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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par brīvprātīgu un bezmaksas audu un šūnu ziedošanu
(2011/2307(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 184. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Komisijas otro ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par brīvprātīgu un bezmaksas audu un 
šūnu ziedošanu (COM(2011)0352),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvu 2010/53/ES par 
transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem1,

– ņemot vērā tā 2010. gada 19. maija rezolūciju par Komisijas paziņojumu: Rīcības plāns 
orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009.–2015.). Ciešāka sadarbība starp 
dalībvalstīm2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/23/EK 
par kvalitātes un drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, 
testēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai3,

– ņemot vērā 2006. gada 8. februāra Direktīvu 2006/17/EK4, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/23/EK par noteiktām tehniskajām prasībām 
cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei un testēšanai,

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas pamatprincipus par cilvēku orgānu 
transplantāciju,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu un tās 
papildprotokolu par cilvēka orgānu un audu transplantāciju,

– ņemot vērā Eiropas datus par audu, hematopoētisko cilmes un reproduktīvo šūnu 
ziedošanu un transplantācijas darbībām, kas iekļauti Eiropas Reģistra par orgāniem, 
audiem un šūnām 2010. gada ziņojumā,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Juridiskās komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

                                               
1 OV L 207, 6.8.2010., 14. lpp.
2 OV C 161E, 31.5.2011., 65. lpp.
3 OV L 102, 7.4.2004., 48. lpp.
4 OV L 38, 9.2.2006., 40. lpp.
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A. tā kā ziedotie audi un šūnas, piemēram, āda, kauli, cīpslas, radzenes un hematopoētiskās 
cilmes šūnas aizvien vairāk tiek izmantotas medicīnas terapijā un kā izejviela uzlabotas 
terapijas zālēm (ATMP);

B. tā kā saskaņā ar Direktīvas 2004/23/EK 12. panta 1. punktu dalībvalstis ik pēc trim 
gadiem iesniedz Komisijai ziņojumu par brīvprātīgas un bezmaksas ziedošanas praksi;

C. tā kā 27 no 29 ziņotājvalstīm ir pieņemti noteikumi (saistoši vai nesaistoši), kas 
reglamentē brīvprātīgas un bezmaksas audu un šūnu ziedošanas principu;

D. tā kā 13 valstīs ir izstrādāti pamatprincipi attiecībā uz iespēju nodrošināt kompensāciju vai 
stimulus audu un šūnu donoriem;

E. tā kā 19 valstis ziņo, ka tās nodrošina kompensāciju vai stimulus dzīviem audu un šūnu 
(izņemot reproduktīvās šūnas) donoriem;

F. tā kā 14 valstis nodrošina kompensāciju vai stimulus par reproduktīvo šūnu ziedošanu;

G. tā kā četras valstis nodrošina kompensāciju vai stimulus mirušo donoru radiniekiem;

H. tā kā sabiedrības izpratne un viedoklis ir ļoti svarīgi, lai paaugstinātu audu un šūnu 
ziedošanas rādītājus;

I. tā kā tikai 11 valstīs ir ieviesta politika, kuras mērķis ir veicināt audu un šūnu 
pietiekamību;

J. tā kā lielākajā daļā ziņotājvalstu audu un šūnu savākšanu/piegādi veic valsts struktūras, 
vai arī tiek izmantota duāla sistēma, kurā darbojas gan privātās, gan valsts struktūras;

K. tā kā cilvēka audu un šūnu ieguvi veic personas, kuras ir veiksmīgi apguvušas apmācību 
programmu, ko noteicis klīniskais personāls, kas specializējas uz iegūstamajiem audiem 
un šūnām, vai arī audu centrs, kam atļauts veikt ieguvi;

L. tā kā medicīnisku iejaukšanos var veikt tikai tad, ja attiecīgā persona ir par to informēta un 
brīvi devusi savu piekrišanu;

M. tā kā transplantēšanai cilvēku organismā paredzēto audu un šūnu izmantošana rada 
saņēmējiem slimību pārnešanas risku un citas iespējamas negatīvas sekas; Šo risku var 
mazināt, rūpīgi izvēloties donorus, pārbaudot katru ziedojumu un procedūru piemērošanu 
audu un šūnu ieguvei saskaņā ar noteikumiem un procesiem, kas noteikti un atjaunināti 
atbilstoši vislabākajiem pieejamiem zinātniskajiem ieteikumiem,

1. atzinīgi vērtē secinājumus, kas izteikti otrajā ziņojumā par brīvprātīgu un bezmaksas audu 
un šūnu ziedošanu;

Kompensācija un altruisms

2. uzsver, ka ziedošanai jābūt brīvprātīgai un bezmaksas un jānotiek atbilstoši skaidri 
noteiktiem juridiskiem un ētiskiem principiem;
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3. atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt dzīvos donorus un nodrošināt, ka ziedošana 
tiek veikta altruistiski un brīvprātīgi, un uzskata, ka altruisma principam ir būtiska nozīme 
ne tikai tāpēc, ka tas labvēlīgi ietekmē ziedoto šūnu un audu kvalitāti un drošību, bet arī 
tāpēc, ka tas nozīmē solidaritāti ar citu personu bezcerīgo stāvokli;

4. aicina dalībvalstis definēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem var piešķirt finansiālu 
kompensāciju, paturot prātā, ka kompensācija nekādā ziņā nepārsniedz summu, kura sedz 
ar orgāna ziedošanu saistītos izdevumus, piemēram, ceļa izdevumus, zaudētus ienākumus 
vai medicīniskas izmaksas, tādējādi aizliedzot jebkādus finansiālus stimulus vai 
zaudējumus potenciālajam donoram;

5. tomēr uzsver, ka altruisma princips ne vienmēr tiek pārkāpts, ja tiek izmantoti tādi 
nemateriāli stimuli kā pabalsti natūrā, kas var padarīt ziedošanu mazāk apgrūtinošu un 
pievilcīgāku, vienlaikus nodrošinot, ka cilvēka ķermenis nav peļņas avots;

6. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka dzīvus donorus izvēlas, pamatojoties uz viņu veselības 
stāvokli un slimības vēsturi, vajadzības gadījumā ietverot psiholoģisko novērtējumu, ko 
veic kvalificēti vai apmācīti un kompetenti speciālisti;

Izsekojamības un pārredzamības jautājumi

7. uzsver, ka pārredzamības princips ir ļoti svarīgs, lai panāktu augsta līmeņa sabiedrības 
atbalstu ziedošanai; mudina dalībvalstis strādāt pie tā, lai izveidotu pārredzamu ziedošanas 
sistēmu, kas aizstāv pacientu drošību un palielina izsekojamību, kas ir īpaši svarīgi, 
apsverot dzimumšūnu ziedošanu;

8. aicina šajā saistībā dalībvalstis nodrošināt pienācīgu informāciju un datus, lai sabiedrība 
varētu izdarīt apzinātu izvēli;

9. uzsver juridiskās un ētiskās problēmas, ko rada tādu tīmekļa vietņu pastāvēšana, kas ļauj 
cilvēkiem pirkt un pārdot dzimumšūnas tiešsaistē; aicina dalībvalstis apsvērt iespēju 
reglamentēt šo jomu, lai novērstu iespējamu melnā tirgus parādīšanos tiešsaistē;

Labākās prakses apmaiņa un Eiropas un starptautiskās sadarbības stiprināšana

10. aicina dalībvalstis veikt saskaņotus centienus, lai piedalītos labākās prakses apmaiņā 
attiecībā uz to, kā risināt trūkumu audu un šūnu piegādē un kā vislabāk palielināt izpratni 
par audu un šūnu ziedošanu;

11. uzskata, ka divpusējie nolīgumi ir ļoti svarīgi, lai atbalstītu tās valstis, kuras saskaras ar 
audu un šūnu trūkumu vai kurām nav savu donoru orgānu, un lai nodrošinātu brīvāku 
informācijas plūsmu attiecībā uz audiem un šūnām starp valstīm;

12. īpaši atzinīgi Eiropas kontekstā vērtē Eurocet nozīmi šajā jomā, kuram ir bijusi būtiska 
loma, darbojoties kā centrālajai Eiropas datubāzei attiecībā uz datu vākšanu par audu un 
šūnu ziedošanas un transplantēšanas darbībām; aicina dalībvalstu iestādes stiprināt savu 
sadarbību ar Eurocet, lai vienotos par turpmākiem kopīgiem standartiem attiecībā uz šūnu 
un audu ziedošanu un tādējādi ļautu veselības aprūpes profesionāļiem uzlabot Eiropas 
iedzīvotājiem piedāvāto orgānu atbilstību;
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13. aicina dalībvalstis apsvērt visas iespējamās iespējas, lai paplašinātu starptautisko 
sadarbību šajā jomā, īpaši attiecībā uz potenciālo hematopoētisko cilmes šūnu 
izmantošanu;

Nabassaites asiņu un cilmes šūnas

14. atzīst nozīmīgos zinātnes sasniegumus nabassaites asiņu jomā un iespējamo nabassaites 
asiņu izmantošanu slimību, tostarp bērnu slimību, ārstēšanā;

15. uzsver, cik svarīgi ir mātei ziedot nabassaites asinis un audus dzimšanas brīdī valsts vai 
privātajām bankām, lai palīdzētu ārstēt slimības un veikt turpmākus pētījumus šajā jomā;

16. aicina dalībvalstis palielināt informētību par valsts un privātajām nabassaites asiņu 
bankām, organizējot informācijas kampaņas, kas varētu notikt, piemēram, pirmsdzemdību 
nodarbībās;

17. ierosina dalībvalstīm apsvērt iespēju pieņemt un ieviest kopējus darbības un ētikas 
standartus attiecībā uz valsts un privātajām nabassaites asiņu bankām, piemēram, tādām, 
kuras ierosinājušas bezpeļņas organizācijas, piemēram, Starptautiskais Netcord fonds un 
Šūnu terapijas akreditācijas fonds (FACT);

18. mudina valsts un privātās nabassaites asiņu bankas sadarboties daudz ciešāk, lai 
paaugstinātu valsts nabassaites asiņu un audu paraugu pieejamību;

19. uzsver neinvazīvu procedūru izstrādi cilmes šūnu ieguvei, izmantojot perifēro asins cilmes 
šūnu savākšanu (PBSC);

20. aicina dalībvalstis apsvērt iespēju izvērst asins cilmes šūnu paraugu savākšanas centru 
skaitu, lai palielinātu izredzes atrast atbilstošu donoru tiem, kam vajadzīga transplantācija;

21. aicina dalībvalstis izstrādāt programmas, kas mudina mazākumtautību etniskās grupas 
ziedot audus un šūnas valsts bankām, lai veiksmīgi risinātu donoru orgānu trūkumu šajā 
grupā;

22. uzsver, ka, lai garantētu esošās normatīvās dažādības ievērošanu visās dalībvalstīs, kas 
atspoguļo atšķirīgas nacionālās vērtības un praksi šajā jomā, šajā ziņojumā nav ietverti 
jautājumi par embriju cilmes šūnu pētniecību, terapeitisko klonēšanu un mākslīgo 
apaugļošanu;

23. aicina Komisiju apsvērt iespēju pārskatīt principus, kuri reglamentē audu un šūnu 
ziedošanu, kā noteikts Direktīvā 2004/23/EK, lai saskaņotu tos ar principiem, kuri 
reglamentē orgānu ziedošanu, kas noteikta Direktīvā 2010/45/ES, un ņemt vērā zinātnes 
sasniegumus un šī ziņojuma ieteikumus;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ievads un darbības joma

Šis ziņojums atbalsta viedokli, ka ziedošanai ir jābūt brīvprātīgai un tā jāveic nekomerciālā 
nolūkā pārredzamā vidē. Tajā aplūkoti tikai audi un šūnas, kuras ietilpst vienā no trim 
kategorijām, proti, dažādi audi, reproduktīvās šūnas un nereproduktīvās šūnas. Izņemot ādas 
audus, trahejas un augļa membrānu, ziedojumu parasti iegūst no miruša donora.

Tā kā veselības aprūpe ir galvenokārt dalībvalsts kompetence, turpmāk izklāstītie ieteikumi ir 
vērsti uz to, lai papildinātu esošās dalībvalstu prakses un balstītos uz tādām jomām kā 
pārrobežu ziedošana. Tomēr jāatzīmē, ka tādi jautājumi kā embriju cilmes šūnu pētniecība, 
mākslīgā apaugļošana un klonēšana, izmantojot cilmes šūnas pētnieciskām vajadzībām, 
neietilpst šā ziņojuma darbības jomā, un tos vislabāk būtu izlemt dalībvalstu līmenī.

Kompensācija un altruisms

Referente uzskata, ka altruisms ir ļoti svarīgs attiecībā uz audu un šūnu ziedošanu.
Dalībvalstīm ir rūpīgi jāpārvalda un jānosaka kompensācija par ziedošanu, un tā nedrīkst 
pārsniegt summu, kura sedz ar ziedošanu saistītos izdevumus, piemēram, ceļa izdevumi, 
ienākumu zaudējumi un medicīniskas izmaksas. Tomēr šim jautājumam ir bijuši dažādi 
normatīvi risinājumi, un dažas valstis piedāvā papildu finansiālu kompensāciju par 
dzimumšūnu ziedošanu. Noraidot šādu pieeju, referente vēlas drīzāk izcelt nemateriālus 
„pabalstus natūrā”, kādi ir, piemēram, esošajā programmā Apvienotajā Karalistē, kas veicina 
olšūnu apmaiņu nolūkā palīdzēt palielināt ziedoto dzimumšūnu skaitu un kas paredz ētiskāku 
kompensāciju, lai atspoguļotu ar ziedošanu saistītās neērtības un grūtības.

Referente arī pauž bažas par juridiskām un ētikas problēmām, ko radījusi daudzo tīmekļa 
vietņu pastāvēšana, kuras ļauj cilvēkiem pirkt vai pārdot dzimumšūnas tiešsaistē.
Dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja pieņemt tiesību aktus, lai reglamentētu šo jomu un 
novērstu iespējamu melnā tirgus parādīšanos tiešsaistē.

Starptautiskā sadarbība un izsekojamība

Komisijas ziņojumā uzsvērts, ka dažās dalībvalstīs trūkst kaulu smadzeņu un spermas šūnu un 
ka daudzām valstīm ir grūtības atrast piemērotu audu un šūnu orgānus tiem, kuri pieder pie 
etnisko minoritāšu grupām. Šis ziņojums vērsts uz to, lai palielinātu audu un šūnu piegādi, 
apmainoties ar labāko praksi attiecībā uz kopīgām darbībām, ētikas standartiem un palielinot 
izpratni par ziedošanu. Īpaši referente aicina pastiprināt sadarbību starp dalībvalstīm un esošo 
Eurocet projektu. Ziņojumā arī iekļautas atsauces uz starptautiskajiem nolīgumiem, lai 
palīdzētu veicināt noteikumu pieņemšanu audu un šūnu jomā, vienlaikus garantējot veselības 
un drošības standartu ievērošanu, kas ir izdevīgi visām iesaistītajām ieinteresētajām pusēm.
Lai sekmētu efektīvu pārrobežu sadarbību šajā jomā, ir jāveic stingras pārbaudes, lai 
nodrošinātu maksimālu izsekojamību un pārskatāmību ziedošanas sistēmā.

Nabassaites asiņu un cilmes šūnas

Referente vēlas pievērst īpašu uzmanību nabassaites asiņu ziedošanai, no kā iegūst cilmes 
šūnas, jo parādās aizvien vairāk pierādījumu tam, ka šīs šūnas var izmantot slimību, tostarp 
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bērnu slimību, ārstēšanā. Lai optimizētu nabassaites asiņu potenciālu, kompetentajām varas 
iestādēm vajadzētu izstrādāt sabiedrības informēšanas kampaņas, kas vērstas galvenokārt uz 
grūtniecēm. Kopīgi standarti ir jāizpilda un jāpraktizē gan valsts, gan privātajām bankām, 
kurām jāsadarbojas, lai palielinātu valsts nabassaites asiņu paraugu pieejamību.

Referente uzsver priekšrocības, ko sniedz dažādu metožu izpēte, lai iegūtu cilmes šūnas, 
piemēram, perifēro asins cilmes šūnu savākšana (PSBC), kas ir neinvazīva procedūra. The 
Anthony Nolan Trust, Apvienotās Karalistes asins vēža labdarības fonds, savāc asins cilmes 
šūnas no donoriem, lai palīdzētu tiem, kuru dzīvības glābšanai ir nepieciešams cilmes šūnas 
transplantāts, un vidēji nodrošina divus transplantātus dienā, kas parāda šīs medicīniskās 
tehnoloģijas pievienoto vērtību. Turklāt referente ir stingri pārliecināta, ka nesenais ASV 
lēmums, ar kuru atļauj asins cilmes šūnu, kas iegūtas, izmantojot aferēzes procedūru, 
pārdošanu, ir jāaplūko piesardzīgi, un atkāroti apstiprina, ka ziedošanai jānotiek brīvprātīgi un 
bezmaksas.

Nobeiguma piezīmes

Šajā ziņojumā ir analizētas pašreizējās ES tendences brīvprātīgas un bezmaksas audu un šūnu
ziedošanas jomā un sniegti ieteikumi, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti visā Eiropā un 
palielinātu ziedojumu plūsmu starp dalībvalstīm. Īpaša uzmanība ir pievērsta cilmes šūnu un 
nabassaites asiņu rezervju palielināšanai dalībvalstīs un cilmes šūnu terapiju izmantošanai, lai 
veiksmīgi ārstētu slimības. Referente atzinīgi vērtē savu kolēģu sadarbību šā ziņojuma 
sagatavošanā.


