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1. JOHDANTO

Perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan mukaisesti EU voi toteuttaa "toimenpiteitä, 
joilla asetetaan ihmisestä peräisin oleville elimille ja aineille sekä verelle ja verituotteille 
korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset; nämä toimenpiteet eivät estä jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitä".

Direktiivit verta, kudoksia ja soluja koskevista laatu- ja turvallisuusvaatimuksista annettiin jo 
vuosina 2003 ja 2004. Ihmiselimet päätettiin tuolloin jättää näiden direktiivien soveltamisalan 
ulkopuolelle. Tämän jälkeen komissio julkaisi 31 päivänä toukokuuta 2007 tiedonannon, jossa 
se ehdotti:

i) laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevaa säädöstä

ii) jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiivistämiseen tähtäävää toimintasuunnitelmaa ja 
hyvien menetelmien jakamista jäsenvaltioiden välillä sekä

iii) toimenpiteitä laittoman elinkaupan estämiseksi.

Neuvosto kannatti komission ehdotuksia 6. joulukuuta 2007 esittämissään päätelmissä. Myös 
Euroopan parlamentti suhtautui myönteisesti komission tiedonantoon 22. huhtikuuta 2008 
antamassaan päätöslauselmassa. Parlamentti kehotti komissiota esittämään mahdollisimman 
pian ehdotuksen direktiiviksi ja toimintasuunnitelman, jotta päästäisiin yhteiseen tavoitteeseen 
lisäämällä Euroopassa käytettävissä olevien luovuttajilta saatujen elinten lukumäärää 
turvallisesti.

Komissio julkaisi 8. joulukuuta 2008 ehdotukset direktiiviksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin. Esittelijä suhtautuu ehdotuksiin myönteisesti mutta 
pahoittelee sitä, ettei Euroopan parlamentilla ole tulevien vaalien vuoksi tarpeeksi aikaa 
käyttää tavanomaista päätöksentekomenettelyä. Tämän työasiakirjan pohjalta voidaan 
kuluvalla vaalikaudella keskustella tästä direktiivistä vain kansanterveyden valiokunnan 
viimeisessä kokouksessa. Valitettavaa on myös se, ettei direktiivistä ja toimintasuunnitelmasta 
voida keskustella samassa kokouksessa.

2. KESKUSTELUNAIHEET

Ehdotuksen periaatteelliseen lähestymistapaan on suhtauduttava myönteisesti: direktiivin 
tarkoituksena on varmistaa, että siirtoelinten laatu ja turvallisuus taataan asianmukaisten 
organisaatiorakenteiden avulla, mutta toisaalta siinä annetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille myös tarpeeksi liikkumavaraa direktiivin täytäntöönpanotavan määräämiseen. 
On korostettava, että direktiivissä ei aseteta vaatimuksia luovuttajille eikä vastaanottajille 
vaan ainoastaan siirtoelimille.

Elinten laatua ja turvallisuutta koskeva EU:n laajuinen takuu mahdollistaa toisaalta 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja valtioiden rajat ylittävän siirtoelinten välityksen sekä 
toisaalta laittoman elinkaupan välillisen torjunnan (muun muassa perustamalla kansallisia 
valvovia viranomaisia ja kansallisia laatuohjelmia, varmistamalla jäljitettävyys ja takaamalla 
luovuttajien suojelu sekä varmistamalla elimen täydellinen kuvaus).
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Esittelijä on viime viikkoina käynyt useita keskusteluja asiaan liittyvien tahojen (lääkäreiden, 
potilaiden, elinsiirtojen koordinoijien, viranomaisten jne.) kanssa. He kaikki suhtautuvat 
myönteisesti ehdotuksiin ja pitävät niitä varsin kattavina. On kuitenkin myös kohtia, joille 
olisi annettava lisää painoarvoa tai jossa olisi parantamisen varaa.

1. Joustavuus

Euroopan parlamentti korosti huhtikuussa 2008 antamassaan päätöslauselmassa, että 
direktiivin on oltava riittävän joustava ja että viime kädessä lääkäri päättää, täyttääkö 
siirtoelin kaikki vaatimukset. Esittelijä korostaa erityisesti, ettei tästä direktiivistä saa aiheutua 
ylimääräistä hallintotyötä jäsenvaltioille tai palveluntarjoajille. Tässä yhteydessä on 
korostettava seuraavia seikkoja:

 Jäsenvaltioiden on pystyttävä kansallisten laatuohjelmien avulla valvomaan koko 
elinsiirtoprosessia ja kehittämään sitä edelleen. Keskustelunaiheita voisivat olla niin 
yksityiskohtien sääntely kuin yksittäisten toimijoiden tehtävät tässä prosessissa. 
Direktiivillä ei kuitenkaan missään tapauksessa saa vaarantaa käyttöön otettuja hyviä 
toimintatapoja eikä yksittäisissä jäsenvaltioissa vallitseviin edellytyksiin ja 
olosuhteisiin mukautettuja toimintatapoja. Direktiivillä pyritään sen sijaan 
muuttamaan olosuhteita, jotka voivat johtaa luovuttajien määrän mahdolliseen ja 
tosiasialliseen vähenemiseen.

 Direktiivin mukaan iskemia-aika on määrä pitää mahdollisimman lyhyenä. 
Kansallisten viranomaisten tehtäväksi jää löytää tasapaino tämän iskemia-ajan ja 
lisääntyvien kuljetuskustannusten välille sekä kiinnittää huomiota 
kustannustehokkuuteen. Esittelijän mielestä elinten kuljetusten rajoittamisen 
yhteydessä on jätettävä riittävästi liikkumavaraa edellä mainitun tasapainon löytämistä 
varten.

 On ilahduttavaa, että komissio on sisällyttänyt elinten ja luovuttajien täydellisen 
kuvauksen yksityiskohtaisesti liitteeseen ja siten päättänyt olla käyttämättä 
komiteamenettelyä. Liitteen yksityiskohtaisuus saattaa ensi silmäyksellä vaikuttaa 
maallikosta arveluttavalta, mutta liitteessä ei ole kieltoja eikä siinä vaadita erityisiä 
testituloksia. Tarkoituksensa on, että lääkäri ja hänen ryhmänsä voivat liitteen ansiosta 
tehdä siirtoelimen riskinarvioinnin, kun he tuntevat kaikki yksityiskohdat perin pohjin. 
Elinsiirrot on uusi lääketieteen erikoisala, joten niiden tutkimukselle on annettava 
paljon painoarvoa ja vastaavasti on otettava huomioon myös lääketieteen 
kehittyminen. Sen vuoksi on myös tärkeää, että direktiivin 25 artiklassa 
mahdollistetaan tämä joustavuus säätämällä, että liitettä voidaan päivittää 
komiteamenettelyn avulla.

 On huomattava, että uuden direktiivin on täydennettävä ja tuettava jäsenvaltioiden 
ponnisteluja aktiivisen ja tuloksellisen koordinointimenetelmän toteuttamiseksi eikä 
se saisi estää niitä ottamasta käyttöön tai käyttämästä tiukempia säännöksiä.

2. Kansalliset viranomaiset ja eurooppalaiset elinvälitysorganisaatiot

 Ehdotus, jonka mukaan kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen viranomainen 
(kansallisia viranomaisia), katsotaan tärkeäksi, koska käytäntö on osoittanut, että 
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luovuttajien lukumäärä voi lisääntyä tällaisen keskitetyn järjestelmän ansiosta. Näiden 
viranomaisten tehtävät vaikuttavat kuitenkin varsin vaativilta etenkin niiden 
jäsenvaltioiden kannalta, jotka eivät vielä ole perustaneet kyseistä kansallista 
viranomaista.

 Myös jäsenvaltioiden välinen siirtoelinten välitys on edelleen tärkeä aihe. Olisi 
tutkittava, missä määrin direktiivissä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säilyttää 
olemassa olevat yhteydet eurooppalaisiin elinsiirtojärjestöihin tai luoda uusia 
yhteyksiä. Direktiiviehdotuksen 22 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat siirtää 
toimivaltaa elinvälitysorganisaatioille.

3. Suhde muuhun lainsäädäntöön 

 Koska tämän direktiivin oikeusperusta on perustamissopimuksen 152 artikla, 
sovelletaan kaikkia rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevia säännöksiä myös 
tähän direktiiviin. Elinsiirtoihin liittyvien erityisvaatimusten ja kiistanalaisen 
jonotuslistajärjestelmän vuoksi olisi suotavaa sisällyttää Euroopan parlamentissa ja 
ministerineuvostossa parhaillaan käsiteltävänä olevaan rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa koskevaan direktiiviin siirtoelimiä koskeva poikkeus. 

4. Direktiivin soveltamisala

 Väärinkäsitysten estämiseksi on korostettava, että direktiivin säännöksiä sovelletaan 
tutkimushankkeiden yhteydessä vain elimiin, jotka on tarkoitettu siirrettäväksi 
ihmiseen.

 Eräät sidosryhmät vaativat tosin, että tässä direktiivissä olisi säädettävä myös elinten 
osoittamisesta, mutta esittelijän mielestä osoittaminen ei kuulu EU:n toimivaltaan 
eikä siitä sen vuoksi voi säätää tässä direktiivissä.

 Euroopan parlamentti kehotti 22. huhtikuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa 
komissiota tukemaan menetelmiä, joilla voidaan ehkäistä tai hoitaa elinten 
hylkimistä. Koska direktiiviehdotuksessa ei vielä ole asiaa koskevia säännöksiä, 
ehdotusta olisi varmastikin vielä täydennettävä tältä osin.

5.  Määritelmät

 On vielä selvitettävä, onko "elin" määritelty tarpeeksi selkeästi vai onko sen 
määritelmää vielä hiottava sen varmistamiseksi, että määritelmä kattaa myös 
Langerhansin saarekkeet, kudosten yhdistelmät ja hepatosyytit.

 Määritelmissä "luovuttajan kuvaus" ja "elimen kuvaus" olisi mahdollisesti 
mainittava myös, että on otettava huomioon elinsiirtolääketieteen nykyinen tietämys, 
kuten 25 artiklassa säädetään.

 Lisäksi on pidettävä myönteisenä sitä, että komissio on määritellyt käsitteet 
"talteenotto-organisaatio" ja "elinsiirtokeskus" samalla tavalla. Näin jäsenvaltioille 
annetaan mahdollisuus päättää niiden nykyisten toimintatapojen perusteella, mille 
organisaatiolle ne delegoivat tehtäviä (ihmiselinten hankinnan ja elinsiirrot).
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6. Elävät luovuttajat

 Jos jäsenvaltion lainsäädännössä sallitaan eläviltä luovuttajilta saadut luovutukset, 
jäsenvaltion on taattava sellaisten elävien luovuttajien nimettömyyden suoja, joilla ei 
ole geneettisiä tai tunnesiteitä vastaanottajiin.

 Direktiiviehdotuksen 13 artiklassa säädetään, että eläviltä luovuttajilta saadut 
ihmiselinten luovutukset ovat vapaaehtoisia eikä niistä makseta palkkiota. Parlamentti 
kehotti 22. huhtikuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa jäsenvaltioita kuitenkin 
määrittelemään ehdot korvauksen maksamiselle. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että maksussa on kyse vain korvauksesta, joka kattaa yksinomaan luovutuksesta 
aiheutuvat kulut ja haitat. Esittelijän mielestä 13 artiklaa olisi tarkistettava vastaavasti.

 Koska toimet elävien luovuttajien suojelemiseksi ovat tärkeitä niin lääketieteellisistä, 
psykologisesta kuin sosiaalisestakin näkökulmasta, esittelijä korostaa, että elävien 
luovuttajien elinluovutusten yhteydessä olisi käytettävä monialaista lähestymistapaa.

7. Rekisterit ja jäljitettävyys

 Potilaan, joka aikoo antaa tehdä elinsiirron EU:n ulkopuolella, olisi kirjauduttava 
myös elinpankkiin elinsiirtoihin liittyvien petosten estämiseksi. Tässä yhteydessä on jo 
ryhdytty toimiin, mutta potilaat eivät vaikuta halukkailta osallistumaan niihin. 
Toimintasuunnitelmasta käytävissä keskusteluissa olisi käsiteltävä myös tätä aihetta.

 Eräs eurooppalainen elinvälitysorganisaatio käynnisti äskettäin EFRETOS-hankkeen 
(European Framework for the Evaluation of Transplanted Organs), jonka tavoitteena 
on luoda eurooppalainen luovuttajien tunnistusjärjestelmä. Tämän hankkeen tuloksia 
odotetaan jo nyt kiinnostuneina. Hanketta voidaan toivottavasti käyttää esikuvana 
muille yhteistyömuodoille, ja siitä voi lopulta olla tuloksena käyttökelpoinen 
eurooppalainen tunnistusjärjestelmä.

 Luovuttajien rekisteröinnistä keskusteltaessa tulee säännöllisesti esille, että olisi 
suunniteltava samoihin parametreihin perustuva yhtenäinen eurooppalainen 
järjestelmä, jolla voitaisiin parantaa vertailukelpoisuutta. Nykyiset parametrit 
aiheuttavat toisinaan sekaannuksia. Tätä asiaa ei kuitenkaan pitäisi säännellä 
direktiivissä, vaan siitä voidaan toivottavasti sopia toimintasuunnitelmasta käytävissä 
jäsenvaltioiden välisissä keskusteluissa.

 Lopuksi on korostettava, että rekisterejä ja jäljitettävyyttä koskevat ehdotukset ovat 
tärkeitä myös ihmiselinten laittoman kaupan torjunnan kannalta ja että 
kiinnittämällä suuren yleisön huomio näihin asioihin voidaan myös edistää laittoman 
kaupan torjuntaa.


