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1. INLEDNING 

I artikel 152.4 i EG-fördraget ges EU befogenhet att ”besluta om åtgärder för att fastställa 
höga kvalitets- och säkerhetsstandarder i fråga om organ och ämnen av mänskligt ursprung, 
blod och blodderivat; dessa åtgärder skall inte hindra någon medlemsstat från att upprätthålla 
eller införa strängare skyddsåtgärder.” 

Direktiven om kvalitets- och säkerhetsstandarder för blod, vävnader och celler antogs redan 
2003 respektive 2004. För organ valde man en annan väg. Därför offentliggjorde 
Europeiska kommissionen den 31 maj 2007 ett meddelande där följande tre huvudpunkter 
togs upp: 

i) ett lagstiftningsinstrument för kvalitets- och säkerhetsnormer, 

ii) en handlingsplan för närmare samarbete och utbyte av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna och

iii) åtgärder för att förhindra organhandel. 

Rådet stödde kommissionens förslag i sina slutsatser av den 6 december 2007. Även 
Europaparlamentet välkomnande kommissionens meddelande i sin resolution av 
den 22 april 2008. Parlamentet bad uttryckligen kommissionen att påskynda arbetet med att 
utarbeta ett direktiv och en handlingsplan för att nå det gemensamma målet om att på ett 
säkert sätt öka antalet organ som är tillgängliga för donation i Europa 

Den 8 december 2008 offentliggjorde kommissionen förslagen till direktiv och handlingsplan, 
tillsammans med en omfattande konsekvensbedömning. Föredraganden välkomnar förslagen 
men tycker det är synd att Europaparlamentet på grund av det kommande valet inte har 
tillräckligt med tid att slutföra beslutsprocessen. Under det sista sammanträdet i utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet under denna valperiod kommer vi bara att ha tid över 
för en första diskussion om direktivet på grundval av detta arbetsdokument. Föredraganden 
beklagar dessutom att det inte går att diskutera direktivet och handlingsplanen på samma 
gång. 

2. DISKUSSIONSPUNKTER 

Föredraganden välkomnar ramstrategin i förslaget. Genom direktivet garanteras att 
medlemsstaterna har nödvändiga strukturer för kvalitet och säkerhet på organområdet, men 
samtidigt blir det i stor utsträckning upp till medlemsstaternas behöriga myndigheter att fatta 
beslut om exakt hur dessa ska se ut. Det är viktigt att påpeka att man genom direktivet inte 
fastställer några standarder för givare eller mottagare av organ utan endast för organ. 

Genom att garantera kvalitet och säkerhet på organområdet på EU-nivå kan man dels 
underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och det gränsöverskridande utbytet av organ, 
dels indirekt bekämpa den olagliga handeln med organ (bl.a. genom att inrätta nationella 
tillsynsmyndigheter och nationella kvalitetsprogram, säkerställa spårbarheten, garantera att 
givaren skyddas och säkerställa en fullständig karakterisering av organet). 
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Föredraganden har de senaste veckorna fört otaliga samtal med berörda parter (läkare, 
patienter, transplantationssamordnare, myndigheter etc.). Alla välkomnar förslagen och 
betraktar dem som mer eller mindre kompletta. Men självklart finns det punkter som behöver 
förtydligas ytterligare eller som kan förbättras. 

1. Flexibilitet

I sin resolution från april 2008 betonade Europaparlamentet att direktivet måste vara 
tillräckligt flexibelt och att det i slutändan är upp till läkaren att avgöra om ett organ uppfyller 
alla kriterier. Föredraganden understryker att direktivet inte får medföra ytterligare 
administration för medlemsstaterna eller vårdgivarna. I detta sammanhang bör följande 
punkter nämnas: 

 De nationella kvalitetsprogrammen måste göra det möjligt för medlemsstaterna att 
övervaka och förbättra hela organtransplantationsprocessen. Såväl detaljrikedomen 
som de olika parternas uppgifter i processen kan ge upphov till ytterligare 
diskussioner. Det är dock inte tänkt att direktivet vare sig ska hota användningen av 
befintlig god praxis eller praxis som är anpassad till de rådande villkoren och 
förhållandena i de specifika medlemsstaterna, eller innefatta villkor som kan leda till 
att antalet potentiella och faktiska givare minskar.

 Direktivets syfte är framför allt att begränsa de ischemiska komplikationerna. Det är 
upp till de nationella myndigheterna att avväga dessa ischemiska komplikationer i 
förhållande till de stigande transportkostnaderna och ta hänsyn till 
kostnadseffektivitet. Föredraganden anser att bestämmelserna om transport av organ 
måste vara tillräckligt flexibla för att man ska kunna göra dessa avvägningar.

 Föredraganden är glad att Europeiska kommissionen har placerat detaljerna om 
karakteriseringen av organ och givare i bilagan och inte valt att använda sig av 
kommittéförfarandet. Vid första anblicken avskräcker kanske detaljrikedomen dem 
som inte är specialister, men bilagan innehåller inga förbud och inte heller efterfrågas 
några specifika provtagningsresultat. Bilagan måste tvärtom göra det möjligt för 
läkaren och hans team att på grundval av den samlade karakteriseringen göra en 
konsekvensbedömning av organet. Transplantation är en ung disciplin. Därför är det 
extra viktigt med undersökningar, och man måste kunna ta hänsyn till och utnyttja de 
medicinska framstegen. Av dessa skäl är det viktigt att artikel 25 i direktivet 
möjliggör denna flexibilitet, eftersom det i denna artikel anges att bilagan kan 
uppdateras via kommittéförfarandet. 

 Föredraganden påpekar att det nya direktivet måste komplettera och stärka 
medlemsstaternas insatser för att förverkliga en aktiv, målinriktad 
samordningsmetod utan att införandet eller tillämpandet av strängare regler hindras. 
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2. Nationella myndigheter och europeiska organisationer för organutbyte 

 Förslaget att varje medlemsstat ska utse (en eller flera) nationella myndigheter är 
viktigt. Erfarenheten visar att ett centralt system av denna typ kan leda till att antalet 
givare stiger. Ansvarsområdet för dessa myndigheter verkar dock väldigt ambitiöst, 
framför allt för de medlemsstater som ännu inte har utvecklat några sådana nationella 
myndigheter. 

 Utbytet av organ mellan medlemsstater är också viktigt. Det är viktigt att undersöka i 
vilken utsträckning direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att välja om de vill 
behålla eller inte behålla nuvarande förbindelser med europeiska organisationer för 
organutbyte, eller bygga upp nya förbindelser. I artikel 22 anges emellertid att 
medlemsstaterna kan delegera befogenheter till organisationer för organutbyte.

3. Förhållande till annan lagstiftning 

 Med tanke på att den rättsliga grunden till direktivet är artikel 152 gäller alla regler för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård även detta direktiv. Med tanke på 
transplantationsområdets särdrag och det känsliga systemet med väntelistor borde man 
överväga ett undantag för organ i direktivet om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård – som för närvarande diskuteras i Europaparlamentet och ministerrådet. 

4. Avgränsning av direktivets räckvidd 

 För att undvika alla missförstånd måste man nämna att direktivets bestämmelser om 
undersökningar endast gäller organ som är avsedda för transplantation till en 
människa. 

 Trots att vissa av de berörda parter som har tillfrågats vill att 
tilldelningen/allokeringen av organ ska ingå i direktivet anser föredraganden att 
tilldelning av organ inte omedelbart hör till räckvidden för detta direktiv och inte ryms 
inom EU:s befogenheter. 

 I sin resolution av den 22 april 2008 begärde Europaparlamentet att kommissionen 
skulle ge sitt stöd till metoder som förhindrar och behandlar avstötning. Eftersom 
detta är något som saknas i det nuvarande förslaget finns det utrymme för 
kompletteringar på detta område. 

5. Definitioner

 Frågan kvarstår om definitionen av ”organ” är tillräckligt tydlig eller om den 
eventuellt måste förfinas ytterligare och ange om den även omfattar Langerhans öar, 
sammansatta vävnader och hepatocyter. 

 Definitionen av ”karakterisering av givare och organ” skulle eventuellt även kunna 
ange att man måste ta hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen på 
transplantationsområdet på det sätt som anges i artikel 25.
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 Föredraganden välkomnar att kommissionen har valt identiska definitioner för 
”organisationer för tillvaratagande och transplantationscentrum” för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att utifrån sin befintliga praxis välja vilken organisation de 
ska anförtro uppgifterna åt (dvs. ta till vara och transplantera mänskliga organ).

6. Levande givare 

 Medlemsstaterna måste se till att levande givares anonymitet bevaras då dessa inte 
har någon vare sig genetisk eller känslomässig koppling till mottagaren, då den 
nationella lagstiftningen medger sådana donationer. 

 I artikel 13 i förslaget anges att donation av mänskliga organ från avlidna och levande 
givare ska ske frivilligt utan ersättning. I sin resolution av den 22 april 2008 uppmanar 
parlamentet medlemsstaterna att ange villkoren för att bevilja ersättning. 
Medlemsstaterna måste se till att betalningen strikt begränsas till ersättning av 
utgifter och besvär i samband med donationen. Föredraganden anser att artikel 13 
måste kompletteras med ändringsförslag om detta. 

 Eftersom det är viktigt med åtgärder för att skydda levande givare (såväl ur medicinsk, 
psykologisk och social synvinkel) understryker föredraganden vikten av 
tvärvetenskapliga överläggningar vid donationer från levande givare. 

7. Register och spårbarhet 

 En patient som vill genomgå en transplantation utanför EU måste dessutom skriva in 
sig i en organbank så att man undviker fantomtransplantationer. Det finns redan 
initiativ på området, men patienterna är ofta försiktiga. Under diskussionerna om 
handlingsplanen kommer det att visa sig om detta ämne kan tas upp till diskussion. 

 En av de europeiska organisationerna för utbyte av organ har redan inlett projektet 
Efretos om ett europeiskt identifieringssystem för donatorer (European Framework 
for the Evaluation of Transplanted Organs). Föredraganden väntar med stort intresse 
på resultaten från detta projekt. Förhoppningsvis kan det tjäna som förebild för andra 
samarbetsformer och kanske så småningom leda till ett verkligt europeiskt 
identifieringssystem. 

 I samband med registreringen av givare uppkommer regelbundet frågan om 
utarbetandet av ett enhetligt europeiskt system som bygger på samma parametrar och 
därigenom ökar jämförbarheten. De nuvarande parametrarna skapar i bland förvirring.
Detta hör inte hemma i direktivet men kan förhoppningsvis tas upp till diskussion vid 
medlemsstaternas överläggningar om handlingsplanen. 

 Föredraganden betonar att förslagen om register och spårbarhet dessutom är viktiga i 
kampen mot organhandel, på samma sätt som ökningen av allmänhetens medvetenhet 
i frågan kan bidra till denna kamp. 


