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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prostovoljnem in neplačanem darovanju tkiv in celic
(2011/2307(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 184 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju drugega poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o prostovoljnem in neplačanem darovanju 
tkiv in celic (COM(2011)0352),

– ob upoštevanju Direktive 2010/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 
2010 o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. maja 2010 o sporočilu Komisije: Akcijski načrt 
o darovanju in presajanju organov (2009–2015): krepitev sodelovanja med državami 
članicami2,

– ob upoštevanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 
2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, 
predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic3,

– ob upoštevanju Direktive 2006/17/ES z dne 8. februarja 20064 o izvajanju Direktive 
2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehničnih zahtevah za darovanje, 
pridobivanje in testiranje človeških tkiv in celic,

– ob upoštevanju vodilnih načel Svetovne zdravstvene organizacije o presajanju človeških 
organov,

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino in 
njenega dodatnega protokola o presaditvi človeških organov in tkiv,

– ob upoštevanju evropskih podatkov o tkivih, darovanju hematopoetskih in reproduktivnih 
celic ter presajanju iz poročila Evropskega registra za organe, tkiva in celice iz leta 2010,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2012),

A. ker se darovana tkiva in celice, kot so koža, kosti, tetive, roženice in hematopoetske 

                                               
1 UL L 207, 6.8.2010, str. 14.
2 UL C 161E, 31.5.2011, str. 65. 
3 UL L 102, 7.4.2004, str. 48. 
4 UL L 38, 9.2. 2006, str. 40
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matične celice, vse pogosteje uporabljajo pri medicinskem zdravljenju in kot izhodiščne 
snovi za zdravila za napredno zdravljenje;

B. ker države članice v skladu s členom 12(1) Direktive 2004/23/ES vsaka tri leta poročajo 
Komisiji o izvajanju prostovoljnega in neplačanega darovanja krvi;

C. ker je v 27 državah poročevalkah od 29 na nek način urejeno načelo prostovoljnega in 
neplačanega darovanja tkiv in celic (zavezujoče ali nezavezujoče);

D. ker ima 13 držav usmeritvena načela glede možnosti nadomestil ali spodbud za darovalce 
tkiv in celic;

E. ker 19 držav poroča o nadomestilih ali spodbudah živim darovalcem tkiv in celic (razen 
reproduktivnih celic); 

F. ker v 14 državah obstajajo nadomestila ali spodbude za darovanje reproduktivnih celic;

G. ker štiri države zagotavljajo nadomestila ali spodbude za svojce mrtvih darovalcev;

H. ker imata osveščenost in mnenje javnosti zelo pomembno vlogo pri povečevanju števila 
darovalcev tkiv in celic;

I. ker ima samo 11 držav vzpostavljene politike za spodbujanje samozadostnosti s tkivi in 
celicami;

J. ker ima večina držav poročevalk javne ustanove za zbiranje tkiv in celic ter preskrbo z 
njimi ali zasebne in javne ustanove za zbiranje in preskrbo;

K. ker pridobivanje človeških tkiv in celic opravljajo osebe, ki so uspešno zaključile program 
usposabljanja, ki ga določi klinična skupina, specializirana za tkiva in celice, ki jih je treba 
pridobiti, ali ustanova za zbiranje tkiv, ki ima odobritev za pridobivanje;

L. ker se sme zdravstveni poseg opraviti zgolj po tem, ko je zadevna oseba podala svobodno 
privolitev po predhodni seznanitvi;

M. ker uporaba tkiv in celic za zdravljenje v človeškem telesu s seboj prinaša nevarnost 
prenosa bolezni ali drugih neželenih učinkov pri prejemnikih. To tveganje se lahko 
zmanjša s pazljivo izbiro darovalcev, testiranjem vsakega darovanja in uporabo postopkov 
za pridobivanje tkiv in celic v skladu s pravili in postopki, določenimi in posodobljenimi 
ob upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih priporočil;

1. pozdravlja sklepe drugega poročila o prostovoljnem in neplačanem darovanju tkiv in 
celic; 

Nadomestilo in nesebičnost

2. poudarja, da bi darovanje moralo biti prostovoljno in neplačano ter bi se moralo izvajati v 
jasno opredeljenih pravnih in etičnih okvirih;

3. podpira ukrepe, katerih namen je zaščita živih darovalcev in zagotavljanje, da je darovanje 
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organov nesebično in prostovoljno, ter meni, da je načelo nesebičnosti bistvenega 
pomena, pa ne le zaradi ugodnega vpliva na kakovost in varnost podarjenih celic in tkiv, 
ampak tudi zato, ker pomeni solidarnost s stisko drugih;

4. poziva države članice, naj opredelijo pogoje, pod katerimi se lahko dodeli nadomestilo, pri 
čemer naj upoštevajo, da je slednje strogo omejeno na poravnavo stroškov, nastalih pri 
darovanju organa, kot so potni stroški, izguba dohodka ali stroški zdravljenja, ter tako 
prepovejo vsakršne finančne spodbude ali škode za morebitnega darovalca;

5. kljub temu poudarja, da načelo nesebičnosti ni nujno kršeno z uporabo nefinančnih 
spodbud, kot so prejemki v naravi, zahvaljujoč katerim je darovanje manj obremenjujoče 
in privlačnejše in ki hkrati zagotavljajo, da človeško telo ni vir finančnega dobička;

6. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo žive darovalce izbirali sposobni 
kvalificirani ali usposobljeni zdravstveni delavci na podlagi njihovega zdravja in 
zdravstvene anamneze, vključno s psihološko oceno, če bo potrebna;

Vprašanja sledljivosti in preglednosti

7. poudarja, da je načelo preglednosti bistveno za dosego visoke ravni javne podpore 
darovanju; spodbuja države članice, naj si prizadevajo za oblikovanje preglednega sistema 
darovanja, ki podpira bolnikovo varnost in povečuje sledljivost, ki je še posebej 
pomembna pri odločanju za darovanje spolnih celic;

8. zato poziva države članice, naj zagotovijo preskrbo z ustreznimi informacijami in podatki, 
na podlagi katerih se bo javnost lahko ozaveščeno odločala; 

9. izpostavlja pravne in etične težave, ki jih predstavlja obstoj spletnih strani, ki ljudem 
dovoljujejo prodajo ali nakup spolnih celic prek spleta; poziva države članice, naj 
razmislijo o ureditvi tega področja, da se prepreči morebitni pojav spletnega črnega trga;

Izmenjava najboljših praks in okrepitev evropskega in mednarodnega sodelovanja 

10. poziva države članice, naj si skupaj prizadevajo za sodelovanje pri izmenjavi najboljših 
praks, kar zadeva obravnavo primanjkljajev pri preskrbi s tkivi in celicami ter najboljše 
načine za povečanje ozaveščenosti o darovanju tkiv in celic;

11. meni, da imajo dvostranski sporazumi izredno pomembno vlogo pri podpiranju držav, ki 
se srečujejo s pomanjkanjem tkiv in celic ali nimajo ustreznih domačih darovalcev, ter pri 
zagotavljanju svobodnejšega pretoka informacij o tkivih in celicah med državami;

12. posebej pozdravlja pomen Euroceta na tem področju, ki ima na evropski ravni pomembno 
vlogo kot osrednja evropska podatkovna zbirka za zbiranje podatkov o dejavnostih 
darovanja in presajanja tkiv in celic; poziva države članice, naj okrepijo svoje sodelovanje 
z Eurocetom, da se dosežejo dogovori o nadaljnjih skupnih standardih na področju 
darovanja celic in tkiv ter tako zdravstvenemu osebju omogoči, da izboljšajo 
razpoložljivost ustreznih tkiv in celic za evropske državljane; 

13. poziva države članice, naj raziščejo vse možne priložnosti za širše mednarodno 
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sodelovanje na tem področju, zlasti kar zadeva potencialno uporabo hematopoetskih 
matičnih celic;

Matične celice, pridobljene iz popkovnične krvi

14. priznava precejšen znanstveni napredek na področju popkovnične krvi in potencialnih 
uporab slednje za zdravljenje bolezni, vključno z otroškimi;  

15. poudarja, da je pomembno, da matere ob porodu darujejo popkovnično kri in tkiva javnim 
ali zasebnim bankam, s čimer pomagajo pri zdravljenju bolezni ali nadaljnjih raziskavah 
na tem področju;

16. poziva države članice, naj z informacijskimi kampanjami, ki na primer lahko potekajo 
med predporodnimi tečaji, povečajo ozaveščenost o shranjevanju popkovnične krvi v 
javnih in zasebnih bankah;

17. predlaga, da države članice razmislijo o sprejetju in izvajanju skupnih operativnih in 
etičnih standardov za javne in zasebne banke popkovnične krvi, kot so tisti, ki so jih 
predlagale nepridobitne organizacije, kot sta International Netcord Foundation in 
Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT);

18. poziva javne in zasebne banke popkovnične krvi, naj tesneje sodelujejo, da se poveča 
razpoložljivost nacionalnih vzorcev popkovnične krvi in tkiva;

19. poudarja razvoj neinvazivnih postopkov za pridobivanje matičnih celic z zbiranjem 
matičnih celic iz periferne krvi; 

20. poziva države članice, naj razmislijo o povečanju števila centrov za zbiranje vzorcev 
matičnih krvnih celic, da se povečajo možnosti, da bi našli ustreznega darovalca za tiste, 
ki potrebujejo presaditev; 

21. poziva države članice, naj razvijejo programe za spodbujanje etničnih manjšin k 
darovanju tkiv in celic javnim bankam, da se odpravi pomanjkanje ustreznih darovalcev v 
tej skupini;

22. poudarja, da vprašanja o raziskavah o matičnih celicah zarodkov, terapevtskem kloniranju 
in zunajtelesni oploditvi niso vključena v obseg tega poročila, da se zagotovi spoštovanje 
obstoječe regulativne raznolikosti v državah članicah, ki odraža različne nacionalne 
vrednote in prakse na tem področju;

23. poziva Komisijo, naj razmisli o reviziji načel, ki urejajo darovanje tkiv in celic, kot jih 
določa Direktiva 2004/23/ES, da se uskladijo z načeli, ki urejajo darovanje organov, kot 
jih določa Direktiva 2010/45/EU, pri čemer naj upošteva znanstveni razvoj in priporočila 
iz tega poročila;

24. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.



PR\889680SL.doc 7/8 PE480.608v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Uvod in obseg poročila

To poročilo potrjuje stališče, da bi darovanje moralo biti prostovoljno ter da bi se moralo 
izvajati na nepridobitni osnovi in v preglednem okolju. Obravnava izključno tkiva in celice, ki 
spadajo v eno od naslednjih treh kategorij: različna tkiva, reproduktivne celice in 
nereproduktivne celice. Darovana tkiva in celice se z izjemo kožnega tkiva, žil in amnijske 
membrane dobivajo od mrtvega darovalca. 

Ker so za zdravstvo v veliki meri pristojne države članice, so predstavljena priporočila 
prilagojena tako, da dopolnjujejo obstoječe prakse v državah članicah in nadgrajujejo 
področja, kot je čezmejno darovanje. Treba je omeniti, da to poročilo ne pokriva vprašanj, kot 
so raziskave o matičnih celicah zarodka, zunajtelesna oploditev in kloniranje s pomočjo 
matičnih celic za raziskovalne namene, za katera je najbolje, da se o njih odloča na ravni 
držav članic.

Nadomestilo in nesebičnost

Poročevalka zavzema stališče, da je pri darovanju tkiv in celic nesebičnost bistvenega 
pomena. Države članice bi nadomestilo za darovanje morale upravljati in zastaviti pazljivo ter 
ga omejiti zgolj na poravnavo stroškov, povezanih z darovanjem, kot so potni stroški, izguba 
dohodka ali stroški zdravljenja. Vendar pa so regulativni odzivi na to vprašanje različni in 
nekatere države kljub temu ponujajo dodatno denarno nadomestilo za darovanje spolnih celic. 
Poročevalka takšen pristop zavrača in bi namesto tega raje izpostavila nefinančne „prejemke v 
naravi“, kot so značilni za sedanji program v Združenem kraljestvu, ki spodbuja darovanje 
jajčec za povečanje števila darovanih spolnih celic, in ki predstavljajo bolj etično nadomestilo 
za neugodje in neprijetnosti, povezane z darovanjem.

Poročevalka obenem izraža zaskrbljenost zaradi pravnih in etičnih težav, ki jih predstavlja 
obstoj številnih spletnih strani, ki ljudem omogočajo prodajo ali nakup spolnih celic prek 
spleta. Države članice bi morale razmisliti o ureditvi tega področja, da se prepreči morebitni 
pojav spletnega črnega trga.

Mednarodno sodelovanje in sledljivost

Poročilo Komisije poudarja, da v nekaterih državah članicah primanjkuje kostnega mozga in 
spermijev, številne države pa imajo težave pri iskanju ustreznih darovalcev tkiv in celic za 
pripadnike etničnih skupin. Prizadeva si za povečanje preskrbe s tkivom in celicami z 
izmenjavo najboljših praks na področju skupnih operacij, etičnih standardov in povečevanja 
ozaveščenosti o darovanju. Poročevalka zlasti poziva k večjemu sodelovanju med državami 
članicami v okviru obstoječega projekta Eurocet. Poročilo vključuje tudi sklicevanja na 
dvostranske sporazume, ki bi pripomogli k povečanju preskrbe s tkivi in celicami, obenem pa 
zagotovili spoštovanje zdravstvenih in varnostnih standardov, kar prinaša koristi vsem 
udeleženim stranem. Za učinkovito čezmejno sodelovanje na tem področju bi bilo treba 
izvajati zanesljiva preverjanja, da se v največji možni meri zagotovita sledljivost in 
preglednost v sistemu darovanja.  

Matične celice, pridobljene iz popkovnične krvi
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Poročevalka želi posebej opozoriti na darovanje popkovnične krvi, iz katere se pridobivajo 
matične celice, saj je vse več dokazov, da se te celice lahko uporabljajo pri zdravljenju 
bolezni, vključno z otroškimi. Za popoln izkoristek potenciala popkovnične krvi bi pristojni 
organi morali razviti kampanje javnega ozaveščanja, ki bi bile usmerjene predvsem na 
nosečnice. V nacionalnih in zasebnih bankah bi bilo treba uvesti in izvajati skupne standarde, 
slednje pa bi si morale skupaj prizadevati za povečanje razpoložljivosti nacionalnih vzorcev 
popkovnične krvi. 

Poročevalka poudarja koristi raziskovanja različnih načinov pridobivanja matičnih celic, kot 
je neinvazivni postopek zbiranja matičnih celic iz periferne krvi. Anthony Nolan Trust, 
dobrodelna organizacija za boj proti krvnemu raku iz Združenega kraljestva, zbira matične 
celice iz krvi darovalcev, da pomaga tistim, katerih preživetje je odvisno od presaditve 
matičnih celic. Povprečno zagotovijo po dve presaditvi na dan, kar dokazuje dodano vrednost 
te medicinske tehnologije. Poleg tega je poročevalka trdno prepričana, da je nedavno 
razsodbo ZDA, ki dovoljuje prodajo matičnih celic, pridobljenih iz krvi s postopkom afereze, 
treba obravnavati previdno, in ponovno potrjuje, da bi darovanje moralo biti prostovoljno in 
neplačano. 

Sklepna ugotovitev

To poročilo analizira sedanje težnje EU na področju prostovoljnega in neplačanega darovanja 
tkiv in celic ter podaja priporočila za izboljšanje kakovosti življenja ljudi v vsej Evropi in za 
povečanje pretoka darovanja med državami članicami. Posebna pozornost je namenjena 
povečevanju zalog matičnih celic in popkovnične krvi v državah članicah ter izkoriščanju 
matičnih celic za uspešno zdravljenje bolezni. Poročevalka pozdravlja sodelovanje svojih 
kolegov pri tem poročilu. 


