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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kudede ja rakkude vabatahtliku ja tasuta annetamise kohta
(2011/2307(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 184,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Teine aruanne kudede ja rakkude 
vabatahtliku ja tasuta annetamise kohta” (COM(2011)0352),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 2010/53/EL 
siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta1,

– võttes arvesse oma 19. mai 2010. aasta resolutsiooni komisjoni teatise „Elundidoonorluse 
ja elundite siirdamise tegevuskava (2009–2015): liikmesriikidevaheline tugevdatud 
koostöö2” kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/23/EÜ inimkudede ja -rakkude annetamise, hankimise, uurimise, töötlemise, 
säilitamise, ladustamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusstandardite kehtestamise kohta3,

– võttes arvesse komisjoni 8. veebruari 2006. aasta direktiivi 2006/17/EÜ4, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/23/EÜ inimkudede ja -
rakkude annetamise, hankimise ja uurimise teatavate tehniliste nõuete osas,

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni inimelundite siirdamise juhtpõhimõtteid,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni ning selle 
lisaprotokolli inimelundite ja -kudede siirdamise kohta,

– võttes arvesse elundite, kudede ja rakkude Euroopa registri 2010. aasta aruandes esitatud 
andmeid kudede, vereloome- ja sugurakkude annetamise ja siirdamise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
õiguskomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et annetatud kudesid ja rakke, näiteks nahk, luud, kõõlused, sarvkestad ja 
vereloome tüvirakud, kasutatakse üha enam eri ravimeetodites ja kõrgtehnoloogiliste 

                                               
1 ELT L 207, 6.8.2010, lk 14.
2 ELT C 161E, 31.5.2011, lk 65.
3 ELT L 102, 7.4.2004, lk 48.
4 ELT L 38, 9.2.2006, lk 40.
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ravimite algmaterjalina;

B. arvestades, et kooskõlas direktiivi 2004/23/EÜ artikli 12 lõikega 1 esitavad liikmesriigid 
iga kolme aasta järel komisjonile aruande vabatahtliku ja tasuta annetamise kohta;

C. arvestades, et 29 aruande esitanud riigist on 27 riigis olemas teatavad (siduvad või 
mittesiduvad) õigusnormid, millega reguleeritakse kudede ja rakkude vabatahtliku ja 
tasuta annetamise põhimõtet;

D. arvestades, et 13 riigis kehtivad juhtpõhimõtted kudede ja rakkude annetajatele pakutavate 
hüvitiste ja stiimulite kohta;

E. arvestades, et 19 riiki on teatanud teatavas vormis hüvitiste või stiimulite pakkumisest 
kudede ja rakkude (välja arvatud sugurakkude) elusdoonoritele;

F. arvestades, et 14 riiki pakuvad teatavaid hüvitisi või stiimuleid sugurakkude annetamise 
korral;

G. arvestades, et neli riiki võimaldavad hüvitist või stiimuleid surnud doonorite sugulastele;

H. arvestades, et üldsuse teadlikkusel ja arvamusel on kudede ja rakkude doonorlusnäitajate 
tõstmisel väga oluline roll;

I. arvestades, et vaid 11 riigis kehtivad meetmed, mille abil püütakse edendada kudede ja 
rakkudega omavarustatust;

J. arvestades, et enamikus aruande esitanud riikides on kudede ja rakkude avalik-õiguslikud 
kogujad/varustajad või on olemas kahetine süsteem, mis hõlmab nii eraõiguslikke kui ka 
avalik-õiguslikke kogujaid/varustajaid;

K. arvestades, et inimkudesid ja -rakkusid hangivad isikud, kes on edukalt läbinud 
hangitavatele kudedele ja rakkudele spetsialiseerunud haiglameeskonna või hankimiseks 
volitatud koepanga poolt kindlaks määratud koolitusprogrammi;

L. arvestades, et meditsiiniline sekkumine võib toimuda alles pärast seda, kui asjaomane isik 
on andnud selleks vabatahtliku ja teadliku nõusoleku;

M. arvestades, et kudede ja rakkude kasutamine inimkehas kujutab endast haiguste 
edasikandumise ohtu ning võib avaldada retsipiendile ebasoovitavat mõju; seda ohtu on 
võimalik vähendada doonorite hoolika valimisega, iga annetuse uurimisega ning kudede ja 
rakkude hankimise menetluse rakendamisega vastavalt parimate olemasolevate teaduslike 
nõuannete kohaselt kehtestatud ja ajakohastatud eeskirjadele;

1. väljendab heameelt teise aruande üle kudede ja rakkude vabatahtliku ja tasuta annetamise 
kohta;

Hüvitamine ja altruism

2. rõhutab, et doonorlus peaks olema vabatahtlik ja tasuta ning toimuma täpselt kindlaks 
määratud õiguslikus ja eetilises raamistikus;
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3. toetab meetmeid, mille eesmärk on kaitsta elusdoonoreid ja tagada, et elundeid 
annetatakse omakasupüüdmatult ja vabatahtlikult, ning on arvamusel, et 
altruismipõhimõte on fundamentaalse tähtsusega mitte ainult annetatud rakkude ja kudede 
kvaliteedi ning turvalisuse tagamiseks, vaid ka seetõttu, et sellega kaasneb solidaarsus 
kannatavate inimestega;

4. kutsub liikmesriike üles määrama kindlaks tingimused, mille alusel võib hüvitist maksta, 
pidades silmas, et annetamise eest makstakse hüvitist, mis katab vaid elundi annetamisega 
seotud kulud, näiteks reisikulud, sissetuleku kaotuse või raviga seotud kulud, ning 
keelates võimalikule doonorile mis tahes rahalised stiimulid ja ebasoodsad tingimused;

5. rõhutab sellest hoolimata, et altruismipõhimõtet ei riku mitterahalised stiimulid, mis 
muudavad annetuse ligitõmbavamaks ning vähem koormavaks, samal ajal tagades, et 
inimkeha ei muutuks rahalise tulu saamise vahendiks;

6. kutsub liikmesriike üles tagama, et elusdoonorid valitakse välja nende tervise ja haigusloo 
põhjal, millele lisatakse vajaduse korral vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega 
spetsialistide koostatud psühholoogiline hinnang;

Jälgitavuse ja läbipaistvuse küsimused

7. rõhutab, et läbipaistvuse põhimõte on võti kõrgel tasemel avaliku toetuse pälvimiseks; 
julgustab liikmesriike välja töötama läbipaistvat annetussüsteemi, mis säilitaks patsientide 
turvalisuse ning suurendaks jälgitavust, mis on eriti oluline gameetide annetamise korral;

8. seda silmas pidades kutsub liikmesriike üles tagama, et pakutakse adekvaatset teavet ja 
andmeid, et võimaldada inimestel langetada teadlikke valikuid;

9. rõhutab gameetide müüki võimaldavate veebisaitidega kaasnevaid juriidilisi ja eetilisi 
probleeme; kutsub liikmesriike üles nimetatud valdkonda kontrollima, et ennetada musta 
turu tekkimist internetis; 

Parimate tavade vahetamine ja Euroopa ning rahvusvahelise koostöö tugevdamine

10. kutsub liikmesriike üles tegema koostööd ning osalema kudede ja rakkude varude 
nappusega toimetuleku ning kudede- ja rakkude annetamise alase teadlikkuse tõstmisega 
seotud parimate tavade vahetamises;

11. on seisukohal, et kahepoolsete kokkulepete roll on äärmiselt oluline, toetamaks riike, kus 
annetatavate kudede ja rakkude varud on ebapiisavad või kus puuduvad sobivad doonorid, 
ning tagamaks kudede- ja rakkudealase teabe vabama liikumise riikide vahel;

12. avaldab iseäranis heameelt Euroceti rolli üle, kuna see on Euroopa kontekstis kõnealuses 
valdkonnas olnud keskse tähtsusega ning täitnud kudede ja rakkude annetamise ja 
siirdamise alal Euroopa keskandmebaasi ülesannet; kutsub liikmesriikide asutusi üles 
tegema tihedamat koostööd Eurocetiga, et leppida kokku ühistes kudede ja rakkude 
annetamise alastes standardites, mis võimaldaks tervisetöötajatel suurendada Euroopa 
kodanikele sobivate võimalike doonorite hulka;
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13. kutsub liikmesriike üles uurima kõiki võimalusi rahvusvahelise koostöö laiendamiseks 
nimetatud valdkonnas, eriti seoses vereloome tüvirakkude võimaliku kasutamisega;

Nabaväädiveri ja tüvirakud

14. tunnustab märkimisväärseid teaduslikke edusamme nabaväädivere valdkonnas ning eriti 
nabaväädivere võimaliku kasutamise alal haiguste, sealhulgas lastehaiguste ravis;

15. rõhutab, kui tähtis on, et emad annetavad sünnitusjärgselt nabaväädivere- ja koe 
eraõiguslikku või avalik-õiguslikku koepanka haiguste ravi ning edasiste teaduslike 
uuringute tarbeks;

16. kutsub liikmesriike üles tõstma teadlikkust eraõiguslike ja avalik-õiguslike nabaväädivere 
pankade kohta teabekampaaniate kaudu, mida võiks läbi viia näiteks sünnituseelsetes 
perekoolides;

17. teeb ettepaneku, et liikmesriigid kaaluksid ühiste tegevus- ja eetikastandardite 
vastuvõtmist ja tugevdamist nii avalik-õiguslike kui ka eraõiguslike nabaväädivere 
pankade jaoks, nagu on välja pakkunud näiteks mittetulundusühendused International 
Netcord Foundation ja rakuteraapia akrediteerimise ühendus (FACT);

18. julgustab avalik-õiguslikke ja eraõiguslikke nabaväädivere panku tegema tihedamat 
koostööd eesmärgiga tõsta riigi nabaväädivere ja kudede proovide kättesaadavust;

19. tõstab esile mitteinvasiivsete protseduuride arengut tüvirakkude kogumisel perifeersete 
vereloome tüvirakkude abil;

20. kutsub liikmesriike üles kaaluma vere tüvirakkude proovide kogumiskeskuste arvu 
suurendamist, et tõsta siirdamist vajavate inimeste võimalusi sobiva doonori leidmiseks;

21. kutsub liikmesriike üles välja töötama programme, mis julgustavad etnilistesse 
vähemusrühmadesse kuuluvaid inimesi kudesid ja rakke annetama, et vähendada 
puudujääke vastavatesse rühmadesse kuuluvate sobivate doonorite osas;

22. rõhutab, et austamaks liikmesriikide praegust õiguslikku mitmekesisust, mis avaldub 
nimetatud valdkonnas riikidele omaste erinevate väärtuste ja tavadena, ei kuulu käesoleva 
raporti kohaldamisalasse embrüonaalsete tüvirakkude uuringute, terapeutilise kloonimise 
ja katseklaasiviljastamisega seotud küsimused;

23. kutsub komisjoni üles kaaluma direktiivis 2004/23/EÜ esitatud koe- ja 
rakudoonorlusealaste põhimõtete korrigeerimist, et viia need vastavusse direktiivis 
2010/45/EL esitatud elundidoonorluse põhimõtetega, ning võtma arvesse käesolevas 
raportis esitatud teaduslikke arenguid ja soovitusi;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus ja kohaldamisala

Käesolev raport toetab seisukohta, et annetused peaksid olema vabatahtlikud ning toimuma 
mittetulunduslikel alustel läbipaistvas keskkonnas. Selle kohaldamisalaks on eranditult koed 
ja rakud, mis kuuluvad ühte kolmest kategooriast: erinevad koed, sugurakud ja somaatilised 
rakud. Tavaliselt pärinevad annetatud koed surnud doonorilt, erandiks on nahakude, sooned ja 
lootekest.

Kuna tervishoid kuulub suurelt osalt liikmesriigi pädevusse, on väljapakutud soovitused 
mõeldud täiendama liikmesriikide olemasolevaid praktikaid ning rajama uusi valdkondi, nagu 
piiriülene annetamine. Ometi tuleb märkida, et embrüonaalsete tüvirakkude uuringuid, 
katseklaasiviljastamist ja uuringute eesmärgil tüvirakke kasutav kloonimine jäävad käesoleva 
raporti kohaldamisalast välja ning otsused nendes küsimustes on parem jätta liikmesriikidele.

Hüvitamine ja altruism

Raportöör on seisukohal, et altruism on kudede ja rakkude annetamisel keskse tähtsusega.
Annetuste hüvitamist peaksid liikmesriigid hoolikalt kontrollima ja kavandama ning see peaks 
piirduma vaid annetamisega seotud kulude (näiteks reisikulud, sissetuleku kaotus ja 
ravikulud) hüvitamisega. Sellele vaatamata on nendes küsimustes välja pakutud erinevaid 
regulatiivseid lahendusi ning mõned riigid pakuvad rahalist kompensatsiooni gameetide 
annetajatele. Olles vastu nimetatud lahendusele, eelistab raportöör pöörata rõhku 
mitterahalistele hüvitustele, näiteks praegu Ühendkuningriigis ellu viidav programm, mis 
soodustab munarakkude annetamist, et annetatud gameetide arvu tõsta, ning mis tagab 
annetamisega seotud vaevale eetilisema hüvituse.

Lisaks on raportöör mures gameetide müüki vahendavate arvukate veebisaitidega seotud 
juriidiliste ja eetiliste probleemide pärast. Liikmesriigid peaksid kaaluma nimetatud 
valdkonda reguleerivate õigusaktide vastuvõtmist, et vältida interneti musta turu võimalikku 
teket.

Rahvusvaheline koostöö ja jälgitavus

Komisjoni aruandes tõstetakse esile, et mõnel liikmesriigil on nappus luuüdist ja spermast 
ning mitmes riigis on raskusi etnilistesse vähemusrühmadesse kuuluvatele inimestele sobivate 
koe- ja rakudoonorite leidmisega. Käesoleva raporti eesmärk on kaasa aidata koe- ja 
rakuvarude suurendamisele tavatoimingute, eetiliste standardite ja annetamisalase teadlikkuse 
tõstmise küsimustes parimate tavade vahetamise kaudu. Eriti kutsub raportöör liikmesriike 
üles tegema tihedamat koostööd Euroceti projektiga. Lisaks osutatakse rahvusvahelistele 
kokkulepetele, et aidata kaasa koe- ja rakuannetust käsitlevate sätete loomisele ning samas 
tagada, et kõigile asjaosalistele osapooltele kehtiksid tervise ja ohutuse standardid. Nimetatud 
valdkonnas tõhusa piiriülese koostöö nimel on oluline teha põhjalik kontroll, et tagada 
annetamissüsteemi maksimaalne jälgitavus ja läbipaistvus.

Nabaväädiveri ja tüvirakud

Raportöör soovib juhtida erilist tähelepanu nabaväädivere annetamisele tüvirakkude 
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hankimise eesmärgil, kuna teaduslikult on tõestatud, et nimetatud rakke saab kasutada 
haiguste, sealhulgas lastehaiguste ravis. Selleks et soodustada nabaväädivere doonorlust, 
peaksid pädevad asutused välja töötama avaliku teadlikkuse kampaaniad, mis oleks eelkõige 
suunatud rasedatele naistele. Lisaks tuleks tugevdada ja praktikas kasutada ühiseid 
standardeid nii avalik-õiguslikes kui ka eraõiguslikes pankades ning nabaväädivere proovide 
kättesaadavuse suurendamiseks peaksid need pangad omavahel koostööd tegema.

Raportöör rõhutab tüvirakkude kogumise eri meetodite, näiteks perifeersete tüvirakkude 
kogumise mitteinvasiivse protseduuri olulisust. Ühendkuningriigi heategevuslik verevähi fond 
Anthony Nolan Trust kogub doonoritelt tüvirakke inimestele, kes vajavad ellujäämiseks 
tüvitakkude transplantaati, ning tavaliselt toodetakse kaks transplantaati päevas, mis tõestab 
vastava meditsiinilise tehnoloogia lisandväärtust. Lisaks on raportöör veendunud, et USA 
hiljutisse otsusesse lubada afereesi teel saadud vere tüvirakkude müük tuleks suhtuda 
ettevaatlikult, ning kinnitab veel kord, et annetused tuleks teha vabataktlikkuse ja 
mitterahaliste huvide alusel.

Lõppmärkused

Käesolevas raportis analüüsitakse ELi hetkesuundumusi kudede ja rakkude vabatahtliku ja 
tasuta annetamise valdkonnas ning esitatakse soovitusi Euroopa inimeste elukvaliteedi 
parandamiseks ja liikmesriikidevaheliste annetuste suurendamiseks. Erilist tähelepanu 
pööratakse tüvirakkude ja nabaväädivere varude suurendamisele liikmesriikides ning haiguste 
eduka ravi eesmärgil rakendatavatele tüvirakuteraapiatele. Raportöör avaldab heameelt oma 
kolleegidega käesoleva raporti tarbeks tehtud koostöö üle.


