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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dobrovoľnom a bezplatnom darcovstve tkanív a buniek
(2011/2307(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 184 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na druhú správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o dobrovoľnom a bezplatnom 
darcovstve tkanív a buniek (COM(2011)0352),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 
o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2010 o oznámení Komisie: Akčný plán 
v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015): posilnená spolupráca medzi 
členskými štátmi2,

– so zreteľom na smernicu 2004/23/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 
ustanovujúcu normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, 
spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek3,

– so zreteľom na smernicu 2006/17/ES z 8. februára 20064, ktorou sa vykonáva smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na 
darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek,

– so zreteľom na usmerňujúce zásady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre 
transplantácie ľudských orgánov,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ľudských právach a biomedicíne a jeho 
dodatkový protokol týkajúci sa transplantácie orgánov a tkanív ľudského pôvodu,

– so zreteľom na európske údaje o činnostiach v oblasti darcovstva a transplantáciách 
tkanív, hematopoetických a reprodukčných buniek uvedené v správe Európskeho registra 
orgánov, tkanív a buniek za rok 2010,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0000/2012),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 14.
2 Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 65. 
3 Ú. v. ES L 102, 7.4.2004, s. 48. 
4 Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 40.
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A. keďže darované tkanivá a bunky, ako sú koža, kosti, šľachy, rohovky a hematopoetické 
kmeňové bunky, sa čoraz viac využívajú pri liečbe a ako východiskový materiál v liekoch 
na inovatívnu liečbu (ATMP – advanced therapy medicinal products);

B. keďže podľa článku 12 ods. 1 smernice 2004/23/ES členské štáty každé tri roky 
predkladajú Komisii správy o situácii v oblasti dobrovoľného a bezplatného darcovstva;

C. keďže 27 z 29 krajín, ktoré podali správu, disponuje nejakou formou ustanovení, ktorými 
sa riadi zásada dobrovoľného a bezplatného darcovstva tkanív a buniek (záväzných alebo 
nezáväzných);

D. keďže 13 krajín má usmernenia, pokiaľ ide o možnosť poskytovania foriem odmien alebo 
stimulov darcom tkanív a buniek;

E. keďže 19 krajín, ktoré podali správu, má nejaký systém odmeňovania alebo stimulácie pre 
darcov tkanív a buniek (s výnimkou reprodukčných buniek);

F. keďže 14 krajín poskytuje určitú formu odmien alebo stimulov v prípade darcovstva 
reprodukčných buniek;

G. keďže štyri krajiny poskytujú nejakú formu odmien alebo stimulov príbuzným zosnulých 
darcov;

H. keďže pri zvyšovaní počtu darovaných tkanív a buniek zohrávajú veľmi dôležitú úlohu 
informovanosť verejnosti a verejná mienka;

I. keďže len 11 krajín má stratégie na podporu sebestačnosti pri obstarávaní tkanív a buniek;

J. keďže väčšina krajín, ktoré podali správu, má subjekty uskutočňujúce odber/dodávky 
tkanív a buniek patriace do verejného sektora alebo duálny systém súkromných
a verejných subjektov uskutočňujúcich odber/dodávky;

K. keďže odoberanie ľudských tkanív a buniek musia vykonávať osoby, ktoré úspešne 
absolvovali školiaci program stanovený klinickým tímom špecializovaným na odoberanie 
tkanív a buniek alebo tkanivovým zariadením oprávneným na ich odber;

L. keďže lekársky zákrok možno vykonať len po tom, ako k nemu dotknutá osoba dala 
slobodný a informovaný súhlas;

M. keďže používanie tkanív a buniek na aplikáciu v ľudskom tele so sebou nesie riziko 
prenosu ochorení na príjemcov a iných potenciálnych nežiaducich účinkov, pričom toto 
riziko možno znížiť starostlivým výberom darcu, testovaním každého darcovstva 
a používaním postupov odberu tkanív a buniek v súlade s pravidlami a procesmi 
stanovenými a aktualizovanými podľa najlepších dostupných odborných odporúčaní;

1. víta závery druhej správy o dobrovoľnom a bezplatnom darcovstve tkanív a buniek;

Odmeny a altruizmus

2. zdôrazňuje, že darcovstvo orgánov by malo byť dobrovoľné a neplatené a malo by sa 
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uskutočňovať v jasne vymedzenom právnom a etickom kontexte;

3. podporuje opatrenia zamerané na ochranu živých darcov a na zaisťovanie toho, aby 
darcovstvo bolo altruistické a dobrovoľné, a domnieva sa, že zásada altruizmu má 
podstatný význam, nielen vzhľadom na priaznivý účinok na kvalitu a bezpečnosť 
darovaných buniek a tkanív, ale tiež preto, že je vyjadrením solidarity s utrpením druhých;

4. žiada členské štáty, aby stanovili podmienky, za ktorých sa môže poskytnúť finančná 
odmena, pričom treba mať na zreteli, že takáto odmena je striktne obmedzená na náhradu 
výdavkov spojených s darovaním orgánu, ako je náhrada cestovných výdajov, straty na 
zárobku alebo výdavkov na zdravotnú starostlivosť, čím sa zamedzujú akékoľvek 
finančné stimuly a nevýhody pre potenciálneho darcu;

5. zdôrazňuje však, že zásada altruizmu nemusí byť automaticky porušená poskytnutím 
nefinančných stimulov, napríklad vecných dávok, ktoré môžu uľahčiť a zatraktívniť 
darcovstvo, pričom ostane zaistené, že ľudské telo nebude zdrojom finančného zisku;

6. žiada členské štáty, aby zabezpečili, že žijúci darcovia sa budú vyberať na základe 
zdravotnej a lekárskej anamnézy, v prípade potreby vrátane psychologického posúdenia, 
ktoré vykonávajú kvalifikovaní a spôsobilí odborníci, ktorí absolvovali odbornú prípravu;

Sledovateľnosť a transparentnosť

7. zdôrazňuje, že zásada transparentnosti je kľúčová pre získanie širokej verejnej podpory 
darcovstva; vyzýva členské štáty, aby pracovali na vytvorení transparentného systému 
darcovstva, ktorý zachová bezpečnosť pacientov a zvýši sledovateľnosť, čo je obzvlášť 
dôležité v prípade darcovstva pohlavných buniek;

8. vyzýva v tejto súvislosti členské štáty, aby zabezpečili poskytovanie primeraných 
informácií a údajov s cieľom umožniť verejnosti vykonávať informované rozhodnutia;

9. zdôrazňuje právne a etické problémy spôsobované existenciou webových lokalít, na 
ktorých môžu osoby predávať a kupovať pohlavné bunky on-line; vyzýva členské štáty, 
aby zvážili reguláciu tejto oblasti a predišli tak možnému vzniku čierneho trhu on-line.

Výmena osvedčených postupov a posilňovanie európskej a medzinárodnej spolupráce 

10. vyzýva členské štáty, aby vynaložili intenzívne úsilie, pokiaľ ide o účasť na výmene 
osvedčených postupov v oblasti riešenia nedostatkov v zásobovaní tkanivami a bunkami 
a v oblasti zlepšovania informovanosti o darcovstve tkanív a buniek;

11. domnieva sa, že bilaterálne dohody zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri podpore 
krajín, v ktorých je nedostatok tkanív a buniek alebo nie sú k dispozícii príslušní darcovia, 
a tiež pri zabezpečovaní voľnejšieho toku informácií o tkanivách a bunkách medzi 
jednotlivými štátmi;

12. obzvlášť s nadšením víta v tejto oblasti v európskom kontexte úlohu EUROCET-u 
(Európsky register orgánov, tkanív a buniek), ktorý zohral dôležitú úlohu ako ústredná
európska databáza na zhromažďovanie údajov o darcovstve tkanív a buniek 
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a o činnostiach v oblasti transplantácií; vyzýva orgány členských štátov, aby posilnili 
svoju spoluprácu s EUROCET-om s cieľom dohodnúť ďalšie spoločné normy v oblasti 
darcovstva buniek a tkanív, a tým umožniť zdravotníckym pracovníkom zlepšiť ponuku 
darcov pre európskych občanov;

13. vyzýva členské štáty, aby všemožne vyhľadávali príležitosti na širšiu medzinárodnú 
spoluprácu v tejto oblasti, najmä s ohľadom na potenciálne využitie hematopoetických 
kmeňových buniek;

Pupočníková krv a kmeňové bunky

14. uznáva významný vedecký pokrok dosiahnutý v oblasti pupočníkovej krvi a jej 
potenciálneho využitia pri liečení chorôb vrátane ochorení detí; 

15. zdôrazňuje význam toho, aby matky darovali pupočníkovú krv a tkanivo pri pôrode buď 
do verejných, alebo súkromných bánk na pomoc pri liečení ochorení a na ďalší výskum 
v tejto oblasti;

16. vyzýva členské štáty, aby zvyšovali informovanosť o verejných a súkromných bankách 
pupočníkovej krvi prostredníctvom informačných kampaní, ktoré sa môžu uskutočňovať 
napríklad v rámci tehotenských poradní;

17. navrhuje, aby členské štáty zvážili prijatie a presadzovanie spoločných prevádzkových 
a etických noriem pre verejné aj súkromné banky pupočníkovej krvi, napríklad normy 
navrhnuté neziskovými organizáciami, ako sú medzinárodné združenie NetCord 
Foundation alebo Nadácia pre akreditáciu bunkovej terapie (FACT);

18. vyzýva verejné aj súkromné banky pupočníkovej krvi, aby užšie spolupracovali s cieľom 
zvýšiť dostupnosť vzoriek pupočníkovej krvi a tkanív na vnútroštátnej úrovni;

19. vyzdvihuje vývoj neintruzívnych postupov získavania kmeňových buniek pomocou 
odoberania kmeňových buniek periférnej krvi (PBSC);

20. žiada členské štáty, aby zvážili rozšírenie počtu stredísk na odoberanie vzoriek 
kmeňových buniek z krvi s cieľom zvýšiť možnosti nájdenia vhodného darcu pre osoby, 
ktoré potrebujú transplantáciu;

21. žiada členské štáty, aby vypracovali programy, ktoré podporia darcovstvo tkanív a buniek 
do verejných bánk medzi menšinovými etnickými skupinami s cieľom riešiť nedostatok 
vhodných darcov v tejto skupine;

22. zdôrazňuje, že s cieľom zaručiť rešpektovanie existujúcej rôznosti predpisov 
v jednotlivých členských štátoch, ktorá odráža odlišné vnútroštátne hodnoty a postupy 
v tejto oblasti, sa táto správa nezaoberá problematikou výskumu embryonálnych 
kmeňových buniek, terapeutického klonovania ani oplodňovania in vitro;

23. žiada Komisiu, aby zvážila revidovanie zásad upravujúcich darcovstvo tkanív a buniek,
uvedených v smernici 2004/23/ES s cieľom zladiť ich so zásadami upravujúcimi 
darcovstvo orgánov, uvedenými v smernici 2010/45/EÚ a zohľadniť vedecký rozvoj 
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a odporúčania tejto správy;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod a rozsah

Táto správa potvrdzuje tvrdenie, že darcovstvo by sa malo vykonávať dobrovoľne 
a neziskovo v transparentnom prostredí. Týka sa výlučne tkanív a buniek patriacich do jednej 
z troch kategórií, konkrétne spojivových tkanív, reprodukčných buniek a nereprodukčných 
buniek. S výnimkou kožného tkaniva, ciev a amniotickej membrány darovaný materiál 
väčšinou pochádza od zosnulých darcov. 

Keďže zdravotná starostlivosť je do veľkej miery v právomoci členských štátov, uvedené 
odporúčania sú určené ako doplnenie existujúcich postupov v členských štátoch a týkajú sa 
predovšetkým oblastí, ako je napríklad cezhraničné darcovstvo. Treba však poznamenať, že 
otázky ako výskum embryonálnych kmeňových buniek, oplodňovanie in vitro a klonovanie 
kmeňových buniek na výskumné účely je nad rámec tejto správy a najlepšie je, aby sa o nich 
rozhodovalo na úrovni členských štátov.

Odmeny a altruizmus

Spravodajkyňa zastáva názor, že altruizmus je pri darcovstve tkanív a buniek nesmierne 
dôležitý. Odmeny za darcovstvo by mali byť starostlivo vymedzené a riadené členskými 
štátmi a mali by byť obmedzené na náhradu výdavkov spojených s darcovstvom, ako je 
náhrada cestovných výdavkov, straty na zárobku alebo výdavkov na zdravotnú starostlivosť. 
Táto problematika je však regulovaná veľmi rozlične a niektoré krajiny ponúkajú finančné 
odmeny za darcovstvo pohlavných buniek. Spravodajkyňa takýto prístup zamieta a radšej sa 
usiluje zdôrazniť nefinančné vecné dávky, ako v prípade súčasného programu v Spojenom 
kráľovstve, ktorý podporuje darovanie oocytov („egg-sharing“) s cieľom zvýšiť množstvo 
darovaných pohlavných buniek a ktorý poskytuje etickejšie odmeny zohľadňujúce 
nepríjemnosti a ťažkosti spojené s darcovstvom.

Spravodajkyňa je takisto znepokojená právnymi a etickými problémami spôsobovanými 
existenciou početných webových lokalít, na ktorých osoby môžu predávať a kupovať 
pohlavné bunky on-line. Členské štáty by mali zvážiť prijatie právnych predpisov na 
reguláciu tejto oblasti s cieľom predísť možnému vzniku čierneho trhu on-line.

Medzinárodná spolupráca a sledovateľnosť

V správe Komisie sa zdôrazňuje, že v niektorých členských štátoch je nedostatok kostnej 
drene a spermií a mnohé krajiny zažívajú ťažkosti s hľadaním vhodných tkanív a buniek pre 
príslušníkov menšinových etnických skupín. Táto správa nabáda na zvýšenie zásob tkanív 
a buniek výmenou osvedčených postupov v oblasti bežných operácií, etických noriem 
a informovanosti o darcovstve. Spravodajkyňa obzvlášť vyzýva na väčšiu spoluprácu medzi 
členskými štátmi pomocou existujúceho projektu EUROCET. Uvedené sú aj odkazy na 
medzinárodné dohody, ktoré pomáhajú podporovať poskytovanie tkanív a buniek, pričom 
zaručujú zachovanie zdravotných a bezpečnostných štandardov, čo je výhodné pre všetky 
zainteresované strany. S cieľom napomáhať účinnú cezhraničnú spoluprácu v tejto oblasti by 
sa mali vykonávať pevné kontroly, ktorými sa zaistí maximálna sledovateľnosť 
a transparentnosť systému darcovstva. 
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Pupočníková krv a kmeňové bunky

Spravodajkyňa si želá venovať osobitnú pozornosť darcovstvu pupočníkovej krvi, z ktorého 
sa získavajú kmeňové bunky, keďže sa množia dôkazy, že tieto bunky možno použiť pri 
liečbe chorôb vrátane ochorení detí. Na optimalizovanie potenciálu pupočníkovej krvi by 
príslušné orgány mali pripraviť informačné kampane pre verejnosť zacielené najmä na 
tehotné matky. Mali by sa takisto presadzovať a uplatňovať spoločné normy vo verejných aj 
súkromných bankách, ktoré by mali viesť k zvýšeniu dostupnosti vzoriek pupočníkovej krvi 
na vnútroštátnej úrovni.

Spravodajkyňa zdôrazňuje výhody objavovania rozličných metód na získavanie kmeňových 
buniek, ako napríklad neintruzívny postup odoberania kmeňových buniek periférnej krvi 
(PBSC). Anthony Nolan Trust, charitatívna organizácia venujúca sa problematike rakoviny 
krvi v Spojenom kráľovstve, zhromažďuje kmeňové bunky krvi od darcov na pomoc 
v prípadoch potreby transplantácie kmeňových buniek na záchranu života a zabezpečuje 
priemerne dve transplantácie denne, čo je dôkazom pridanej hodnoty tejto medicínskej 
techniky. Popri tom spravodajkyňa pevne verí, že nedávne rozhodnutie USA, ktorým sa 
povoľuje predaj kmeňových buniek krvi získaných aferézou, treba brať s opatrnosťou 
a opätovne potvrdzuje, že darcovstvo by sa malo vykonávať dobrovoľne a bezplatne. 

Záverečné poznámky

Táto správa analyzuje súčasné trendy v EÚ v oblasti dobrovoľného a bezplatného darcovstva 
tkanív a buniek a podáva odporúčania na zlepšenie kvality života ľudí v celej Európe a na 
zvýšenie toku darovaného materiálu medzi členskými štátmi. Osobitná pozornosť sa venuje 
podpore tvorby rezerv kmeňových buniek a pupočníkovej krvi v členských štátoch 
a spolupráci v oblasti terapie pomocou kmeňových buniek s cieľom úspešnej liečby chorôb. 
Spravodajkyňa víta spoluprácu svojich kolegov na tejto správe. 


