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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl savanoriškos neatlygintinos audinių ir ląstelių donorystės
(2011/2307(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 184 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į 2-ą Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl savanoriškos 
neatlygintinos audinių ir ląstelių donorystės (COM(2011) 0352),

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2010/53/ES dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos 
standartų nustatymo1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 19 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato
„Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas: glaudesnis 
valstybių narių bendradarbiavimas“2,

– atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/23/EB, nustatančią žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, 
ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos 
standartus3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 8 d. Direktyvą 2006/17/EB4, įgyvendinančią Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/23/EB, nustatančią žmogaus audinių ir ląstelių 
donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo 
kokybės ir saugos standartus,

– atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos pagrindinius principus dėl žmogaus 
organų transplantacijos,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl žmogaus teisių ir biomedicinos ir į jos 
papildomą protokolą dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos,

– atsižvelgdamas į 2010 m. Europos organų, audinių ir ląstelių registro ataskaitoje pateiktus 
Europos duomenis apie audinių, hematopoetinių ir lytinių ląstelių donorystę ir su 
transplantacija susijusią veiklą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

                                               
1 OL L 207, 2010 8 6, p. 14.
2 OL C 161E, 2011 5 31, p. 65.
3 OL L 102, 2004 4 7, p. 48.
4 OL L 38, 2006 2 9, p. 40.
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– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi dovanoti audiniai ir ląstelės, kaip antai: oda, kaulai, sausgyslės, ragenos ir 
hematopoetinės kamieninės ląstelės, vis dažniau naudojami gydant ligas ir kaip 
pažangiosios terapijos vaistų pradinės medžiagos;

B. kadangi vadovaudamosi Direktyvos 2004/23/EB 12 straipsnio 1 dalimi valstybės narės 
kas trejus metus teikia Komisijai patirties savanoriškos neatlygintinos donorystės srityje 
ataskaitas;

C. kadangi 27 iš 29 ataskaitas pateikusių šalių taiko vienokio ar kitokio pobūdžio 
(privalomas arba neprivalomas) nuostatas, kuriomis reglamentuojamas savanoriškos 
neatlygintinos audinių ir ląstelių donorystės principas;

D. kadangi 13 šalių yra nustačiusios pagrindinius principus dėl galimybės suteikti audinių ir 
ląstelių donorams kompensacijas ar paskatas;

E. kadangi 19 šalių pranešė teikiančios tam tikras kompensacijas ar paskatas gyviems 
audinių ir ląstelių donorams (išskyrus lytinių ląstelių donorus);

F. kadangi 14 šalių teikia tam tikras kompensacijas ar paskatas už lytinių ląstelių donorystę;

G. kadangi keturios šalys teikia kompensacijas ar paskatas mirusių donorų giminaičiams;

H. kadangi visuomenės informuotumas ir nuomonė yra labai svarbūs gerinant audinių ir 
ląstelių donorystės rodiklius;

I. kadangi tik 11 šalių vykdo politiką siekdamos skatinti apsirūpinimą audiniais ir ląstelėmis;

J. kadangi dauguma ataskaitas pateikusių šalių turi valstybines audinių ir ląstelių surinkimo 
(tiekimo) įstaigas arba dvigubą privačių ir valstybinių surinkimo (tiekimo) įstaigų sistemą;

K. kadangi žmogaus audinių ir ląstelių įsigijimą reikia pavesti asmenims, sėkmingai 
baigusiems klinikinės grupės, kurios specializacija – įsigytini audiniai ir ląstelės, parengtą 
mokymo programą, arba juos įsigyti įgaliotai audinių įstaigai;

L. kadangi medicininė intervencija galima tik gavus laisvai duotą atitinkamo asmens, 
žinančio visus padarinius, sutikimą;

M. kadangi naudojant audinius ir ląsteles žmogaus organizme gali kilti ligos perdavimo 
pavojus ir kitokių galimų neigiamų padarinių recipientams; šį pavojų galima sumažinti 
kruopščiai atrenkant donorus, ištiriant kiekvieną padovanotą audinį ir ląsteles, taip pat 
taikant audinių ir ląstelių įsigijimo procedūras remiantis pagal geriausias mokslines 
rekomendacijas nustatytomis ir atnaujintomis taisyklėmis bei procesais;

1. palankiai vertina 2-os savanoriškos neatlygintinos audinių ir ląstelių donorystės ataskaitos 
išvadas;

Kompensavimas ir altruizmas



PR\889680LT.doc 5/9 PE480.608v01-00

LT

2. pabrėžia, kad donorystė turėtų būti savanoriška ir neatlygintina bei vykti teisiniu ir etiniu 
požiūriu aiškiai apibrėžtomis sąlygomis;

3. pritaria priemonėms, kuriomis siekiama apsaugoti gyvus donorus ir užtikrinti, kad 
donorystė būtų pagrįsta altruizmu bei laisva valia, ir mano, kad altruizmo principas labai 
svarbus ne tik dėl teigiamo poveikio dovanotų ląstelių ir audinių kokybei, bet ir dėl to, kad 
juo išreiškiamas solidarumas dėl blogos kitų žmonių padėties;

4. ragina valstybes nares nustatyti sąlygas, kuriomis galima teikti finansines kompensacijas, 
turint omenyje tai, kad kompensacija griežtai apribota išlaidų, susidarančių dovanojant 
organą, pvz., kelionės, prarastų pajamų arba medicininių išlaidų, atlyginimu draudžiant 
bet kokias galimiems donorams skirtas finansines paskatas arba užtikrinant, kad jie 
nepatirtų nuostolių;

5. vis dėlto pabrėžia, kad altruizmo principas nebūtinai pažeidžiamas taikant tokias 
nefinansines paskatas, kaip išmokos natūra, kuriomis donorystę galima palengvinti ir 
padaryti patrauklesnę, kartu užtikrinant, kad žmogaus kūnas nebūtų finansinės naudos 
šaltinis;

6. ragina valstybes nares užtikrinti, kad gyvi donorai būtų parenkami atsižvelgiant į jų 
sveikatą bei sveikatos istoriją, įskaitant, jei manoma, kad reikia, psichologinį vertinimą, 
kurį atliktų kvalifikuoti arba išmokyti kompetentingi specialistai;

Atsekamumo ir skaidrumo klausimai

7. pabrėžia, kad siekiant didelės visuomenės paramos donorystei labai svarbus skaidrumo 
principas; ragina valstybes nares siekti sukurti skaidrią donorystės sistemą, kuria būtų 
užtikrinama pacientų sauga ir didinamas atsekamumas, kuris itin svarbus lytinių ląstelių 
donorystei;

8. šiuo atžvilgiu ragina valstybes nares užtikrinti reikiamos informacijos ir duomenų teikimą, 
kad visuomenė galėtų priimti pagrįstus sprendimus;

9. atkreipia dėmesį į teisines ir etines problemas dėl to, kad kai kuriose interneto svetainėse 
žmonės gali parduoti arba pirkti lytines ląsteles internetu; ragina valstybes nares 
apsvarstyti galimybę reglamentuoti šią sritį siekiant išvengti galimo internetinės juodosios 
rinkos atsiradimo;

Keitimasis geriausia patirtimi ir Europos bei tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas

10. ragina valstybes nares bendromis pastangomis siekti dalyvauti keičiantis geriausia 
patirtimi apie audinių ir ląstelių trūkumo problemos sprendimą ir geriausius 
informuotumo apie audinių ir ląstelių donorystę didinimo būdus;

11. mano, kad remiant šalis, kurioms trūksta audinių ir ląstelių arba kurios neturi atitinkamų 
vietos donorų, ir užtikrinant laisvą informacijos apie audinius ir ląsteles srautą tarp 
valstybių labai svarbus dvišalių susitarimų vaidmuo;

12. Europos kontekste labai palankiai vertina Eurocet, tapusį labai svarbia centrine Europos 
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duomenų baze, kurioje renkami duomenys apie dovanotus audinius bei ląsteles ir su 
transplantacija susijusią veiklą; ragina valstybių narių valdžios institucijas stiprinti 
bendradarbiavimą naudojantis Eurocet siekiant sutarti dėl tolesnių bendrų ląstelių ir 
audinių donorystės standartų, kartu sudaryti sąlygas sveikatos priežiūros specialistams 
geriau parinkti Europos piliečiams siūlomus atitikmenis;

13. ragina valstybes nares išnagrinėti visas įmanomas platesnio tarptautinio bendradarbiavimo 
šioje srityje galimybes, ypač dėl galimo hematopoetinių kamieninių ląstelių naudojimo;

Virkštelės kraujo ir kamieninės ląstelės

14. pripažįsta didelę mokslo pažangą virkštelės kraujo srityje ir galimybių naudoti virkštelės 
kraują gydant ligas, įskaitant vaikų ligas, atžvilgiu;

15. pabrėžia, kad siekiant padėti gydyti ligas ir vykdyti tolesnius šios srities mokslinius 
tyrimus svarbu, jog gimdyvės dovanotų virkštelės kraują ir audinius privatiems arba 
valstybiniams donorų bankams;

16. ragina valstybes nares didinti informuotumą apie valstybinius ir privačius virkštelės 
kraujo bankus rengiant kampanijas, kurios galėtų vykti, pvz., per nėščiųjų kursus;

17. siūlo valstybėms narėms apsvarstyti galimybę priimti ir įgyvendinti bendrus valstybinių ir 
privačių virkštelės kraujo bankų veiklos ir etikos standartus, pvz., siūlomus tokių ne pelno 
organizacijų, kaip International Netcord Foundation ir Foundation for the Accreditation 
of Cellular Therapy (FACT);

18. ragina valstybinius ir privačius virkštelės kraujo bankus glaudžiau bendradarbiauti 
siekiant padidinti nacionalinių virkštelės kraujo ir audinių mėginių prieinamumą;

19. atkreipia dėmesį į neinvazines kamieninių ląstelių surinkimo procedūras taikant 
periferinių kraujo kamieninių ląstelių paėmimo (PBSC) metodą;

20. ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę didinti kraujo kamieninių ląstelių mėginių 
rinkimo centrų skaičių siekiant padidinti galimybes rasti atitinkamą donorą tiems, kuriems 
reikia transplantanto;

21. ragina valstybes nares rengti programas, kuriomis etninių mažumų grupių nariai būtų 
skatinami dovanoti audinius ir ląsteles valstybiniams donorų bankams, kad būtų galima 
spręsti tinkamų šios grupės donorų atitikmenų trūkumo problemą;

22. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti esamą reglamentavimo įvairovę valstybėse narėse, 
atitinkančią skirtingas nacionalines vertybes ir šios srities praktiką, į šį pranešimą 
neįtraukti klausimai, susiję su embrioninių kamieninių ląstelių moksliniais tyrimais, 
terapiniu klonavimu ir apvaisinimu in vitro;

23. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę persvarstyti Direktyvoje 2004/23/EB nustatytus 
audinių ir ląstelių donorystės principus siekiant juos suderinti su Direktyvoje 2010/45/ES 
nustatytais organų donorystės principais ir atsižvelgti į mokslo pažangą bei šio pranešimo 
rekomendacijas;
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24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas ir taikymo sritis

Šiame pranešime patvirtinama, kad donorystė turėtų būti savanoriška ir vykdoma nesiekiant 
pelno skaidrioje aplinkoje. Jame aptariami tik į vieną kurią nors iš trijų kategorijų – kelių 
audinių, lytinių ląstelių ir nelytinių ląstelių – patenkantys audiniai ir ląstelės. Dovanotos 
ląstelės ir audiniai, išskyrus odos audinius, kraujagysles ir amniono membraną, paprastai 
gaunami iš mirusio donoro.

Sveikatos priežiūra daugiausia priklauso valstybių narių kompetencijai, todėl pateiktomis 
rekomendacijomis siekiama papildyti esamą praktiką valstybėse narėse ir plėtoti tokias sritis, 
kaip tarpvalstybinė donorystė. Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad tokie klausimai, kaip 
embrioninių kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai, apvaisinimas in vitro ir klonavimas 
naudojant kamienines ląsteles tyrimų tikslais, šiame pranešime neaptariami; dėl jų geriausia 
spręsti valstybių narių lygmeniu.

Kompensavimas ir altruizmas

Pranešėja laikosi pozicijos, kad dovanojant audinius ir ląsteles labai svarbus altruizmas.
Kompensavimą už donorystę valstybės narės turėtų atidžiai organizuoti ir apibrėžti, o 
kompensuoti reikėtų tik dėl donorystės turėtas išlaidas, pvz., kelionės išlaidas, prarastas 
pajamas ir medicinines išlaidas. Vis dėlto šiuo klausimu taikomos įvairios reglamentavimo 
priemonės ir kai kurios šalys siūlo daugiau piniginių kompensacijų už lytinių ląstelių 
donorystę. Atmesdama šį požiūrį pranešėja būtų linkusi atkreipti dėmesį į nefinansines 
išmokas natūra, pvz., dabartinę Jungtinėje Karalystėje taikomą programą, kuria skatinamas 
dalijimasis kiaušinėliais siekiant padėti sukaupti daugiau dovanotų lytinių ląstelių ir kuria 
teikiama etiškesnė kompensacija, atitinkanti su donoryste susijusius sunkumus ir 
nepatogumus.

Pranešėjai kelia nerimą ir teisinės bei etinės problemos dėl to, kad kai kuriose interneto 
svetainėse žmonės gali parduoti arba pirkti lytines ląsteles internetu. Valstybės narės turėtų 
apsvarstyti galimybę priimti teisės aktus, kuriais būtų galima reglamentuoti šią sritį siekiant 
išvengti galimo internetinės juodosios rinkos atsiradimo.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir atsekamumas

Komisijos ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse trūksta 
kaulų čiulpų ir spermos ląstelių ir kad daugeliui šalių sunku rasti tinkamų audinių ir ląstelių 
atitikmenų etninių mažumų grupių nariams. Šiuo pranešimu siekiama didinti audinių ir 
ląstelių teikimą keičiantis geriausia patirtimi, susijusia su bendra veikla, etikos standartais ir 
informuotumo apie donorystę didinimu. Pranešėja ypač ragina valstybes nares glaudžiau 
bendradarbiauti įgyvendinant dabartinį projektą Eurocet. Taip pat įtrauktos nuorodos į 
tarptautinius susitarimus, kad būtų galima padėti geriau apsirūpinti audiniais ir ląstelėmis 
užtikrinant sveikatos ir saugos standartų laikymąsi, kuris būtų naudingas visiems susijusiems 
subjektams. Siekiant palengvinti veiksmingą tarpvalstybinį bendradarbiavimą šioje srityje 
reikėtų vykdyti patikimą kontrolę, kad donorystės sistemoje būtų galima užtikrinti kuo didesnį 
atsekamumą ir skaidrumą.
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Virkštelės kraujo ir kamieninės ląstelės

Pranešėja norėtų atkreipti ypatingą dėmesį į virkštelės kraujo donorystę; iš šio kraujo 
gaunamos kamieninės ląstelės, nes esama vis daugiau įrodymų, kad jas galima naudoti gydant 
ligas, įskaitant vaikų ligas. Siekdamos pagerinti virkštelės kraujo naudojimo galimybes 
kompetentingos institucijos turėtų rengti visuomenės informavimo kampanijas, pirmiausia 
skirtas besilaukiančiosioms. Taip pat būtų galima įgyvendinti ir taikyti bendrus standartus 
nacionaliniuose ir privačiuose donorų bankuose, kurie turėtų kartu siekti didinti nacionalinių 
virkštelės kraujo mėginių prieinamumą.

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad naudinga ištirti įvairius kamieninių ląstelių rinkimo 
metodus, pvz., neinvazinę procedūrą – periferinių kraujo kamieninių ląstelių paėmimą 
(PSBC). JK kraujo vėžio labdaros organizacija Anthony Nolan Trust renka iš donorų kraujo 
kamienines ląsteles, kad galėtų padėti tiems, kurių gyvybei išgelbėti reikia kamieninių ląstelių 
transplantanto, ir kasdien pateikia vidutiniškai du transplantantus, taigi iš to matyti papildoma 
šios medicinos technologijos nauda. Be to, pranešėja yra įsitikinusi, kad neseniai priimtą JAV 
sprendimą leisti parduoti afrezės būdu gautas kraujo kamienines ląsteles reikėtų vertinti 
atsargiai, ir dar kartą patvirtina, kad donorystė turėtų būti savanoriška ir neatlygintina.

Baigiamosios pastabos

Šiame pranešime nagrinėjamos dabartinės ES tendencijos savanoriškos neatlygintinos audinių 
ir ląstelių donorystės srityje, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip gerinti žmonių 
gyvenimo kokybę Europoje ir didinti dovanotų audinių bei ląstelių srautus tarp valstybių 
narių. Ypatingas dėmesys skiriamas kamieninių ląstelių ir virkštelės kraujo atsargų didinimui 
valstybėse narėse ir kamieninių ląstelių terapijos taikymui gydant ligas. Pranešėja džiaugiasi 
kolegų bendradarbiavimu rengiant šį pranešimą.


