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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation
(2011/2307(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 184 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

– der henviser til Kommissionens anden rapport til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om frivillig og 
vederlagsfri vævs- og celledonation (KOM(2011)0352;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/53/EU af 7. juli 2010 om 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation1;

– der henviser til sin beslutning af 19. maj 2010 om Kommissionens meddelelse om
Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015): styrket samarbejde 
mellem medlemslandene2;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF af 31. marts 2004 om 
fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, 
behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler3;

– der henviser til Kommissionens direktiv 2006/17/EF af 8. februar 20064 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF for så vidt angår 
visse tekniske krav til donation, udtagning og testning af humane væv og celler;

– der henviser til Verdenssundhedsorganisationens retningslinjer for transplantation af 
menneskelige organer;

– der henviser til Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin samt til 
tillægsprotokollen hertil vedrørende transplantation af organer og væv af menneskelig 
oprindelse;

– der henviser til de europæiske data om donation af væv, hæmatopoietiske celler og 
kønsceller og transplantationsaktiviteter i rapporten 2010 fra European Registry for 
Organs, Tissues and Cells;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

                                               
1 EUT L 207 af 6.8.2010, s. 14.
2 EUT C 161E af 31.5.2011, s. 65.
3 EUT L 102 af 7.4.2004, s. 48.
4 EUT L 38 af 9.2.2006, s. 40.
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– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0000/2012);

A. der henviser til, at vævs- og celledonationer, såsom hud, knogler, sener, hornhinder og 
hæmatopoietiske stamceller i stigende grad anvendes til medicinsk behandling og som 
udgangsmateriale for lægemidler til avanceret terapi;

B. der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til artikel 12, stk. 1, i direktiv 2004/23/EF 
forelægger Kommissionen en rapport hvert tredje år om praksis i forbindelse med frivillig 
og vederlagsfri donation;

C. der henviser til, at 27 ud af de 29 lande, som har forelagt en rapport, har en eller anden 
form for bestemmelser vedrørende princippet om frivillig og vederlagsfri vævs- og
celledonation (bindende eller ikkebindende);

D. der henviser til, at 13 lande har vejledende principper vedrørende muligheden for at give 
donorer af væv og celler en form for kompensation eller incitament;

E. der henviser til, at 19 lande oplyser, at de giver levende donorer af væv og celler (med 
undtagelse af kønsceller) en eller anden form for kompensation eller incitament;

F. der henviser til, at 14 lande giver en eller anden form for kompensation eller incitament 
ved donation af kønsceller;

G. der henviser til, at fire lande giver en form for kompensation eller incitament til 
slægtninge til afdøde donorer;

H. der henviser til, at offentlighedens bevidsthed og mening spiller en meget vigtig rolle for 
forøgelsen af antallet af vævs- og celledonationer;

I. der henviser til, at kun 11 lande har politikker, der har som mål at fremme selvforsyning 
af væv og celler;

J. der henviser til, at de fleste af de indberettende lande har udtagning/forsyning af væv og 
celler i offentligt regi eller i et tostrenget system med udtagning/forsyning i offentligt og 
privat regi;

K. der henviser til, at udtagning af humane væv og celler foretages af personer, der har 
bestået et uddannelsesprogram, der er fastlagt af et team af kliniske eksperter i de væv og 
celler, der skal udtages, eller af et vævscenter, der er godkendt til udtagning;

L. der henviser til, at der kun kan foretages et sundhedsmæssigt indgreb, efter at den berørte 
person har givet sit frie og informerede samtykke hertil;

M. der henviser til, at brugen af væv og celler til anvendelse på mennesker indebærer en 
risiko for overførsel af sygdomme og andre potentielt alvorlige bivirkninger hos 
recipienter. Denne risiko kan begrænses ved hjælp af omhyggelig udvælgelse af donorer, 
testning af hver enkelt donation og anvendelse af procedurer for udtagning af væv og 
celler, der er i tråd med de regler og procedurer, der fastsættes og ajourføres i 
overensstemmelse med den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning;
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1. glæder sig over konklusionerne i den anden rapport om frivillig og vederlagsfri af vævs-
og celledonation;

Kompensation og altruisme

2. understreger, at donation bør være frivillig og vederlagsfri og bør finde sted inden for klart 
definerede retlige og etiske rammer;

3. tilslutter sig foranstaltninger, der sigter mod at beskytte levende donorer og sikre, at 
donation foregår uegennyttigt og frivilligt, og anser princippet om altruisme for at være af 
grundlæggende betydning, ikke blot på grund af den gavnlige virkning på kvaliteten og 
sikkerheden af donerede celler og væv, men også fordi det indebærer solidaritet med 
andres tilstand;

4. opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte betingelserne for ydelse af økonomisk 
kompensation ihukommende, at kompensation udelukkende må dække godtgørelse af 
udgifter i forbindelse med donationen som f.eks. rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller 
lægeudgifter, hvorved alle økonomiske incitamenter eller ulemper for en potentiel donor 
forbydes;

5. understreger ikke desto mindre, at princippet om altruisme ikke nødvendigvis overtrædes 
gennem brug af ikkeøkonomiske incitamenter såsom naturalier, som kan gøre donationen 
mindre byrdefuld og mere attraktiv samtidig med, at menneskekroppen ikke skal være en 
kilde til en økonomisk gevinst;

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at levende donorer udvælges på grundlag af deres 
helbredstilstand og patienthistorie, herunder, hvis det anses for nødvendigt, på grundlag af 
en psykologisk evaluering, og at denne udvælgelse fortages af kvalificerede eller 
uddannede og kompetente fagfolk;

Sporbarheds- og gennemsigtighedsspørgsmål

7. understreger, at princippet om gennemsigtighed er nøglen til at opnå en høj grad af 
offentlig støtte til donation; opfordrer medlemsstaterne til at arbejde på at skabe et 
gennemsigtigt donationssystem, der opretholder patientsikkerheden og øger sporbarheden, 
som er særlig vigtig i forbindelse med donation af kønsceller;

8. opfordrer i denne henseende medlemsstaterne til at sikre formidling af passende 
information og data, således at offentligheden kan foretage valg på et velinformeret 
grundlag;

9. understreger de juridiske og etiske problemer forbundet med eksistensen af websteder, der 
gør det muligt for folk at sælge eller købe kønsceller online; opfordrer medlemsstaterne til 
at overveje at regulere dette område for at forhindre, at der opstår et sort marked online;

Udveksling af bedste praksis og styrkelse af europæisk og internationalt samarbejde 

10. opfordrer medlemsstaterne til i fællesskab at gøre en indsats for at deltage i udveksling af 
bedste praksis med hensyn til håndtering af mangler i forsyningen med væv og celler, og 
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med hensyn til, hvordan man bedst øger kendskabet til vævs- og celledonation;

11. mener, at de bilaterale aftaler spiller en yderst vigtig rolle med hensyn til at støtte lande, 
der oplever mangel på væv og celler, eller som ikke har nogen hjemlige donormatches, 
og med hensyn til at sikre, at information om væv og celler flyder mere frit mellem 
landene;

12. påskønner navnlig i en europæisk sammenhæng den rolle, Eurocet spiller, da det har 
spillet en afgørende rolle ved at fungere som en central europæisk database for indsamling 
af data om vævs- og celledonation og transplantationsaktiviteter; opfordrer 
medlemsstaternes myndigheder til at styrke deres samarbejde med Eurocet for at nå til 
enighed om yderligere fælles standarder for vævs- og celledonation, hvorved det 
sundhedsfaglige personale kan forbedre de matches, der tilbydes europæiske borgere;

13. opfordrer medlemsstaterne til at udforske alle mulighederne for et bredere internationalt 
samarbejde på dette område, navnlig med hensyn til den potentielle anvendelse af 
hæmatopoietiske stamceller;

Navlestrengsblod og stamceller

14. anerkender de betydelige videnskabelige fremskridt, der er gjort på området 
navlestrengsblod og den potentielle anvendelse af navlestrengsblod til behandling af 
sygdomme, herunder sygdomme hos børn; 

15. understreger betydningen af, at mødre donerer navlestrengsblod og væv ved fødslen til 
enten offentlige eller private banker for at hjælpe med at behandle sygdomme og fremme 
forskning på området;

16. opfordrer medlemsstaterne til at øge kendskabet til offentlige og private 
navlestrengsbanker via informationskampagner, der kan gennemføres f.eks. i forbindelse 
med fødselsforberedelse;

17. foreslår, at medlemsstaterne overvejer at vedtage og håndhæve fælles operationelle og 
etiske standarder for både offentlige og private navlestrengsbanker som dem, der tilbydes 
af ikkekommercielle organisationer såsom International Netcord Foundation og 
Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT);

18. opfordrer offentlige og private navlestrengsbanker til at samarbejde tættere for at øge 
tilgængeligheden af nationale navlestrengsblod- og vævsprøver;

19. fremhæver udviklingen af ikkeinvasive procedurer til udtagning af stamceller via 
udtagning af stamceller fra perifert blod;

20. opfordrer medlemsstaterne til overveje at øge antallet af centre til indsamling af stamceller 
fra blod for at øge chancerne for at finde en matchende donor til dem, der har behov for en 
transplantation;

21. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle programmer, der opfordrer etniske minoriteter til 
at donere væv og celler til offentlige banker for at nedbringe manglen på vellykkede 
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donormatches i denne gruppe;

22. understreger, at denne betænknings anvendelsesområde for at sikre respekt for den 
eksisterende lovgivningsmæssige forskelligartethed i medlemsstaterne, der afspejler 
forskellige nationale værdier og praksis på dette område, ikke omfatter spørgsmål 
omkring embryonal stamcelleforskning, terapeutisk kloning og reagensglasbefrugtning;

23. opfordrer Kommissionen til at overveje at revidere principperne for vævs- og 
celledonation opstillet i direktiv 2004/23/EF for at bringe dem på linje med principperne 
for organdonation fastlagt i direktiv 2010/45/EU og til at tage hensyn til den 
videnskabelige udvikling og henstillingerne i denne betænkning;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledning og betænkningens anvendelsesområde

Denne betænkning underbygger den opfattelse, at donationer skal være frivillige og skal 
foretages på et ikkekommercielt grundlag i et gennemsigtigt miljø. Den omhandler 
udelukkende væv og celler, der falder inden for en af tre kategorier, nemlig multivæv, 
kønsceller og somatiske celler Med undtagelse af hudvæv, blodkar og fosterhinde stammer 
donationer normalt fra en afdød donor. 

Da sundhedspleje hovedsageligt henhører under medlemsstaternes kompetence, har 
henstillingerne til formål at supplere eksisterende praksis i medlemsstaterne og bygge videre 
på områder som grænseoverskridende donation. Det skal dog bemærkes, at spørgsmål som 
f.eks. embryonal stamcelleforskning, reagensglasbefrugtning og kloning ved hjælp af 
stamceller til undersøgelsesformål falder uden for denne betænknings anvendelsesområde og 
afgøres bedst på medlemsstatsniveau.

Kompensation og altruisme

Ordføreren mener, at altruisme er afgørende i forbindelse med vævs- og celledonation. 
Kompensation for en donation bør forvaltes omhyggeligt og klarlægges af medlemsstaterne 
og bør begrænses til en godtgørelse af de udgifter, der er forbundet med donation, som f.eks. 
rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og lægeudgifter. Der har imidlertid været en lang række 
lovgivningsmæssige reaktioner på dette spørgsmål, og nogle lande tilbyder økonomisk 
kompensation for kønscelledonationer. Ordføreren er imod en sådan procedure og ville 
foretrække at fremhæve ikkeøkonomiske "naturalier", som f.eks. det aktuelle program i Det 
Forenede Kongerige, der tilskynder til deling af æg for at bidrage til at øge antallet af 
donerede kønsceller, og som giver en mere etisk kompensation, der afspejler generne og 
ulemperne ved donation.

Ordføreren er også bekymret over de juridiske og etiske problemer, som eksistensen af talrige 
websteder, der gør det muligt for folk at sælge eller købe kønsceller online, giver anledning 
til. Medlemsstaterne bør overveje at vedtage lovgivning til regulering af dette område for at 
forhindre en mulig fremkomst af en sort marked online.

Internationalt samarbejde og sporbarhed

I Kommissionens rapport understreges det, at der er mangel på knoglemarv og sædceller i 
visse medlemsstater, og at mange lande har problemer med at finde passende vævs- og 
cellematches for personer tilhørende etniske minoriteter. Denne betænkning arbejder på at øge 
forsyningen med væv og celler ved at udveksle bedste praksis i forbindelse med fælles 
operationer, etiske standarder og forbedring af kendskabet til donation. Ordføreren opfordrer 
navnlig til større samarbejde mellem medlemsstaterne og det eksisterende Eurocetprojekt. 
Henvisninger til internationale aftaler er også medtaget for at bidrage til at øge forsyningerne 
med væv og celler samtidig med, at det sikres, at standarderne for sundhed og sikkerhed 
overholdes, hvilket er til gavn for alle de involverede parter. For at bidrage til et effektivt 
grænseoverskridende samarbejde på dette område skal der gennemføres solide kontroller for 
at sikre en maksimal sporbarhed og gennemsigtighed i donationssystemet. 
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Navlestrengsblod og stamceller

Ordføreren ønsker navnlig at henlede opmærksomheden på donation af navlestrengsblod, 
hvorfra stamceller udvindes, da der er stadig større beviser for, at disse celler kan anvendes i 
behandlingen af sygdomme, herunder sygdomme hos børn. For at optimere 
navlestrengsblodets potentiale, bør de kompetente myndigheder udvikle offentlige 
bevidstgørelseskampagner, der hovedsageligt er målrettet gravide kvinder. Der bør også 
opretholdes og anvendes fælles standarder i såvel nationale som private banker, som bør 
arbejde sammen for at øge tilgængeligheden af nationale navlestrengsblod- og vævsprøver.

Ordføreren understreger fordelene ved at undersøge forskellige metoder, der bruges til at 
høste stamceller som f.eks. udtagelse af stamceller fra perifert blod, som er en ikkeinvasiv 
procedure. Anthony Nolan Trust, en velgørende blodkræftorganisation i Det Forenede 
Kongerige, indsamler stamceller fra blod fra donorer for at hjælpe dem, der har brug for en 
transplantation af livreddende stamceller, og foretager i gennemsnit to transplantationer om 
dagen, hvilket er et bevis for denne medicinske teknologis merværdi. Derudover er ordføreren 
fuldt overbevist om, at den seneste afgørelse i USA, der tillader salg af stamceller fra blod, 
der er indsamlet ved aferese, bør behandles med forsigtighed og endnu en gang bekræfter, at 
donation bør ske på et frivilligt og vederlagsfrit grundlag. 

Afsluttende bemærkninger

I denne betænkning analyseres de aktuelle tendenser i EU inden for frivillig og vederlagsfri 
vævs- og celledonation, og der fremsættes henstillinger til forbedring af livskvaliteten for 
mennesker i hele Europa for at øge strømmen af donationer mellem medlemsstaterne. 
Opmærksomheden henledes navnlig på at øge beholdningerne af stamceller og 
navlestrengsblod i medlemsstaterne og på at forbedre stamcellebehandlingerne, så sygdomme 
kan behandles med succes. Ordføreren glæder sig over sine kollegers samarbejde i forbindelse 
med denne betænkning.


