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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om frivillig, obetald donation av vävnader och celler
(2011/2307(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 184 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av kommissionens andra rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om frivillig, obetald donation 
av vävnader och celler (COM(2011)0352),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010 
om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation1,

– med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2010 om kommissionens meddelande 
”Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015): bättre samarbete 
mellan medlemsstaterna”2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 
31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, 
tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av 
mänskliga vävnader och celler3,

– med beaktande av direktiv 2006/17/EG av den 8 februari 20064 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG när det gäller vissa tekniska krav för 
donation, tillvaratagande och kontroll av mänskliga vävnader och celler,

– med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer för organtransplantationer på 
människor,

– med beaktande av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin 
samt dess tilläggsprotokoll om transplantation av organ och vävnader av mänskligt 
ursprung,

– med beaktande av europeiska uppgifter om donationer och transplantationer av vävnader, 
blodbildande stamceller och könsceller i rapporten 2010 från det europeiska registret över 
organ, vävnader och celler,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 EUT L 207, 6.8.2010, s. 14.
2 EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 65.
3 EUT L 102, 7.4.2004, s. 48.
4 EUT L 38, 9.2.2006, s. 40.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Donerade vävnader och celler, exempelvis hud, ben, senor, hornhinnor och blodbildande 
stamceller, används i allt större utsträckning i medicinska behandlingar och som 
utgångsmaterial för läkemedel för avancerad terapi.

B. Enligt artikel 12.1 i direktiv 2004/23/EG ska medlemsstaterna vart tredje år lägga fram en 
rapport till kommissionen om frivillig, obetald donation.

C. Av de 29 rapporterande länderna har 27 antingen något slags bindande eller icke-bindande 
bestämmelser som styr principen om frivillig och obetald donation av vävnader och celler.

D. Tretton länder har riktlinjer om möjligheten att ge olika sorters kompensation eller 
incitament till donatorer av vävnader och celler.

E. Nitton länder rapporterar att de ger någon form av kompensation eller incitament till 
levande donatorer av vävnader och celler (med undantag av könsceller). 

F. Fjorton länder ger kompensation eller incitament av något slag till donatorer av 
könsceller.

G. Fyra länder ger kompensation eller incitament av något slag till släktingar till avlidna
donatorer.

H. Allmänhetens kunskaper och den allmänna opinionen spelar en mycket viktig roll i arbetet 
med att öka antalet donationer av vävnader och celler.

I. Endast elva länder har utarbetade strategier för att främja självförsörjning med vävnader 
och celler.

J. Majoriteten av de rapporterande länderna har offentliga insamlare och tillhandahållare av 
vävnader och celler, eller ett parallellt system med offentliga och privata insamlare och 
tillhandahållare.

K. Tillvaratagandet av mänskliga vävnader och celler ska utföras av personer som fullgjort 
en utbildning som anvisats av ett kliniskt team specialiserat på de vävnader och celler som 
ska tillvaratas, eller av en vävnadsinrättning som är auktoriserad för tillvaratagande.

L. Sjukvårdsingrepp får bara genomföras om den berörda personen har gett sitt fria och 
informerade samtycke.

M. Användningen av vävnader och celler i människokroppen innebär risk för överföring av 
sjukdomar och andra eventuella biverkningar hos mottagaren. Den risken kan minskas 
genom noggrant urval av donatorer, kontroll av varje donation och tillämpning av 
förfaranden för att tillvarata vävnader och celler som följer bestämmelser och metoder 
som fastställts och uppdaterats mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

1. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna i den andra rapporten om frivillig, obetald 
donation av vävnader och celler.
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Kompensation och altruism

2. Europaparlamentet betonar att donationen bör ske frivilligt och utan ersättning samt äga 
rum inom tydligt fastställda rättsliga och etiska ramar.

3. Europaparlamentet stöder åtgärder som syftar till att skydda levande donatorer och skapa 
garantier för att donation sker altruistiskt och frivilligt samt anser att principen om 
altruism är av grundläggande vikt, inte bara på grund av den positiva effekten på de 
donerade cellernas och vävnadernas kvalitet och säkerhet, utan även för att den visar på 
solidaritet med andra människor som befinner sig i en svår situation.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa de villkor som ska gälla för 
finansiell kompensation, med hänsyn tagen till att kompensationer ska vara strikt 
begränsade till villkor för ersättning av de utgifter som hänför sig till organdonationen, 
exempelvis resekostnader, förlorade inkomster eller sjukvårdskostnader, för att på så sätt 
förhindra finansiella incitament eller förluster för en potentiell donator.

5. Europaparlamentet understryker trots det att principen om altruism inte nödvändigtvis 
kränks på grund av icke-finansiella incitament, såsom vårdförmåner, som kan göra 
donationer mindre betungande och mer attraktiva, samtidigt som man ser till att 
människokroppen inte blir en källa till ekonomisk vinst.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att levande donatorer väljs ut på 
grundval av sin hälsa och sjukdomshistoria, däribland en psykologisk bedömning om detta 
anses nödvändigt, som utförs av personal med lämpliga kvalifikationer och lämplig 
utbildning.

Spårbarhet och öppenhetsfrågor

7. Europaparlamentet betonar att öppenhetsprincipen är avgörande för att kunna uppnå en 
hög nivå av offentligt stöd för donationer och uppmuntrar medlemsstaterna att arbeta på 
att skapa ett öppet donationssystem som upprätthåller patientsäkerhet och ökar 
spårbarheten, något som är särskilt viktigt vid övervägande av donation av könsceller.

8. Europaparlamentet uppmanar mot bakgrund av detta medlemsstaterna att se till att lämplig 
information och uppgifter finns tillgängliga så att allmänheten kan göra medvetna val.

9. Europaparlamentet belyser de juridiska och etiska problem som uppstår på grund av de 
webbplatser som gör det möjligt för människor att sälja eller köpa könsceller på internet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att reglera detta område för att 
förhindra att en potentiell svart marknad uppstår på internet.

Utbyte av bästa praxis och ett stärkt europeiskt och internationellt samarbete

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra ett gemensamt försök att delta i 
utbytet av bästa praxis för att hantera bristen på vävnader och celler och att komma fram 
till hur man bäst ökar kunskaperna om donation av vävnader och celler.
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11. Europaparlamentet anser att de bilaterala avtalens roll är oerhört viktig i arbetet med att 
stödja de länder där det råder brist på vävnader och celler eller där det inte finns inhemska 
passande donatorer, samt i arbetet med att se till att information om vävnader och celler 
enklare strömmar mellan staterna.

12. Europaparlamentet berömmer särskilt Eurocet, som har spelat en avgörande roll i Europa i 
egenskap av EU:s centrala databas för insamlande av data om vävnads- och celldonationer 
samt transplantationer. Parlamentet uppmanar myndigheterna i medlemsstaterna att stärka 
sitt samarbete med Eurocet i syfte att enas om ytterligare gemensamma normer för 
donation av celler och vävnader och på så sätt göra det möjligt för sjukvårdspersonal att 
förbättra de matchningar som erbjuds EU-medborgarna.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka alla möjligheter till ett 
bredare internationellt samarbete på området, särskilt kring den potentiella användningen 
av blodbildande stamceller.

Navelsträngsblod och stamceller

14. Europaparlamentet är medvetet om de betydande vetenskapliga framsteg som har gjorts på 
området navelsträngsblod och den potentiella användningen av navelsträngsblod för 
behandling av sjukdomar, däribland barnsjukdomar.

15. Europaparlamentet understryker vikten av att mödrar donerar navelsträngsblod och 
vävnad vid förlossningar, antingen till offentliga eller privata organbanker, för att bidra till 
arbetet med att behandla sjukdomar och ytterligare forskning på området. 

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka kunskaperna om offentliga och 
privata donationer av navelsträngsblod genom informationskampanjer som exempelvis 
kan genomföras i samband med förlossningskurser.

17. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna överväger att anta och verkställa 
gemensamma driftsmässiga och etiska normer för både offentliga och privata 
navelsträngsblodbanker, såsom de normer som föreslagits av vissa ideella organisationer, 
t.ex. International Netcord Foundation och Foundation for the Accreditation of Cellular 
Therapy (FACT).

18. Europaparlamentet uppmuntrar offentliga och privata navelsträngsblodbanker att 
samarbeta närmare i syfte att öka tillgängligheten av navelsträngsblod och vävnadsprov på 
nationell nivå.

19. Europaparlamentet uppmärksammar utvecklingen av icke-intrusiva förfaranden för skörd 
av stamceller genom insamling av stamceller från benmärg.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att utöka antalet 
insamlingscentraler för stamcellsprover i syfte att öka chanserna att hitta en passande 
donator till de som behöver en transplantation.
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21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa program som uppmuntrar etniska 
minoriteter att donera vävnader och celler till offentliga organbanker i syfte att hantera 
bristen på passande donatorer i denna grupp.

22. Europaparlamentet betonar, av omsorg om respekten för medlemsstaternas befintliga olika 
regelsystem, som återspeglar olika nationella värderingar och förfaranden på detta 
område, att detta betänkande inte omfattar frågor om forskning på stamceller från 
embryon, terapeutisk kloning och in vitro-befruktning.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga en översyn av de principer som 
styr vävnads- och celldonationer i enlighet med direktiv 2004/23/EG, i syfte att få dem att 
överensstämma med de principer som styr organdonation i enlighet med 
direktiv 2010/45/EU, samt att ta hänsyn till vetenskapliga framsteg och 
rekommendationerna i detta betänkande.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Inledning och tillämpningsområde

I detta betänkande vidhålls ståndpunkten att donationer bör vara frivilliga och ske på ideell 
grund i en öppen miljö. Betänkandet behandlar enbart vävnader och celler som tillhör en av 
följande tre kategorier: multipla vävnader, reproduktiva celler (könsceller) och icke 
reproduktiva celler. Med undantag av hudvävnad, kärl och fosterhinnor, kommer 
donationerna vanligtvis från en avliden donator.

Eftersom hälso- och sjukvård till stor del är en medlemsstatsangelägenhet är dessa 
rekommendationer inriktade på att utgöra ett komplement till befintlig praxis i 
medlemsstaterna och bygger på områden såsom gränsöverskridande donation. Det bör dock 
noteras att de frågor som rör exempelvis forskning på stamceller från embryon, in 
vitro-befruktning och kloning med hjälp av stamceller för forskningssyften faller utanför detta 
betänkandes tillämpningsområde, och att dessa frågor lämpligen bör hanteras på 
medlemsstatsnivå.

Kompensation och altruism

Föredraganden anser att altruism är viktigt vid donation av vävnader och celler.
Kompensation för donationer bör hanteras försiktigt och beslutas om av medlemsstaterna, och 
bör begränsas till ersättning av utgifter som hänför sig till donationen, till exempel 
resekostnader, förlorade inkomster och sjukvårdskostnader. Denna fråga har emellertid 
hanterats genom många olika juridiska lösningar och i vissa länder erbjuds större ekonomisk 
kompensation för donation av könsceller. Föredraganden förkastar detta tillvägagångssätt och 
vill hellre uppmärksamma icke-finansiella incitament i form av vårdförmåner, såsom det 
aktuella programmet i Storbritannien där äggdonationer uppmuntras för att kunna öka antalet 
donerade könsceller. Programmet ger en mer etisk kompensation som motsvarar det obehag 
och besvär som följer av en donation.

Föredraganden är även bekymrad över de juridiska och etiska problem som uppstår på grund 
av de många webbplatser som gör det möjligt för människor att sälja eller köpa könsceller på 
internet. Medlemsstaterna bör överväga att lagstifta om detta för att förhindra att en potentiell 
svart marknad uppstår på internet.

Internationellt samarbete och spårbarhet

Kommissionens rapport belyser att det råder brist på benmärg och spermaceller i vissa 
medlemsstater och att många länder har svårigheter att hitta lämpliga vävnads- och 
celldonatorer till etniska minoritetsgrupper. I detta betänkande arbetas det för att öka vävnads-
och celltillgången genom utbyte av bästa praxis i förhållande till gemensamma förfaringssätt, 
etiska normer och ökade kunskaper om donation. Föredraganden efterlyser framför allt ökat 
samarbete mellan medlemsstaterna genom det befintliga Eurocet-projektet. Hänvisningar till 
internationella överenskommelser ingår också, för att förbättra tillhandahållandet av vävnader 
och celler samtidigt som man ser till att sjukvårds- och säkerhetsnormer följs, vilket gynnar 
alla berörda parter. För att understödja ett effektivt gränsöverskridande samarbete på detta 
område bör genomgripande kontroller utföras för att maximal spårbarhet och öppenhet i 
donationssystemet ska kunna säkerställas.
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Navelsträngsblod och stamceller

Föredraganden vill rikta särskild uppmärksamhet mot donationer av navelsträngsblod från 
vilket stamceller hämtas eftersom det uppkommer alltmer bevis på att dessa celler kan 
användas vid behandling av sjukdomar, även barnsjukdomar. För att kunna dra största möjliga 
nytta av navelsträngsblod bör behöriga myndigheter ta fram informationskampanjer som 
främst riktar sig till gravida kvinnor. Gemensamma normer bör också införas och tillämpas av 
både nationella och privata organbanker, och de bör fungera tillsammans för att öka tillgången 
till nationella navelsträngsblodprov.

Föredraganden betonar fördelarna med att undersöka de olika metoder som används för att 
skörda stamceller, såsom insamling av stamceller från benmärg, ett icke-intrusivt 
tillvägagångssätt. Anthony Nolan-stiftelsen, en brittisk blodcancerstiftelse, insamlar 
blodstamceller från donatorer för att hjälpa dem som behöver en celltransplantation för att 
överleva och genomför i genomsnitt två transplantationer om dagen, vilket visar på mervärdet 
av denna medicinska teknik. Föredraganden är dessutom övertygad om att det nyligen fällda 
amerikanska avgörandet som gör det möjligt att sälja blodstamceller som skaffats genom 
aferes bör betraktas med försiktighet, samt bekräftar på nytt att donationer bör ske på frivillig 
och obetald basis.

Slutsatser

I detta betänkande analyseras rådande EU-trender på området frivilliga och obetalda 
donationer av vävnader och celler och det ges rekommendationer för att förbättra människors 
livskvalitet i EU och för att öka donationsflödena mellan medlemsstaterna. Särskild 
uppmärksamhet riktas på främjandet av stamcells- och navelsträngsblodbanker i 
medlemsstaterna och till utvecklingen av cellbehandlingar för att kunna behandla sjukdomar 
på ett framgångsrikt sätt. Föredraganden välkomnar sina kollegers samarbete i och med detta 
betänkande.


