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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk
(2011/2307(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 184 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na druhou zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o dobrovolném a bezplatném 
dárcovství tkání a buněk(COM(2011)0352),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 
7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené 
k transplantaci1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2010 o sdělení Komise: Akční plán pro 
dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): posílená spolupráce mezi členskými 
státy2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 
o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, 
zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk3,

– s ohledem na směrnici 2006/17/ES ze dne 8. února 20064, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na 
darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk,

– s ohledem na obecné zásady Světové zdravotnické organizace pro transplantace lidských 
orgánů,

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně a na její dodatkový 
protokol o transplantaci orgánů a tkání lidského původu,

– s ohledem na evropské údaje o dárcovství tkání, krvetvorných a reprodukčních buněk a 
o transplantacích uvedené ve zprávě Evropského registru orgánů, tkání a buněk za rok 
2010,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2012),

                                               
1 Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 14.
2 Úř. věst. C 161E, 31.5.2011, s. 65.
3 Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 48.
4 Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 40.
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A. vzhledem k tomu, že darované tkáně a buňky, jako jsou kůže, kosti, šlachy, rohovky a 
krvetvorné kmenové buňky, jsou stále více využívány v léčbě a jako výchozí materiál 
v léčivých přípravcích pro moderní terapii (ATMP),

B. vzhledem k tomu, že podle čl. 12 odst. 1 směrnice 2004/23/ES informují členské státy 
každé tři roky Komisi o praxi v oblasti dobrovolného a bezplatného dárcovství,

C. vzhledem k tomu, že dvacet sedm z dvaceti devíti vykazujících zemí má určitou formu 
předpisů (závazných nebo nezávazných), které upravují zásadu dobrovolného a 
bezplatného dárcovství tkání a buněk,

D. vzhledem k tomu, že ve třinácti zemích existují hlavní zásady, pokud jde o možnost 
poskytování určité formy náhrady nebo pobídek pro dárce tkání a buněk,

E. vzhledem k tomu, že devatenáct zemí informovalo o poskytování určité formy náhrady 
nebo pobídek pro žijící dárce tkání a buněk (s výjimkou reprodukčních buněk),

F. vzhledem k tomu, že čtrnáct zemí poskytuje určitou formu náhrady nebo pobídek pro 
dárce reprodukčních buněk,

G. vzhledem k tomu, že čtyři země poskytují určité formy náhrady a pobídek pro příbuzné 
zemřelých dárců,

H. vzhledem k tomu, že pro zvyšování počtu dárců tkání a buněk hraje velmi důležitou úlohu 
informovanost občanů a veřejné mínění,

I. vzhledem k tomu, že pouze jedenáct zemí zavedlo politiky ve snaze podporovat 
soběstačnost, pokud jde o tkáně a buňky,

J. vzhledem k tomu, že ve většině vykazujících zemí jsou zařízení provádějící odběr a 
dodavatelé tkání a buněk veřejnými subjekty, nebo zde existuje kombinovaný systém 
soukromých a veřejných zařízení provádějících odběr a dodavatelů,

K. vzhledem k tomu, že opatřování lidských tkání a buněk provádějí osoby, které úspěšně 
dokončily vzdělávací program stanovený klinickým týmem specializujícím se na tkáně a 
buňky, které mají být opatřeny, nebo tkáňovým zařízením, které má oprávnění 
k opatřování,

L. vzhledem k tomu, že lékařský zákrok lze provádět pouze v případě svobodného 
informovaného souhlasu dotčené osoby,

M. vzhledem k tomu, že užití tkání a buněk pro použití v lidském těle může u příjemce 
znamenat riziko přenosu nemoci a další případné nežádoucí účinky. Toto riziko lze snížit 
pečlivým výběrem dárce, vyšetřením každého dárce a uplatněním postupů opatřování 
tkání a buněk, které jsou v souladu s předpisy a postupy stanovenými a aktualizovanými 
na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků,

1. vítá závěry druhé zprávy o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk;

Náhrady a altruismus
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2. zdůrazňuje, že dárcovství by mělo být dobrovolné a bez nároku na finanční odměnu 
a mělo by probíhat v rámci jasně stanoveného právního a etického kontextu;

3. schvaluje opatření, jejichž cílem je ochrana žijících dárců a zajištění toho, aby bylo 
dárcovství altruistickým a dobrovolným činem, a domnívá se, že zásada altruismu má 
zásadní význam nejen kvůli tomu, že má pozitivní účinek na jakost a bezpečnost 
darovaných buněk a tkání, ale také protože znamená solidaritu s těmi, kteří se ocitli 
v tíživé situaci;

4. vyzývá členské státy, aby definovaly podmínky, za nichž smí být udělena finanční 
náhrada, a zohlednily přitom, že náhrada musí být striktně omezena na náhradu výdajů 
vzniklých ve spojitosti s darováním orgánu, jako jsou cestovní výdaje, ušlý výdělek či 
léčebné výlohy, takže budou zakázány jakékoli finanční pobídky nebo znevýhodnění pro 
potenciálního dárce;

5. zdůrazňuje však, že zásadu altruismu nemusí nutně narušovat použití nefinančních 
pobídek, jako jsou věcné dávky, které mohou působit tak, aby bylo dárcovství méně 
zatěžující a bylo atraktivnější, a zároveň zajistit, aby lidské tělo nebylo zdrojem 
finančního zisku;

6. vyzývá členské státy k zajištění toho, aby žijící dárce vybírali kvalifikovaní či vyškolení a 
oprávnění odborníci na základě zdravotního stavu a anamnézy, včetně psychologického 
vyšetření, je-li považováno za nezbytné;

Otázky sledovatelnosti a transparentnosti

7. zdůrazňuje, že zásada transparentnosti je klíčová pro dosažení vysoké úrovně veřejné 
podpory dárcovství; vybízí členské státy, aby pracovaly na vytvoření transparentního 
systému dárcovství, který podpoří bezpečnost pacientů a posílí sledovatelnost, což je 
obzvláště významné, je-li uvažováno o dárcovství gamet;

8. v tomto ohledu vyzývá členské státy, aby zajistily poskytování dostatečných informací a 
údajů, a umožnily tak veřejnosti činit informovaná rozhodnutí;

9. zdůrazňuje právní a etické problémy, které představuje existence webových stránek 
umožňujících prodej či nákup gamet prostřednictvím internetu; vyzývá členské státy, aby 
uvážily regulaci této oblasti s cílem zabránit možnému vzniku černého on-line trhu;

Výměna osvědčených postupů a posilování evropské a mezinárodní spolupráce

10. vyzývá členské státy, aby společně vyvíjely úsilí, v rámci něhož se zapojí do výměny 
osvědčených postupů, pokud jde o řešení nedostatků v dodávce tkání a buněk a o to, jak 
nejlépe zvyšovat informovanost o dárcovství tkání a buněk;

11. domnívá se, že úloha dvoustranných dohod je mimořádně významná při podpoře zemí, 
které se potýkají s nedostatkem tkání a buněk nebo na vnitrostátní úrovni nemají žádné 
dárce s odpovídajícím profilem, a dále při zajišťování toho, aby mohl být pohyb informací 
o tkáních a buňkách mezi státy plynulejší;
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12. v evropském kontextu oceňuje zejména úlohu Evropského registru orgánů, tkání a buněk 
(Eurocet) v této oblasti, jehož role je zásadní v tom, že působí jako ústřední evropská 
databáze pro shromažďování údajů o dárcovství tkání a buněk a o transplantacích; vyzývá 
orgány členských států, aby posílily svoji spolupráci s registrem Eurocet s cílem 
dohodnout se na dalších společných normách v oblasti dárcovství buněk a tkání a umožnit 
tak zdravotníkům zdokonalit kompatibilitu buněk či tkání nabízených evropským 
občanům;

13. vyzývá členské státy, aby prozkoumaly všechny možné příležitosti k širší mezinárodní 
spolupráci v této oblasti, zejména s ohledem na potenciální využití krvetvorných 
kmenových buněk;

Pupečníková krev a kmenové buňky

14. uznává významné vědecké pokroky dosažené v oblasti pupečníkové krve a potenciálního 
využití pupečníkové krve k léčbě chorob, včetně dětských nemocí;

15. zdůrazňuje, že je důležité, aby matky při porodu darovaly pupečníkovou krev a tkáň 
veřejným nebo soukromým bankám a přispěly tak k léčbě nemocí a dalšímu výzkumu v 
této oblasti;

16. vyzývá členské státy, aby zvyšovaly informovanost o existenci veřejných a soukromých 
bank pupečníkové krve prostřednictvím informačních kampaní, které se mohou konat 
např. během kurzů pro nastávající matky;

17. navrhuje, aby členské státy uvážily přijetí a posílení společných provozních a etických 
norem jak pro veřejné, tak pro soukromé banky pupečníkové krve, jako jsou normy 
navržené neziskovými organizacemi, např. se jedná o Mezinárodní nadaci pro uchovávání 
pupečníkové krve a transplantace (Netcord) a Nadaci pro akreditaci buněčné terapie 
(FACT);

18. vybízí veřejné a soukromé banky pupečníkové krve, aby navazovaly užší spolupráci 
s cílem zvýšit dostupnost vnitrostátních vzorků pupečníkové krve a tkání;

19. upozorňuje na rozvoj neintrusivních postupů získávání kmenových buněk za použití 
odběru periferních krevních kmenových buněk (PBSC);

20. vyzývá členské státy, aby uvážily rozšíření počtu středisek pro odběr vzorků krevních 
kmenových buněk, aby zvýšily šance na nalezení odpovídajícího dárce pro ty, kteří 
potřebují transplantaci;

21. vyzývá členské státy, aby vytvořily programy, které budou povzbuzovat členy etnických 
menšin k darování tkání a buněk veřejným bankám s cílem vyřešit nedostatky v úspěšném 
nalézání odpovídajících dárců v této skupině;

22. zdůrazňuje, že aby bylo možné zajistit respektování stávající regulační rozmanitosti mezi 
členskými státy, která odráží odlišné vnitrostátní hodnoty a postupy v této oblasti, nejsou 
v této zprávě obsaženy otázky týkající se výzkumu embryonálních kmenových buněk, 
terapeutického klonování a oplodnění in vitro;
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23. vyzývá Komisi, aby uvážila revizi zásad, jimiž se řídí dárcovství tkání a buněk, jak 
stanoví směrnice 2004/23/ES, s cílem uvést je do souladu se zásadami, jimiž se řídí 
dárcovství orgánů a jež jsou stanoveny ve směrnici 2001/45/EU, a zohlednila vědecký 
vývoj a doporučení předložená v této zprávě;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.



PE480.608v01-00 8/9 PR\889680CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod a oblast působnosti

Tato zpráva podporuje názor, že dárcovství by mělo být dobrovolné a mělo by být prováděno 
bez úmyslu zisku a v transparentním prostředí. Zpráva pojednává výhradně o tkáních a 
buňkách, které patří do jedné ze tří kategorií – jedná se o rozmanité tkáně, reprodukční buňky 
a nereprodukční buňky. S výjimkou kožní tkáně, cév a amniotické membrány obvykle 
pochází darované buňky či tkáně od zemřelého dárce.

Vzhledem k tomu, že zdravotní péče ve většině případů patří mezi pravomoci členského státu, 
uvedená doporučení mají doplňovat stávající postupy používané v členských státech a stavět 
na oblastech, jako je přeshraniční dárcovství. Je však nutné poznamenat, že otázky týkající se 
např. výzkumu embryonálních kmenových buněk, oplodnění in vitro a klonování za použití 
kmenových buněk pro účely výzkumu nespadají do oblasti působnosti této zprávy a nejlépe se 
o nich rozhoduje na úrovni členského státu.

Náhrady a altruismus

Zpravodajka zastává názor, že altruismus je při darování tkání a buněk zásadním aspektem. 
Členské státy by měly náhrady v případě dárcovství pečlivě řídit a navrhovat a měly by je 
omezovat na náhradu výdajů vzniklých ve spojitosti s darováním, jako jsou cestovní výdaje, 
ušlý výdělek či léčebné výlohy. Regulační řešení této otázky jsou však různorodá a některé 
země nabízejí další peněžní náhradu za darování gamet. Zpravodajka tento přístup odmítá a 
upřednostnila by spíše zdůrazňování nefinančních věcných dávek; příkladem je stávající 
program ve Spojeném království, který podporuje tzv. sdílení vajíček s cílem přispět ke 
zvýšení počtu darovaných gamet a který zajišťuje etičtější náhradu, jež odráží nepohodlí a 
nepříjemnosti spojené s darováním.

Zpravodajku rovněž znepokojují právní a etické problémy vyplývající z existence mnoha 
webových stránek, jež umožňují prodej či nákup gamet prostřednictvím internetu. Členské 
státy by měly uvážit přijetí právních předpisů, které budou tuto oblast upravovat tak, aby 
zabránily možnému vzniku černého on-line trhu.

Mezinárodní spolupráce a sledovatelnost

Zpráva Komise zdůrazňuje, že některé členské státy jsou vystaveny nedostatku kostní dřeně a 
spermií a že mnoho zemí má potíže při nalézání kompatibilních tkání a buněk pro osoby, 
které náleží k etnickým menšinám. Tato zpráva usiluje o navýšení dodávek tkáně a buněk 
prostřednictvím výměny osvědčených postupů, pokud jde o běžné operace, etické normy a 
zvyšování informovanosti o dárcovství. Zpravodajka vyzývá zejména k intenzivnější 
spolupráci mezi členskými státy, a to ve spojitosti se stávajícím projektem registru Eurocet. 
Zpráva rovněž obsahuje odkazy na mezinárodní dohody, které mají podporovat opatřování 
tkání a buněk a zároveň zaručovat, aby byly dodržovány zdravotní a bezpečnostní normy, což 
je prospěšné pro všechny zainteresované strany. V zájmu podpory účinné přeshraniční 
spolupráce v této oblasti je nutné provádět spolehlivé kontroly s cílem zajistit maximální 
sledovatelnost a transparentnost v systému dárcovství.

Pupečníková krev a kmenové buňky
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Zpravodajka by ráda upozornila obzvláště na dárcovství pupečníkové krve, z níž jsou 
získávány kmenové buňky, jelikož existuje stále více důkazů o tom, že tyto buňky mohou být 
využívány při léčbě chorob, včetně dětských nemocí. Pro optimalizaci potenciálu 
pupečníkové krve by měly příslušné orgány organizovat kampaně na zvyšování 
informovanosti občanů zacílené především na nastávající matky. Společné normy by rovněž 
měly být posíleny a uplatňovány jak ve státních, tak soukromých bankách, jež by měly 
společně pracovat na posilování dostupnosti vnitrostátních vzorků pupečníkové krve.

Zpravodajka zdůrazňuje přínosy zkoumání různých metod používaných k získávání 
kmenových buněk, jako je odběr periferních krevních kmenových buněk (PSBC), tedy 
neintruzivní postup. Anthony Nolan Trust, charitativní organizace Spojeného království 
zaměřená na rakovinu krve, provádí odběry krevních kmenových buněk od dárců, aby 
pomáhala těm, kteří pro záchranu života potřebují transplantaci kmenových buněk. Zajišťuje 
průměrně dvě transplantace denně, což ukazuje přidanou hodnotu této lékařské technologie. 
Kromě toho je zpravodajka pevně přesvědčena, že na nedávné rozhodnutí USA umožňující 
prodej krevních kmenových buněk získávaných prostřednictvím aferézy by se mělo pohlížet 
s opatrností, a znovu opakuje, že dárcovství by mělo probíhat dobrovolně a bezplatně.

Závěrečné poznámky

Tato zpráva analyzuje aktuální trendy EU v oblasti dobrovolného a bezplatného dárcovství 
tkání a buněk a činí doporučení pro zlepšení kvality života lidí v celé Evropě a zvýšení 
pohybu darovaného lidského materiálu mezi členskými státy. Zvláštní pozornost je věnována 
zvýšení zásob kmenových buněk a pupečníkové krve v členských státech a podpoře léčby 
kmenovými buňkami s cílem úspěšně léčit určité choroby. Zpravodajka oceňuje spolupráci 
svých kolegů na této zprávě.


