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Návrh aktu Únie o zlepšení odberu plazmy v Európskej únii

Európsky parlament,

– so zreteľom na rezolúciu Svetového zdravotníckeho zhromaždenia č. 28.72, ktorá sa 
týka bezpečnosti krvi, z 29. mája 1975,

– so zreteľom na uznesenie Rady Európy CM/Res (2008) 5 o zodpovednosti darcov a o 
obmedzení darcovstva krvi a zložiek krvi,

– so zreteľom na článok 168 ods.4 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 
2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, 
uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES1 (ďalej len „smernica o krvi“),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 19. januára 2010 o 
uplatňovaní smernice 2002/98/ES, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre 
odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES (COM (2010) 0003),

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 21. apríla 2016 o vykonávaní 
smerníc 2002/98/ES, 2004/33/ES, 2005/61/ES a 2005/62/ES, ktorými sa stanovujú 
normy kvality a bezpečnosti pre ľudskú krv a zložky krvi (COM (2016) 0224),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 21. apríla 2016 o vykonávaní 
zásady dobrovoľného a bezplatného darcovstva pre ľudskú krv a zložky krvi, ako sa 
stanovuje v smernici 2002/98/ES o stanovení noriem kvality a bezpečnosti pre ľudskú 
krv a zložky krvi a o zmene smernice 2001/83/ES (SWD (2016) 0130),

– so zreteľom na plán hodnotenia a kontroly vhodnosti zo 17. januára 2017 s názvom 
Hodnotenie právnych predpisov Únie v oblasti krvi, tkanív a buniek,

– so zreteľom na zhrnutie odpovedí na otvorenú verejnú konzultáciu Komisie k 
hodnoteniu právnych predpisov týkajúcich sa krvi, tkanív a buniek, ktorá bola 
uverejnená 19. apríla 20182,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 5 rozhodnutia Európskeho parlamentu z 28. septembra 2005, 

1 Ú. v. EÚ L 33, 8.2.2003, s. 30.
2 Ref. Ares(2018)2096445 - 19/04/2018.
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ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu1,

– so zreteľom na článok 46 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže hlavným cieľom smernice o krvi je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského 
zdravia stanovením spoločných minimálnych noriem bezpečnosti a kvality krvi a 
zložiek krvi;

B. keďže bezpečnosť pacientov a darcov je veľmi dôležitá;

C. keďže v nadchádzajúcich rokoch sa môžu objaviť nové infekčné choroby;

D. keďže sa objavili nové výzvy, ako je odber dostatočného množstva plazmy, aby 
vyrovnal nárast dopytu po liečivách – derivátoch plazmy;

E. keďže dostupnosť plazmy používanej na výrobu liekov závisí vo veľkej miere od 
občanov EÚ, ktorí sú ochotní darovať plazmu dobrovoľne a bez odmeny;

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že hoci sa situácia v rôznych členských štátoch EÚ 
líši, súčasný právny rámec Únie nezabezpečuje dostatok darovanej plazmy na udržanie 
tempa s rastúcou klinickou potrebou liečby pacientov odvodenou z plazmy, čo ich 
ohrozuje;

2. konštatuje, že stále viac pacientov má diagnostikované zriedkavé ochorenia súvisiace s 
plazmou, čo vedie k rastúcej klinickej potrebe liekov vyrobených z plazmy;

3. konštatuje, že sa môžu objaviť nové infekčné choroby;

4. uznáva význam dobrovoľného a bezplatného darcovstva krvi a plazmy v mnohých 
krajinách;

5. uznáva, že výroba liekov z plazmy na liečbu život ohrozujúcich porúch je úplne závislá 
od dostatočného množstva darovaných materiálov z plazmy od občanov;

6. domnieva sa, že právny rámec EÚ by mal zahŕňať ustanovenia, ktoré by nabádali všetky 
členské štáty k tomu, aby zaviedli národné programy na odber plazmy, bez poškodenia 
odberu krvi, a aby podporovali dobrovoľné bezplatné darcovstvo;

7. žiada, aby Komisia do... na základe článku 168 ods. 4 písm. a) ZFEÚ predložila návrh 
aktu, ktorým sa reviduje smernica o krvi s cieľom zabezpečiť, aby právny rámec zostal 
vhodný na daný účel a prispôsobil sa vedeckému, technickému a spoločenskému 
vývoju.

1 Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súčasnosti je v EÚ diagnostikovaných čoraz viac pacientov s ochoreniami súvisiacimi s 
plazmou, čo spôsobuje, že dostupnosť liekov získaných z plazmy vyvoláva čoraz väčšie 
obavy. Výrobcovia liekov vyrobených z plazmy preto čelia výzve pracovať s vzácnym 
zdrojom, ktorým je ľudská plazma.

EÚ sa v súčasnosti nachádza v situácii, v ktorej sa približne 40 % plazmy používanej na 
liečbu európskych pacientov dováža z trhu USA, ktorý reguluje Úrad pre potraviny a lieky 
USA. To znamená, že EÚ závisí od faktorov, ktoré sú mimo jej kontroly.

Komisia by mohla zaviesť riešenia na zabezpečenie primeranej dostupnosti plazmy na výrobu 
liečby pre pacientov s diagnózou život ohrozujúcich porúch, ako sú napríklad hemofília, 
imunitné nedostačnosti, Guillain-Barrého syndróm, chronická zápalová demyelinizačná 
polyneuropatia, dedičný angioedém a deficit alfa-1 antitrypsínu, bez toho, aby to malo 
negatívny vplyv na odber krvi.

Podporou zavedenia programov v oblasti darovania plazmy, a najmä dobrovoľného 
bezplatného darcovstva vo všetkých členských štátoch, a zabezpečením jeho prispôsobenia 
vedeckému a technickému vývoju a vývoju spoločnosti, by mohol revidovaný právny rámec 
EÚ vytvoriť podmienky na primeraný prístup pacientov k liečbe.


