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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról
(2011/2307(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 184. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett második jelentésére az önkéntes 
és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (COM(2011)0352),

– tekintettel az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági 
előírásokról szóló, 2010. július 7-i 2010/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel „A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009–
2015): Megerősített együttműködés a tagállamok között” című bizottsági közleményről 
szóló jelentésről szóló, 2010. május 19-i állásfoglalására2,

– tekintettel az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, 
feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági 
előírások megállapításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és 
sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes technikai 
követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról szóló, 2006. február 8-i 
2006/17/EK irányelvre4,

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezet emberi szervek átültetésére vonatkozó 
irányadó alapelveire,

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló egyezményére, 
valamint annak az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló kiegészítő 
jegyzőkönyvére,

– tekintettel a szerv-, szövet- és sejtdonáció európai nyilvántartásának 2010-es jelentésében 
szereplő európai adatokra a szöveteket, vérképző és reproduktív sejteket érintő 
adományozási és átültetési tevékenységekről,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

                                               
1 HL L 207., 2010.8.6, 14. o.
2 HL C 161. E, 2011.5.31., 65. o. 
3 HL L 102., 2004.4.7., 48. o. 
4 HL L 38., 2006.2.9., 40. o.
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jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel az adományozott szöveteket és sejteket, úgymint a bőrt, a csontokat, az inakat, a 
szaruhártyát, valamint a vérképző őssejteket egyre gyakrabban használják az orvosi 
terápiás beavatkozások során, illetve kiinduló anyagként fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekhez,

B. mivel a 2004/23/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően a tagállamok 
minden harmadik évben jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az önkéntes és 
térítésmentes adományozás gyakorlatáról,

C. mivel a jelentést benyújtó 29 ország közül 27 országban létezik (kötelező vagy nem 
kötelező erejű) szabályozás a szövetek és sejtek önkéntes és térítésmentes 
adományozására vonatkozóan,

D. mivel 13 ország rendelkezik a szövet- és sejtdonoroknak nyújtható, költségtérítésre és 
egyéb ösztönző eszközökre vonatkozó vezérelvekkel,

E. mivel 19 ország számol be élő szövet- és sejtdonoroknak (a reproduktív sejtek kivételével) 
bizonyos formában nyújtott költségtérítési, illetve ösztönző eszközökről,

F. mivel 14 ország kínál valamilyen költségtérítési, illetve ösztönző formát a reproduktív 
sejtek adományozása után,

G. mivel négy ország biztosít költségtérítési vagy ösztönző eszközöket az elhunyt donorok 
hozzátartozóinak,

H. mivel a társadalmi tudatosság és a közvélemény nagyon fontos szerepet játszik a szövet-
és sejtadományozási arányok növelésében,

I. mivel csak 11 ország rendelkezik a sejtekkel és szövetekkel való önellátást elősegítő 
szakpolitikákkal,

J. mivel a jelentést benyújtó országok többségében állami szövet-, illetve sejtgyűjtő és -
ellátó intézmények működnek, vagy pedig az állami és magánkézben tartott szövet-, 
illetve sejtgyűjtő és -ellátó intézmények kettős rendszere áll fenn,

K. mivel emberi szövetek és sejtek gyűjtését olyan személyek végezhetik, akik sikeresen 
elvégezték a gyűjtendő szövetek és sejtek terén szakosodott klinikai team által 
meghatározott képzési programot, vagy pedig a gyűjtésre feljogosított szövetfeldolgozó és 
-tároló egységek,

L. mivel egy egészségügyi beavatkozást csak akkor végezhetnek el, ha az érintett személy a 
megfelelő tájékoztatás után ahhoz szabadon hozzájárul,

M. mivel az emberi testben való alkalmazásra szánt szövetek és sejtek használata a 
betegségek átvitelének kockázatával és más potenciálisan káros hatásokkal jár a 
recipiensekre nézve; e kockázat csökkenthető a donorok körültekintő megválasztásával, 
minden egyes adományozás megvizsgálásával, valamint a szövetek és sejtek gyűjtésére a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján megállapított és frissített 
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szabályokkal és folyamatokkal összhangban létrehozott eljárások alkalmazásával,

1. üdvözli az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról szóló második jelentés 
következtetéseit;

Költségtérítés és önzetlenség

2. hangsúlyozza, hogy a szervadományozásnak önkéntes és díjtalan felajánlásnak kell lennie, 
és egyértelműen meg kell határozni a jogi és etikai összefüggéseket;

3. támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja az élődonorok védelme, valamint 
annak biztosítása, hogy a szervadományozás önzetlen és önkéntes módon történjen, és 
alapvető fontosságúnak tartja az önzetlenség elvét, nemcsak az adományozott sejtek és 
szövetek minőségére és biztonságosságára gyakorolt kedvező hatása miatt, hanem azért is, 
mert ez közösségvállalást jelent mások nehéz helyzetével;

4. felhívja a tagállamokat, hogy határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek mellett 
pénzügyi ellentételezést lehet nyújtani, szem előtt tartva, hogy az ellentételezés szigorúan 
a szervadományozás során felmerülő költségek megtérítésére korlátozódik, például az 
utazási költségek, a keresetkiesés és az orvosi költségek térítésére, ezzel megakadályozva, 
hogy a szervadományozás anyagi indíttatásból történjen, vagy hogy a felajánlás a 
donornak anyagi hátrányt okozzon;

5. hangsúlyozza mindazonáltal, hogy az önzetlenség elve nem szükségszerűen sérül az 
olyan, nem pénzügyi ösztönzők alkalmazásával, mint például a természetbeni juttatások, 
amelyek csökkenthetik az adományozás terhét és növelhetik a vonzerejét, ugyanakkor 
biztosítani kell, hogy az emberi test ne lehessen anyagi haszonszerzés forrása;

6. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az élő donorokat egészségi 
állapotuk és kórelőzményük – szükség esetén többek között pszichológiai felmérés –
alapján, képzett vagy gyakorlott illetékes szakemberek válasszák ki;

Nyomon követhetőségi és átláthatósági kérdések

7. hangsúlyozza, hogy az átláthatóság elve kulcsfontosságú a szervadományozás társadalmi 
támogatottságának magas szintjéhez; szorgalmazza, hogy a tagállamok törekedjenek egy 
átlátható adományozási rendszer kialakítására, amely védi a betegek biztonságát és növeli 
a nyomon követhetőséget, ami különösen fontos az ivarsejtek adományozását tekintve;

8. ennek fényében felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a megfelelő információ- és 
adatszolgáltatásról, hogy a lakosság tájékozott döntéseket hozhasson;

9. felhívja a figyelmet az ivarsejtek online eladását vagy vásárlását lehetővé tevő weboldalak 
létezése miatti jogi és etikai problémákra; felhívja a tagállamokat, hogy mérlegeljék e 
terület szabályozását, hogy megelőzzék az online feketepiac esetleges kialakulását;

A bevált módszerek megosztása és az európai és nemzetközi együttműködés megerősítése 

10. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek összehangolt erőfeszítést a bevált módszerek 
megosztásában való részvételre, a szövet- és sejtellátásban előforduló hiányok kezelése és 
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a szövet- és sejtadományozással kapcsolatos tudatosság növelésének legjobb módszerei 
terén;

11. úgy véli, hogy a kétoldalú megállapodások rendkívül fontos szerepet játszanak azoknak az 
országoknak a támogatásában, amelyek szövet- vagy sejthiánnyal küzdenek, vagy 
belföldön nem rendelkeznek egyező donorral, valamint annak biztosításában, hogy a 
szövetekről és sejtekről szóló információk szabadabban áramoljanak a tagállamok között;

12. különösen üdvözli – európai közegben – az Eurocet e téren betöltött szerepét, amely 
meghatározó szerepet játszik a szövet- és sejtadományozási és átültetési tevékenységekre 
vonatkozó adatok összegyűjtésére szolgáló központi európai adatbázisként; felhívja a 
tagállami hatóságokat, hogy erősítsék meg az Eurocettel folytatott együttműködésüket, 
hogy további közös szabványokról állapodjanak meg a sejt- és szövetadományozás terén, 
és ezáltal az egészségügyi szakemberek javítani tudják az európai polgároknak kínált 
egyezéseket;

13. felhívja a tagállamokat, hogy e téren derítsék fel az átfogóbb nemzetközi együttműködés 
összes lehetőségét, különös tekintettel a vérképző őssejtek lehetséges felhasználásaira;

Köldökzsinórvér és őssejtek

14. elismeri a köldökzsinórvérrel kapcsolatban tett jelentős tudományos előrelépéseket és a 
köldökzsinórvérnek a betegségek, köztük gyermekbetegségek kezelésére való lehetséges 
felhasználásait; 

15. hangsúlyozza, hogy fontos, hogy az anyák születéskor köldökzsinórvért és -szövetet 
adományozzanak az állami vagy magánbankoknak, hogy ezzel segítsék a betegségek 
kezelését és az e téren folyó további kutatásokat;

16. felszólítja a tagállamokat, hogy tájékoztató kampányok segítségével – amelyekre sor 
kerülhet például a szülésfelkészítő foglalkozások keretében – hívják fel a lakosság 
figyelmét a köldökzsinórvért tároló állami és magánbankokra;

17. javasolja, hogy a tagállamok mérlegeljék a köldökzsinórvért tároló állami és 
magánbankokra vonatkozó közös működési és etikai szabványok elfogadását és 
érvényesítését, például az International Netcord Foundation és a Foundation for the 
Accreditation of Cellular Therapy (FACT) vagy hasonló nonprofit szervezetek által 
javasolt szabványokat;

18. szorgalmazza, hogy a köldökzsinórvért tároló állami és magánbankok folytassanak 
szorosabb együttműködést, hogy növeljék a köldökzsinórvér- és köldökzsinór-
szövetminták országos elérhetőségét;

19. felhívja a figyelmet az őssejtek kinyerésére szolgáló, perifériás vér őssejtek kinyerésével 
(PBSC) dolgozó nem intruzív eljárások fejlődésére;

20. felhívja a tagállamokat, hogy mérlegeljék a vérből nyert őssejtminták gyűjtésével 
foglalkozó központok számának növelését, hogy ezzel növeljék annak az esélyét, hogy az 
átültetésre szorulók egyező donort találjanak;
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21. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan programokat, amelyekkel az etnikai 
kisebbségi háttérrel rendelkezőket arra ösztönzik, hogy adományozzanak szöveteket és 
sejteket az állami bankoknak, hogy ezzel csökkentsék az egyező donorok hiányát ebben a 
csoportban;

22. hangsúlyozza, hogy a tagállamok jelenlegi, az e területen érvényes eltérő nemzeti 
értékeket és gyakorlatokat tükröző szabályozási sokféleségének tiszteletben tartása 
érdekében ennek a jelentésnek a hatóköre nem terjed ki az embrionális őssejtek 
kutatásával, a gyógyászati célú klónozással és az in vitro megtermékenyítéssel kapcsolatos 
kérdésekre;

23. felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje a 2004/23/EK irányelvben rögzített, szövet- és 
sejtadományozást szabályozó elvek felülvizsgálatát, hogy az elveket összhangba hozza a 
2010/45/EK irányelvben a szervadományozásra vonatkozóan megállapított elvekkel, és 
hogy figyelembe vegye a tudományos fejleményeket, valamint e jelentés ajánlásait;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Bevezetés és hatókör

Ez a jelentés megerősíti azt a nézetet, hogy az adományozásnak önkéntesnek kell lennie, és
nonprofit alapon, átlátható közegben kell zajlania. Kizárólag olyan szövetekkel és sejtekkel 
foglalkozik, amelyek a következő három kategória valamelyikébe tartoznak: többszörös 
szövetek, reproduktív sejtek és nem reproduktív sejtek. A hámszövet, a véredények és az 
amnionhártya kivételével az adományozás rendszerint elhunyt donortól származik. 

Mivel az egészségügy nagyobbrészt a tagállamok hatáskörébe tartozik, a felsorolt ajánlások 
arra irányulnak, hogy kiegészítsék a meglévő tagállami gyakorlatokat, és továbbfejlesszenek 
olyan területeket, mint például a határokon átnyúló adományozás. Meg kell jegyezni azonban, 
hogy az olyan kérdések, mint az embrionális őssejtek kutatása, az in vitro megtermékenyítés 
és a kutatási célra őssejteket használó klónozás kívül esnek e jelentés hatókörén, és ezekről 
legjobban tagállami szinten lehet dönteni.

Költségtérítés és önzetlenség

Az előadó azon az állásponton van, hogy a szövetek és sejtek adományozásakor az 
önzetlenség létfontosságú. A tagállamoknak gondosan irányítania és vázolnia kell az 
adományozásért járó ellentételezést, és ennek a szervadományozás során felmerülő költségek, 
például az utazási költségek, a keresetkiesés és az orvosi költségek megtérítésére kell 
korlátozódnia. Erre a kérdésre azonban különféle szabályozási válaszok születtek, és néhány 
országban ivarsejtek adományozása esetén mégis kínálnak további pénzügyi ellentételezést. 
Az előadó ezt a szemléletet elutasítva inkább a nem pénzügyi jellegű, „természetbeni 
juttatásokra” szeretné felhívni a figyelmet, amilyen például az Egyesült Királyságban jelenleg 
zajló program, amely az adományozott ivarsejtek számának növelése érdekében ösztönzi a 
petesejtek megosztását, és etikusabb ellentételezést biztosít, hogy tükrözze az adományozással 
járó kellemetlenségeket és kényelmetlenséget.

Az előadó az ivarsejtek online eladását vagy vásárlását lehetővé tevő nagyszámú weboldal 
létezése által felvetett jogi és etikai problémákat is aggályosnak tartja. A tagállamoknak 
jogszabályok elfogadását kellene mérlegelniük e terület szabályozása érdekében, hogy 
megelőzzék egy online feketepiac esetleges kialakulását.

Nemzetközi együttműködés és nyomon követhetőség

A Bizottság jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy bizonyos tagállamokban rendszeres a 
csontvelő és hímivarsejtek hiánya, és sok ország tapasztal nehézségeket azon a téren, hogy 
megfelelő szövet- és sejtegyezést találjon az etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozó 
személyek számára. Ez a jelentés a szövet- és sejtellátást szeretné növelni a közös működési 
és etikai szabványokkal és az adományozás fontosságának tudatosításával kapcsolatos, bevált 
módszerek megosztásával. Az előadó különösen a meglévő Eurocet projekt ügyében kér 
nagyobb fokú együttműködést a tagállamok között. Nemzetközi megállapodásokra való 
hivatkozások is szerepelnek, hogy hozzásegítsenek a szövet- és sejtellátás fellendítéséhez, 
biztosítva ugyanakkor az összes érintett számára előnyös egészségügyi és biztonsági 
szabványok betartását. Az e téren folyó tényleges, határokon átnyúló együttműködés 
támogatása érdekében alapos ellenőrzéseket kell végrehajtani, hogy biztosítani lehessen az 



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

HU

adományozási rendszer maximális nyomon követhetőségét és átláthatóságát. 

Köldökzsinórvér és őssejtek

Az előadó szeretné külön felhívni a figyelmet az őssejtek kinyeréséhez szükséges 
köldökzsinórvér adományozására, mivel egyre több a bizonyíték arra, hogy ezeket az 
őssejteket fel lehet használni betegségek, köztük gyermekbetegségek kezelésében. A 
köldökzsinórvérben rejlő lehetőségek optimalizálása érdekében az illetékes hatóságoknak 
lakossági figyelemfelhívó kampányokat kellene kidolgozniuk, amelyek különösen a várandós 
anyákat szólítják meg. Közös szabványokat kellene hatályba léptetni és alkalmazni az állami 
és magánbankoknál, amelyeknek együtt kellene dolgozniuk a köldökzsinórvér-minták 
országos elérhetőségének növelésén.

Az előadó felhívja a figyelmet az őssejtek kinyerésére szolgáló különböző módszerek 
feltárásának előnyeire, amilyen például a perifériás vér őssejtek kinyerésének (PBSC) nem 
intruzív módszere. Az Anthony Nolan Trust, a vérrákkal foglalkozó egyesült királysági 
jótékonysági szervezet donoroktól gyűjt vérből nyert őssejteket, hogy segítse az életmentő 
őssejt-transzplantációra szorulókat, és átlagosan napi két átültetést biztosít, ami bizonyítja 
ennek a gyógyászati technológiának a hozzáadott értékét. Az előadó ezen túlmenően szilárdan 
hiszi, hogy óvatosan kell viszonyulni a közelmúltban hozott amerikai döntéshez, amely 
lehetővé teszi az aferézis útján vérből nyert őssejtek értékesítését, és megerősíti, hogy az 
adományozásnak önkéntes és térítésmentes alapon kell történnie. 

Összefoglaló megjegyzések

Ez a jelentés az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás terén fennálló jelenlegi 
uniós tendenciákat járja körül, és ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy Európa-
szerte javuljon az emberek életminősége, és növekedjen a tagállamok közötti adományozási 
forgalom. Külön felhívja a figyelmet a tagállamok őssejt- és köldökzsinórvér-készleteinek 
növelésére és az őssejtterápiák kiaknázására a betegségek sikeres kezelésében. Az előadó 
üdvözli munkatársainak együttműködését e jelentés elkészítésében. 


