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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dobrowolnego i honorowego dawstwa tkanek i komórek
(2011/2307(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 184 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie 
dobrowolnego i honorowego dawstwa tkanek i komórek (COM(2011)0352),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do 
przeszczepienia1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie komunikatu Komisji 
zatytułowanego „Plan działania dotyczący dawstwa i przeszczepiania narządów (2009–
2015): zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi”2,

– uwzględniając dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, 
testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i 
komórek ludzkich3,

– uwzględniając dyrektywę 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r.4.wprowadzającą w życie 
dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych 
wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek 
ludzkich,

– uwzględniając wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie przeszczepiania 
narządów ludzkich,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy o prawach człowieka i biomedycynie wraz z 
protokołem dodatkowym dotyczącym przeszczepiania narządów i tkanek pochodzenia 
ludzkiego,

– uwzględniając dane o prowadzonej w Europie działalności w zakresie dawstwa i 
przeszczepu tkanek oraz komórek hematopoetycznych i rozrodczych zawarte w 
sprawozdaniu Europejskiego Rejestru Narządów, Tkanek i Komórek z 2010 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

                                               
1 Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 14.
2 Dz.U. C 161E z 31.5.2011, s. 65. 
3 Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 48. 
4 Dz.U. L 38 z 9.2.2006, s. 40.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że oddawane tkanki i komórki, np. skóra, kości, ścięgna, rogówki i 
komórki macierzyste szpiku, są w coraz większym stopniu wykorzystywane w leczeniu 
oraz jako materiał wyjściowy w przypadku produktów leczniczych terapii zaawansowanej 
(ATMP);

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy 2004/23/WE państwa 
członkowskie co trzy lata składają Komisji sprawozdania w sprawie praktyki 
dobrowolnego i honorowego dawstwa;

C. mając na uwadze, że w 27 spośród 29 krajów sprawozdających istnieje jakaś forma 
przepisów (prawnie wiążących lub nie), które regulują dobrowolne i nieodpłatne dawstwo 
tkanek i komórek;

D. mając na uwadze, że w 13 krajach istnieją przewodnie zasady w zakresie możliwości 
stosowania pewnych form rekompensaty lub środków zachęcających w odniesieniu do 
dawców tkanek i komórek;

E. mając na uwadze, że dziewiętnaście krajów zgłosiło stosowanie jakichś form 
rekompensaty lub środków zachęcających w odniesieniu do żywych dawców tkanek i 
komórek (z wyjątkiem komórek rozrodczych);

F. mając na uwadze, że w 14 krajach stosuje się jakąś formę rekompensaty lub środków 
zachęcających w przypadku dawstwa komórek rozrodczych;

G. mając na uwadze, że w czterech krajach stosuje się jakieś formy rekompensaty lub 
środków zachęcających w odniesieniu do krewnych zmarłych dawców;

H. mając na uwadze, że świadomość społeczna i opinia publiczna odgrywają bardzo ważną 
rolę w podnoszeniu wskaźników dawstwa tkanek i komórek;

I. mając na uwadze, że tylko w 11 krajach realizowana jest polityka podejmowania starań na 
rzecz promowania samowystarczalności pod względem tkanek i komórek;

J. mając na uwadze, że w większości krajów sprawozdających istnieją publiczne punkty 
pobrań/zaopatrzenia w tkanki i komórki lub system dualistyczny obejmujący prywatne i 
publiczne punkty pobrań/zaopatrzenia;

K. mając na uwadze, że tkanki i komórki ludzkie pobierane są przez osoby, które pomyślnie 
ukończyły program szkoleniowy określony przez zespół kliniczny specjalizujący się w 
pobieraniu tkanek i komórek lub bank tkanek autoryzowany do pobierania;

L. mając na uwadze, że zabieg medyczny można przeprowadzić wyłącznie po dobrowolnym 
wyrażeniu na niego świadomej zgody przez daną osobę;

M. mając na uwadze, że zastosowanie tkanek i komórek u ludzi niesie ze sobą ryzyko 
przenoszenia chorób i innych potencjalnych niepożądanych działań dla biorców. Ryzyko 
to można zmniejszyć przez staranne dobieranie dawców, badanie materiału z każdego 
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pobrania tkanek lub komórek oraz stosowanie procedur pobierania tkanek i komórek 
zgodnych z zasadami i procesami ustanawianymi i odpowiednio aktualizowanymi według 
najlepszej dostępnej wiedzy naukowej;

1. z zadowoleniem przyjmuje wnioski zawarte w drugim sprawozdaniu w sprawie 
dobrowolnego i honorowego dawstwa tkanek i komórek;

Rekompensata a bezinteresowność

2. podkreśla, że dawstwo powinno być dobrowolne i nieodpłatne oraz odbywać się w jasno 
określonych ramach prawnych i etycznych;

3. popiera środki mające na celu ochronę żywych dawców oraz zapewnienie 
bezinteresownego i dobrowolnego charakteru dawstwa, jak również uważa, że zasada 
bezinteresowności ma zasadnicze znaczenie nie tylko dlatego, że korzystnie wpływa na 
jakość i bezpieczeństwo pobieranych komórek i tkanek, ale również dlatego, że świadczy 
o solidaryzowaniu się z losem innych;

4. wzywa państwa członkowskie do określenia warunków przyznawania rekompensaty 
finansowej z uwzględnieniem faktu, że rekompensata ściśle ogranicza się do przypadków 
pokrywania kosztów ponoszonych w związku z dawstwem narządów, np. kosztów 
podróży, utraconych dochodów lub kosztów leczenia, co oznacza zakaz jakichkolwiek 
zachęt, ale i narażania potencjalnego dawcy na straty finansowe;

5. zaznacza jednak, że zasadę bezinteresowności niekoniecznie narusza stosowanie zachęt 
niefinansowych, np. świadczeń rzeczowych, które mogą uczynić dawstwo mniej 
uciążliwym i bardziej atrakcyjnym, gwarantując przy tym, że ciało człowieka nie będzie 
służyło do celów zarobkowych;

6. wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby wybór żywych dawców dokonywany 
był na podstawie stanu ich zdrowia i wywiadu lekarskiego, w tym w razie konieczności 
oceny psychologicznej, przez wykwalifikowanych lub wyszkolonych właściwych 
specjalistów;

Kwestie identyfikowalności i przejrzystości

7. podkreśla, że zasada przejrzystości stanowi warunek osiągnięcia wysokiego poziomu 
wsparcia publicznego dla dawstwa; zachęca państwa członkowskie do podjęcia starań w 
celu stworzenia przejrzystego systemu dawstwa, który szanuje bezpieczeństwo pacjenta i 
zwiększa identyfikowalność mającą szczególne znaczenie w przypadku dawstwa gamet;

8. w związku z powyższym wzywa państwa członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich informacji i danych, aby społeczeństwo mogło dokonywać świadomych 
wyborów;

9. zwraca uwagę na problemy prawne i etyczne wynikające z istnienia stron internetowych 
umożliwiających ludziom sprzedaż lub zakup gamet drogą internetową; wzywa państwa 
członkowskie do rozważenia możliwości uregulowania tej dziedziny, aby zapobiec 
ewentualnemu powstaniu czarnego rynku w Internecie;
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Wymiana najlepszych praktyk oraz ściślejsza współpraca europejska i międzynarodowa

10. wzywa państwa członkowskie do podjęcia wspólnych wysiłków w celu uczestnictwa w 
wymianie najlepszych praktyk służącej rozwiązywaniu problemów wynikających z 
niedostatecznego zaopatrzenia w tkanki i komórki oraz możliwie najskuteczniejszemu 
podnoszeniu świadomości w zakresie dawstwa tkanek i komórek;

11. uważa, że porozumienia dwustronne odgrywają niezmiernie ważną rolę we wspomaganiu 
krajów, które doświadczają niedoboru tkanek i komórek lub którym brakuje 
odpowiednich dawców, oraz w zapewnianiu swobodniejszego przepływu informacji o 
tkankach i komórkach pomiędzy państwami;

12. w kontekście europejskim ze szczególnym uznaniem odnosi się w tym względzie do 
kluczowej roli EUROCET jako centralnej europejskiej bazy danych służącej do zbierania 
informacji o działalności w zakresie dawstwa i przeszczepu tkanek i komórek; wzywa 
władze państw członkowskich do zacieśnienia współpracy z EUROCET w celu 
uzgodnienia dalszych wspólnych norm w zakresie dawstwa komórek i tkanek, a co za tym 
idzie – umożliwienia pracownikom służby zdrowia wyszukiwania bardziej odpowiednich 
dawców dla obywateli europejskich;

13. wzywa państwa członkowskie do zbadania wszelkich dostępnych możliwości nawiązania 
szerszej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie, zwłaszcza w odniesieniu do 
potencjalnych zastosowań komórek macierzystych szpiku;

Krew pępowinowa i komórki macierzyste

14. przyznaje, że w dziedzinie badań nad krwią pępowinową dokonał się istotny postęp 
naukowy oraz że krew pępowinowa może potencjalnie służyć do leczenia chorób, w tym 
chorób dziecięcych;

15. zaznacza, jak duże znaczenie ma ofiarowywanie przez matki po porodzie krwi 
pępowinowej i tkanek bankom publicznym lub prywatnym, aby pomóc w leczeniu chorób 
i dalszym prowadzeniu badań naukowych w tej dziedzinie;

16. wzywa państwa członkowskie do podnoszenia świadomości w zakresie publicznych i 
prywatnych banków krwi pępowinowej za pośrednictwem kampanii informacyjnych, 
które mogą się odbywać przykładowo w szkołach rodzenia;

17. proponuje, aby państwa członkowskie rozważyły możliwość przyjęcia i egzekwowania 
wspólnych norm operacyjnych i etycznych w stosunku do publicznych i prywatnych 
banków krwi pępowinowej, np. wzorując się na propozycjach organizacji 
nienastawionych na zysk, takich jak International NetCord Foundation i Foundation for 
the Accreditation of Cellular Therapy (FACT);

18. zachęca publiczne i prywatne banki krwi pępowinowej do ściślejszej współpracy w celu 
zwiększenia dostępności na szczeblu krajowym próbek krwi pępowinowej i tkanek;

19. zwraca uwagę na rozwój nieinwazyjnych procedur pozyskiwania komórek macierzystych 
przez pobieranie komórek macierzystych krwi obwodowej (PBSC);
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20. wzywa państwa członkowskie do rozważenia możliwości zwiększenia liczby ośrodków 
pobierających próbki komórek macierzystych krwi, aby istniały większe szanse na 
znalezienie odpowiedniego dawcy dla osób potrzebujących przeszczepu;

21. wzywa państwa członkowskie do opracowania programów zachęcających członków 
mniejszości etnicznych do ofiarowywania bankom publicznym tkanek i komórek w celu 
rozwiązania problemu niedostatecznej liczby odpowiednich dawców w tej grupie;

22. podkreśla, że celem zagwarantowania poszanowania różnorodności prawnej występującej 
wśród państw członkowskich, która odzwierciedla odmienność wartości i praktyk w tej 
dziedzinie w poszczególnych krajach, zakres niniejszego sprawozdania nie obejmuje 
kwestii związanych z badaniami naukowymi nad zarodkowymi komórkami 
macierzystymi, klonowaniem w celach leczniczych i zapłodnieniem in vitro;

23. wzywa Komisję do rozważenia możliwości zrewidowania zasad regulujących dawstwo 
tkanek i komórek ustanowionych w dyrektywie 2004/23/WE, aby zasady te dostosować 
do zasad regulujących dawstwo narządów ustanowionych w dyrektywie 2010/45/UE oraz 
uwzględnić postęp naukowy i zalecenia zawarte w niniejszym sprawozdaniu;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Wstęp i zakres

Niniejsze sprawozdanie służy wzmocnieniu stanowiska, zgodnie z którym dawstwo powinno 
być dobrowolne i nienastawione na zysk oraz odbywać się w przejrzystych warunkach.
Przedmiotem sprawozdania są wyłącznie tkanki i komórki należące do jednej z trzech 
następujących kategorii: tkanek różnych, komórek rozrodczych i komórek nierozrodczych. Z 
wyjątkiem tkanki skórnej, naczyń i błony owodniowej dawcą jest zwykle osoba zmarła.

Jako że opieka zdrowotna w znacznej mierze leży w kompetencjach państw członkowskich, 
niniejsze zalecenia mają stanowić uzupełnienie praktyk stosowanych w państwach 
członkowskich, opierając się na takich zagadnieniach, jak dawstwo w warunkach
transgranicznych. Należy jednak zauważyć, że takie kwestie, jak badania naukowe nad 
zarodkowymi komórkami macierzystymi, zapłodnienie in vitro i klonowanie z 
wykorzystaniem komórek macierzystych do celów badawczych, wykraczają poza zakres 
niniejszego sprawozdania i podlegają rozstrzygnięciu na szczeblu państw członkowskich.

Rekompensata a bezinteresowność

Sprawozdawczyni jest zdania, że bezinteresowność ma podstawowe znaczenie w przypadku 
dawstwa tkanek i komórek. Rekompensata dla dawcy wymaga ostrożnego podejścia ze strony 
państw członkowskich, które powinny sprecyzować warunki przyznawania takiej 
rekompensaty, a ponadto powinna się ona ograniczać do przypadków pokrywania kosztów 
ponoszonych w związku z dawstwem, np. kosztów podróży, utraconych dochodów i kosztów 
leczenia. Niemniej zagadnienie to rozstrzygnięto prawnie na różne sposoby, a w niektórych 
krajach za dawstwo gamet przysługuje właśnie dodatkowa rekompensata pieniężna.
Sprzeciwiając się takiemu podejściu, sprawozdawczyni wolałaby raczej zwrócić uwagę na 
niefinansowe „świadczenia rzeczowe”, których przykładem jest realizowany obecnie w 
Wielkiej Brytanii program zachęcający do dzielenia się komórkami jajowymi, aby przyczynić 
się do zwiększenia liczby ofiarowywanych gamet, oraz które stanowią bardziej etyczną formę 
rekompensaty będącej zadośćuczynieniem za niedogodności i kłopoty wynikające z dawstwa.

Sprawozdawczyni zaniepokojona jest ponadto problemami prawnymi i etycznymi 
wynikającymi z istnienia licznych stron internetowych umożliwiających ludziom sprzedaż lub 
zakup gamet drogą internetową. Państwa członkowskie powinny rozważyć możliwość 
przyjęcia przepisów regulujących to zagadnienie, aby zapobiec ewentualnemu powstaniu 
czarnego rynku w Internecie.

Współpraca międzynarodowa i identyfikowalność

W sprawozdaniu Komisji podkreśla się, że w niektórych państwach członkowskich występuje 
niedobór szpiku kostnego i nasienia oraz że w wielu krajach istnieją trudności ze 
znalezieniem odpowiednich dawców tkanek i komórek dla członków grup mniejszości 
etnicznych. W niniejszym sprawozdaniu dąży się do zwiększenia zaopatrzenia w tkanki i 
komórki przez wymianę najlepszych praktyk w odniesieniu do wspólnych operacji, norm 
etycznych i podnoszenia świadomości w zakresie dawstwa. Sprawozdawczyni apeluje w 
szczególności o ściślejszą współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w ramach 
istniejącego przedsięwzięcia EUROCET. Nawiązuje się również do porozumień 
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międzynarodowych, które mogą pomóc w zwiększeniu dostępności tkanek i komórek, a przy 
tym zagwarantować poszanowanie norm zdrowia i bezpieczeństwa, co jest korzystne dla 
wszystkich zainteresowanych stron. W celu nawiązania faktycznej współpracy 
transgranicznej w tej dziedzinie konieczne jest przeprowadzanie gruntownych kontroli, aby 
zapewnić maksymalną identyfikowalność i przejrzystość w systemie dawstwa.

Krew pępowinowa i komórki macierzyste

Sprawozdawczyni chciałaby zwrócić szczególną uwagę na dawstwo krwi pępowinowej, z 
której pozyskuje się komórki macierzyste, zważywszy że coraz więcej badań wskazuje na 
możliwość stosowania tych komórek w leczeniu chorób, w tym chorób dziecięcych. Jeżeli 
potencjał krwi pępowinowej ma być optymalnie wykorzystywany, właściwe władze powinny 
opracować kampanie uświadamiające skierowane głównie do kobiet ciężarnych. Należy także 
egzekwować i stosować wspólne normy w bankach krajowych i prywatnych, które powinny 
współpracować ze sobą, aby zwiększyć dostępność próbek krwi pępowinowej na szczeblu 
krajowym.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę na korzyści wynikające z badania różnych metod 
stosowanych do pozyskiwania komórek macierzystych, np. procedury nieinwazyjnej 
polegającej na pobieraniu komórek macierzystych krwi obwodowej (PBSC). Fundacja im. 
Anthony'ego Nolana, brytyjska organizacja dobroczynna pomagająca chorym na raka krwi, 
pobiera od dawców komórki macierzyste krwi, aby ratować życie osobom potrzebującym 
przeszczepu komórek macierzystych, zapewniając średnio dwa przeszczepy dziennie, co 
pokazuje, jaką wartość dodaną wnosi ta technologia medyczna. Ponadto sprawozdawczyni 
stanowczo uważa, że do niedawno wydanego w USA orzeczenia zezwalającego na sprzedaż 
komórek macierzystych krwi uzyskanych przez aferezę należy podejść z ostrożnością, oraz 
przypomina, że dawstwo powinno być dobrowolne i nieodpłatne.

Uwagi końcowe

Niniejsze sprawozdanie zawiera analizę aktualnych tendencji w UE w dziedzinie 
dobrowolnego i honorowego dawstwa tkanek i komórek oraz zalecenia mające na celu 
podniesienie jakości życia mieszkańców Europy i zwiększenie dawstwa w wymiarze 
transgranicznym pomiędzy państwami członkowskimi. Szczególną uwagę zwraca się na 
zwiększenie rezerw komórek macierzystych i krwi pępowinowej w państwach członkowskich 
oraz wykorzystanie komórek macierzystych do skutecznego leczenia chorób.
Sprawozdawczyni z uznaniem odnosi się do wkładu osób, które wspólnie z nią opracowały 
niniejsze sprawozdanie.


