioissa riippumatta oleskeluvaltiostaan. Tällaisen järjestelmän täytäntöönpano 
edellyttää kaikkien osapuolien entistä laajempaa yhteistyötä.

Oikeudellisten asioiden valiokunta haluaa myös ehdottaa toimenpiteitä, joilla voidaan 
vahvistaa entisestään luovuttajien ja vastaanottajien oikeutta anonymiteettiin ja samalla taata 
turvallinen mahdollisuus jäljittää elinten luovuttajat ja vastaanottajat täysin lääketieteellisiin 
tarkoituksiin. Kolmen tarkistuksen tarkoituksena on pienentää elinten laittoman kaupan ja 
muun epäeettisen ja laittoman toiminnan riskiä.

Lopuksi valiokunta ehdottaa joitakin vähäisiä tarkistuksia tekstin parantamiseksi.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Ihmiselinten luovutukseen, 
talteenottoon, testaukseen, säilöntään, 
kuljetukseen ja siirtoihin suoraan 
osallistuvalla henkilöstöllä olisi oltava 
asianmukainen pätevyys ja koulutus.

(14) Ihmiselinten luovutukseen, 
talteenottoon, testaukseen, ominaisuuksien 
kuvaukseen, säilöntään, kuljetukseen ja 
siirtoihin suoraan osallistuvalla 
henkilöstöllä olisi oltava asianmukainen 
pätevyys ja koulutus.

Perustelu

Ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin menettelyihin sisältyy myös "ominaisuuksien 
kuvaus".

Tarkistus 2
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Laittoman elinkaupan torjumisen 
ei pitäisi jäädä yksin Euroopan unionin 
vastuulle. Myös jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava tämänsuuntaisia 
toimenpiteitä, joilla esimerkiksi 
vähennetään kysyntää, edistetään 
tehokkaammin elinluovutusta, 
huolehditaan tiukan lainsäädännön 
soveltamisesta, kun on kyse elävistä 
luovuttajista, varmistetaan kansallisten 
rekisterien ja jonotuslistojen avoimuus, 
vahvistetaan terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden oikeudellinen vastuu 
väärinkäytösten jäljittämisestä sekä 
vaihdetaan tietoja.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) vakiotoimintamenettelyt epäeettisen 
tai laittoman toiminnan riskien 
paljastamiseksi ja vähentämiseksi 
erityisesti elinten talteenottoa ja 
elinsiirtoja koskevassa päätöksenteossa. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sellaisten järjestelmien käyttöoikeus, 
joiden avulla elinten luovuttajat tai 
vastaanottajat voidaan tunnistaa, on 
mahdollisimman rajoitettu.
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Perustelu

Arkaluonteisten tietojen laittoman käytön riski on pienempi, kun järjestelmän käyttöoikeus on 
harvemmilla.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3a. Jäsenvaltioiden on 24 artiklan 
mukaisesti säädettävä seuraamuksista, 
joita sovelletaan, kun
a) tietoja tai järjestelmiä, joiden avulla 
luovuttajat tai vastaanottajat ovat 
tunnistettavissa, käytetään luvattomasti
b) järjestelmiä tai tietoja, joiden avulla 
luovuttajat tai vastaanottajat ovat 
tunnistettavissa, käytetään heidän 
jäljittämisekseen muissa kuin 
lääketieteellisesti välttämättömissä 
tarkoituksissa.

Perustelu

Seuraamukset ovat tarpeen, jotta ehkäistäisiin yritykset tehdä järjestelmien avulla luvattomia 
hakuja.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on raportointijärjestelmä, jotta 
voidaan ilmoittaa, tutkia, rekisteröidä ja 
toimittaa asiaankuuluvia ja tarvittavia 
tietoja elinten talteenottoon, testaukseen ja 
kuljetukseen mahdollisesti liittyvistä 
vaaratilanteista ja haittavaikutuksista, jotka 
saattavat vaikuttaa ihmiselinten laatuun ja 
turvallisuuteen, sekä elinsiirron aikana tai 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on raportointijärjestelmä, jotta 
voidaan ilmoittaa, tutkia, rekisteröidä ja 
toimittaa asiaankuuluvia ja tarvittavia 
tietoja elinten talteenottoon, testaukseen, 
säilöntään ja kuljetukseen mahdollisesti 
liittyvistä vaaratilanteista ja 
haittavaikutuksista, jotka saattavat 
vaikuttaa ihmiselinten laatuun ja 
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sen jälkeen havaituista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä 
näihin toimiin.

turvallisuuteen, sekä elinsiirron aikana tai 
sen jälkeen havaituista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä 
näihin toimiin.

Perustelu

Ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin menettelyihin sisältyy myös "säilöntä". Voisi 
olla hyödyllistä ottaa huomioon, että säilöntään liittyvät seikat voivat olla vakavien 
vaaratilanteiden syynä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on järjestelmiä ja rekistereitä, 
jotka ovat helposti saatavilla tulevien 
luovuttajien toiveiden kirjaamiseksi, ja 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle luovuttajan ilmaisemat toiveet, 
vaikka ne olisivat hänen puolisonsa, 
ensimmäisen asteen sukulaisensa tai 
muun henkilön toiveiden vastaisia.

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi vaadittava varmistamaan, että käytössä on järjestelmiä, joiden avulla 
voidaan välittää toive luovuttajaksi ryhtymisestä, ja että ilmaistua toivetta noudatetaan 
ensisijaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio tarkastelee tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin ja alan toimijoiden kanssa 
mahdollisuutta kehittää järjestelmä, jonka 
mukaisesti elinten luovuttamiseen 
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suostumuksensa antaneiden kansalaisten 
ilmaisemat toiveet otettaisiin heidän 
kuolemansa jälkeen huomioon 
mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Koska ihmiset asuvat, matkustavat ja työskentelevät useissa Euroopan unionin maissa, he 
saattavat myös kuolla muussa maassa kuin siinä, jonka kansalaisia tai asukkaita he ovat.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on tehostettava 
Interpolin ja Europolin puitteissa 
tekemäänsä yhteistyötä puuttuakseen 
laittoman elinkaupan ongelmaan 
tehokkaammin.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Minimoidakseen laittoman 
elinkaupan riskin Euroopan unionissa 
jäsenvaltioiden on vähennettävä kysyntää, 
edistettävä tehokkaammin elinluovutusta, 
huolehdittava tiukan lainsäädännön 
soveltamisesta tapauksiin, joissa elävä 
luovuttaja ei ole vastaanottajan 
sukulainen, varmistettava kansallisten 
rekisterien ja jonotuslistojen avoimuus, 
vahvistettava terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden oikeudellinen vastuu 
väärinkäytösten jäljittämisestä sekä 
vaihdettava tietoja.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle kaikki tämän direktiivin soveltamisalan 
kansalliset säännökset.
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