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1. INTRODUZZJONI 

Il-prinċipji li jirregolaw d-donazzjoni tat-tessuti u ċ-ċelloli huma stabbiliti fl-
Artikolu 12 tad-Direttiva 2004/23/KE1. Dan jgħid li l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu minn kollox biex jiżguraw donazzjonijiet volontarji u mingħajr ħlas ta’ 
tessuti u ċelloli. Id-donaturi jistgħu jirċievu kumpens li jkun strettament limitat biex 
jagħmel tajjeb għall-ispejjeż u l-inkonvenjenzi relatati mad-donazzjoni. F’dak il-każ, 
l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-kondizzjonijiet li skonthom jista’ jingħata xi 
kumpens. 

Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li kull reklamar u attivitajiet pubbliċi b’sostenn tad-donazzjoni ta’ tessuti u 
ċelloli tal-bniedem ikunu jikkonformaw mal-linji gwida jew dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi preskritti mill-Istati Membri. Dawk il-linji gwida jew dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi għandhom jinkludu r-restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet xierqa dwar ir-
reklamar għall-ħtieġa ta’, jew id-disponibilità ta’, tessuti u ċelloli tal-bniedem bil-
ħsieb li joffru jew ifittxu qligħ finanzjarju jew xi vantaġġ paragunabbli.  

L-Istati Membri għandhom jagħmlu minn kollox biex jiżguraw li l-kisba ta’ tessuti u 
ċelloli bħala tali titwettaq fuq bażi li ma tagħmilx profitt. 

Tessuti u ċelloli mogħtija, bħalma huma l-ġilda, l-għadam, l-għeruq, il-kornea u ċ-
ċelloli staminali emopojetiċi, qed ikunu użati aktar fit-terapiji mediċi u bħala 
materjal inizjali għall-prodotti mediċinali tat-terapija avvanzata (ATMP). Barra minn 
hekk, ċelloli riproduttivi2 jintużaw fil-qasam tat-tekonoloġija riproduttiva assistita 
medikament (ART), pe. il-fertilizzazzjoni in vitro (IVF) u oħrajn hekk imsejħa 
tekniċi ART biex tinkiseb it-tqala b'mezzi artifiċjali jew parzjalment artifiċjali. 

Skont l-Artikolu 12-1 tad-Direttiva 2004/23/KE, l-Istati Membri għandhom iressqu 
rapporti lill-Kummissjoni kull tliet snin dwar il-prattika tad-donazzjoni volontarja u 
mingħajr ħlas. L-ewwel rapport tal-Kummissjoni dwar il-promozzjoni tad-
donazzjonijiet volontarji u mingħajr ħlas ta' tessuti u ċelloli mill-Istati Membri ġie 
ppubblikat fl-2006.3 

Dan ir-rapport tal-Kummissjoni ssejjes fuq it-tweġibiet tal-Istati Membri għal mudell 
ta' rapport dwar id-donazzjoni volontarja u mingħajr ħlas ta' tessuti u ċelloli, li 
ntbagħat lill-Awtoritajiet Kompetenti għat-tessuti u ċ-ċelloli matul is-sajf 2010. L-
Istati Membri kollha ressqu rapport lill-Kummissjoni. Barra dan, Liechtenstein u n-
Norveġja wkoll ressqu rapport (b'kollox total ta' 29 pajjiż li rrappurtaw). Is-sejbiet 
ewlenin ta' dan ir-rapport tressqu quddiem l-Awtoritajiet Kompetenti għat-tessuti u ċ-
ċelloli4. 

                                                 
1 Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 2004/23/KE tal-31 ta' Marzu 2004 dwar l-iffissar 

ta' standards ta' kwalità u sigurezza għad-donazzjoni, il-ksib, l-ittestjar, il-proċessar, il-preservazzjoni, 
il-ħażna u t-tqassim ta’ tessuti u ċelloli tal-bniedem. 

2 Id-Direttiva 2006/17/KE tiddefinixxi ċelloli riproduttivi bħala "it-tessuti u ċ-ċelluli kollha li huma 
intenzjonati biex jintużaw għar-riproduzzjoni assistita". 

3 COM/2006/0593 finali. 
4 http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/ev_20101206_mi_en.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/In_vitro_fertilization
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
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L-għan ta' dan ir-rapport hu li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-prattika tad-donazzjoni 
volontarja u mingħajr ħlas ta' tessuti u ċelloli, waqt li jiffoka fuq (1) id-
dispożizzjonijiet/il-linji gwida u l-politiki leġiżlattivi, (2) il-kumpens u l-inċentivi. 
(3) il-promozzjoni u r-reklamar, u (4) il-ġbir u l-forniment.  

2. RIŻULTATI 

2.1. Dispożizzjonijiet, linji gwida u politiki leġiżlattivi 

Sebgħa u għoxrin mid-29 pajjiż li rrapurtaw għandhom xi forma ta' dispożizzjonijiet 
li jirregolaw il-prinċipju tad-donazzjoni volontarja u mingħajr ħlas ta' tessuti u ċelloli 
(torbot u ma torbotx). 

Dijagramma I  

Regolazzzjoni tal-donazzjoni volontarja
u bla ħlas ta' tessuti u ċelloli

25

1 1 2

Regoli li jorbtu (regolament nazzjonai) Aw toregolazzjoni u regoli li jorbtu

L-ebda dejta L-ebda regolament
 

Kif jidher fid-Dijagramma I, 25 pajjiż għandhom regoli li jorbtu dwar id-donazzjoni 
volontarja u mingħajr ħlas ta' tessuti u ċelloli, stipulati fir-regolamenti nazzjonali (il-
Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-
Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, 
il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, 
is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja, r-Renju Unit u n-Norveġja). Malta għandha sistema 
doppja b'regoli li jorbtu stabbiliti b'regolament nazzjonali u regoli ffissati mis-settur 
(awtoregolatorji), filwaqt li l-Irlanda u Liechtenstein ma għandhomx 
dispożizzjonijiet leġiżlattivi li jirregolaw il-qasam. L-Awstrija ma ressqet l-ebda 
dejta dwar dan il-punt. 

Dawn id-dispożizzjonijiet jew linji gwida leġiżlattivi kienu soġġetti għal tibdiliet 
f'numru ta' pajjiżi. Mill-2006, meta l-ewwel rapport dwar il-promozzjoni tad-
donazzjonijiet ta' tessuti u ċelloli volontarji u mingħajr ħlas mill-Istati Membri ġie 
ppubblikat mill-Kummissjoni, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja, il-
Portugall u r-Renju Unit aġġornaw jew biddlu d-dispożizzjonijiet tagħhom dwar id-
donazzjonijiet ta' tessuti u ċelloli volontarji u mingħajr ħlas. Barra minn hekk, il-
Bulgarija, l-Irlanda, Malta u Liechtenstein qalu li se jippjanaw li jaġġornaw jew 
ibiddlu d-dispożizzjonijiet jew il-linji gwida leġiżlattivi tagħhom f'dan il-qasam.  
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Il-penali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi dwar id-donazzjoni volontarja u 
mingħajr ħlas ta' tessuti u ċelloli ġew definiti fi 23 pajjiż (l-Awstrija, il-Bulgarija, il-
Belġju, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-
Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-
Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, l-Isvezja, ir-Renju Unit u n-
Norveġja). Pajjiż wieħed (1) impona tali penali (ir-Repubblika Ċeka).  

2.2. Kumpens u inċentivi 

Tlettax-il pajjiż (13) għandhom prinċipji ta' gwida li jirrigwardaw il-possibilità li 
jingħataw forom ta' kumpens jew inċentivi lid-donaturi ta' tessuti u ċelloli (il-
Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Finlandja, l-Ungerija, il-Greċja, l-
Italja, il-Litwanja, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, is-Slovenja, Spanja u r-Renju Unit).  

Dsatax-il rapport (19) jipprovdu xi forma ta' kumpens jew inċentivi għad-donaturi 
ħajjin ta' tissuti u ċelloli (esklużi ċelloli riproduttivi), jiġifieri l-Belġju, ir-Repubblika 
Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-
Ungerija, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, is-
Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit.  

L-14-il pajjiż li ġejjin jagħtu xi forma ta' kumpens jew inċentivi għad-donazzjoni taċ-
ċelloli riproduttivi: l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, id-Danimarka, l-Estonja, il-
Finlandja, Franza, l-Ungerija, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Portugall, is-Slovakkja, is-
Slovenja, Spanja u n-Norveġja.  

Erba' (4) pajjiżi jippovdu forom ta' kumpens jew inċentivi lill-qraba ta' donaturi 
mejtin (il-Bulgarija, ir-Rumanija, is-Slovenja u Spanja) (ara Dijagrammi II-IV).  

Dijagramma II 

0
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4
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12
14
16

Kumpens u inċentivi - tessuti u ċelloli
(esklużi tessuti u ċelloli riproduttivi) 

Rimbors tal-ispejjeż tas-safar

Rimbors tal-ispejjez mediċi

Kumpens konness mat-telf  tad-dħul

Xarbiet

Time off  fuq ix-xogħol (is-settur
pubbliku)

Time off  fuq ix-xogħol (is-settur privat)

Oġġett i żgħar, p.e. Pinen u xugamani

Vowċers tal-ikel

Check-up f iżiku b'xejn

Oħrajn

 

Kif jidher fid-Dijagramma II, il-forom ewlenin ta' kumpens u inċentivi mogħtija lid-
donaturi tat-tessuti u ċ-ċelloli (eklużi ċ-ċelloli riproduttivi) huma rimbors tal-ispejjeż 
tas-safar, rimbors tal-ispejjeż mediċi, kumpens konnessi mat-telf ta' dħul u xarbiet.  
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Dijagramma III 
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Kumpens u inċentivi - ċelloli riproduttivi

Rimbors tal-ispejjeż tas-safar

Xarbiet

Kumpens konness mat-telf  tad-dħul

Rimbors tal-ispejjez mediċi

Time off  fuq ix-xogħol (is-settur privat)

Oġġett i żgħar, p.e. Pinen u xugamani

Check-up f iżiku b'xejn

Time off  fuq ix-xogħol (is-settur
pubbliku)

Vowċers tal-ikel

 

Id-Dijagramma III turi forom ewlenin ta' kumpens u inċentivi mogħtija lid-donaturi 
taċ-ċelloli riproduttivi, inklużi r-rimbors tal-ispejjeż tas-safar u x-xarbiet.  

Dijagramma IV 
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3

4

Kumpens u inċentivi - qraba tad-donaturi mejtin

Oħrajn

L-ispiża
tad-difna

 

Id-Dijagramma IV turi l-forom ewlenin ta' kumpens u inċentivi mogħtija lill-qraba 
tad-donaturi mejtin.  

2.3. Il-promozzjoni u r-reklamar 

Il-pajjiżi li ġejjin irrapurtaw li ħadu miżuri li jippromovu d-donazzjoni ta' tessuti u 
ċelloli volontarja u bla ħlas: il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, id-Danimarka, il-
Finlanjda, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Litwanja, Malta, il-
Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit.  
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Dijagramma V 

0 5 10 15 20

Promozzjoni u reklamar - donazzjoni volontarja u bla 
ħlas ta' tessuti u ċelloli

Oħrajn
Avvenimenti li jif fokaw  fuq id-donazzjoni, bħalma hija jum id-donaturi
It-tkattir tal-għarfien u l-kampanji ta' informazzjoni

 

Kif jidher mid-dijagramma ta' hawn fuq, il-miżuri l-aktar komuni li jintużaw għall-
promozzjoni tad-donazzjoni ta’ tessuti u ċelloli volontarja u mingħajr ħlas huma 
avvenimenti li jiffokaw fuq id-donazzjoni, it-tkattir tal-għarfien u l-kampanji ta' 
informazzjoni. Ħdax-il pajjiż immiraw gruppi speċifiċi għall-promozzjoni u r-
reklamar, bħalma huma l-istudenti, il-professjonisti mediċi, l-impjegati tal-isptarijiet, 
il-pulizija u l-forzi armati, id-donaturi tad-demm u ċerti minoranzi (għall-banek tad-
demm tal-kurdun). 

Kif stipulat fl-Artikolu 12-2 tad-Direttiva 2004/23/KE, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li kull promozzjoni u attivitajiet ta’ 
reklamar b’sostenn tad-donazzjoni ta’ tessuti u ċelloli tal-bniedem ikunu 
jikkonformaw mal-linji gwida jew id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi preskritti mill-
Istati Membri. Dawk il-linji gwida jew id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi għandhom 
jinkludu r-restrizzjonijiet jew il-projbizzjonijiet xierqa dwar ir-reklamar għall-ħtieġa 
ta’, jew id-disponibilità ta’, tessuti u ċelloli tal-bniedem bil-ħsieb li joffru jew ifittxu 
qligħ finanzjarju jew xi vantaġġ paragunabbli. It-23 pajjiż li ġejjin irrappurtaw li 
għandhom tali restrizzjonijiet dwar ir-reklamar: L-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, 
Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-
Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-
Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja, u r-
Renju Unit. Il-penali għall-ksur ta' dawn ir-restrizzjonijiet kienu definiti f'20 pajjiż.  

2.4. Il-ġbir u l-forniment 

Il-maġġoranza tal-pajjiżi li rrappurtaw għandhom kolletturi/fornituri pubbliċi ta' 
tessuti u ċelloli (il-Belġju, l-Ungerija, l-Italja, il-Litwanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-
Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja, Spanja, l-Isvezja, u n-Norveġja) jew sistema 
doppja ta' kolletturi/fornituri privati u pubbliċi (l-Awstrija, il-Bulgarija, ir-
Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-
Greċja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, Malta, ir-Rumanija, is-Slovenja, u r-Renju Unit). 
It-tliet pajjiżi li baqa' għandhom kolletturi/fornituri privati u/jew oħrajn ta’ tessuti u 
ċelloli (Ċipru, il-Latvja u Liechtenstein) (ara d-Dijagramma VI). 
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Dijagramma VI 

Kolletturi/fornituri ta' tessuti u ċelloli

11

15

3

Pubbliċi

Pubbliċi u privati

Privati u/jew  oħrajn

 

Madwar 30 % tal-pajjizi li rrappurtaw jipprovdu xi forma ta' inċentivi finanzjarji 
għall-ġbir ta' essuti u ċelloli, pe. lill-isptarijiet, l-impjegati tal-kura tas-saħħa jew l-
istabbilitimenti tat-tessuti.  

Rigward l-awtosuffiċjenza, 11-il pajjiż għandhom politiki stabbiliti biex ikabbru l-
promozzjoni tal-awtosuffiċjenza tat-tessuti u ċ-ċelloli (il-Bulgarija, ir-Repubblika 
Ċeka, Franza, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja, is-
Slovenja, l-Isvezja, u n-Norveġja). Barra minn hekk, 17-il pajjiż għandhom 
ftehimiet/strutturi ta' kollaborazzjoni bilaterali jew forom oħra biex jiżguraw 
forniment ta' tessuti u ċelloli (il-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-
Danimarka, l-Estonja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, 
Malta, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja, u Liechtenstein). 

Fl-aħħar nett, b'konnessjoni mal-forniment, diversi pajjiżi jirrappurtaw skarsezzi 
regolari ta' tessuti u ċelloli fuq il-livell nazzjonali (ara d-Dijagramma VII). 

Dijagramma VII 
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Skarsezza regolari ta' tessuti u ċelloli
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Sperma

Oċiti
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Kif jidher fid-dijagramma ta' hawn fuq, kważi nofs il-pajjiżi li rrappurtaw 
jesperjenzaw skarsezzi regolari tal-mudullun, u disa' pajjiżi jirrapurtaw skarsezzi 
regolari tal-isperma u oċiti. Tessuti u ċelloli oħra soġġetti għal skarsezzi jinkludu il-
kornea, l-għadam, l-għeruq u l-ġilda. 

3. TAQSIRA U RIMARKI KONKLUŻIVI 

Dan ir-rapport juri li l-Istati Membri b'mod ġenerali jikkonformaw mal-Artikolu 12 
tad-Direttiva 2004/23/KE li tesiġi lill-Istati Membri li jieħdu l-miżuri neċessarji li 
jfittxu li jiżguraw donazzjonijiet volontarji u bla ħlas ta’ tessuti u ċelloli.  

Dan ir-rapport, li huwa fil-biċċa l-kbira konformi mas-sejbiet tal-ewwel rapport dwar 
donazzjonijiet ta’ tessuti u ċelloli volontarji u mingħajr ħlas (maħruġ fl-2006), juri li 
d-dispożizzjonijiet u l-linji gwida leġiżlattivi dwar id-donazzjoni ta’ tessuti u ċelloli 
volontarja u mingħajr ħlas huma stabbiliti sew fl-UE kollha. Seba' u għoxrin minn 
29 pajjiż li rrappurtaw għandhom tali dispożizzjonijiet jew linji gwida leġiżlattivi 
stabbiliti.  

Dsatax mill-pajjiżi li rrappurtaw għandhom xi forma ta' kumpens jew strutturi ta' 
inċentivi għad-donaturi ta ‘tessuti u ċelloli (eklużi ċ-ċelloli riproduttivi), bħalmha 
huma r-rimbors tal-ispejjeż mediċi u tas-safar. Għaċ-ċelloli riproduttivi, kważi nofs 
il-pajjiżi jipprovdu xi forom ta' kumpens jew inċentivi, inklużi rimbors tal-ispejjeż 
tas-safar, xarbiet u kumpens konness mat-telf tad-dħul. Barra minn hekk, erba' pajjiżi 
jagħtu xi forma ta' kumpens jew inċentivi lill-qraba tad-donaturi mejtin. 

Dsatax-il pajjiż ħadu xi forma ta' miżuri biex jippromwovu d-donazzjoni ta’ tessuti u 
ċelloli volontarja u mingħajr ħlas, bħat-tkattir tal-għarfien u kampanji ta' 
informazzjoni. Barra minn hekk, 23 pajjiż għandhom restrizzjonijiet jew 
projbizzjonijiet fuq ir-reklamar għall-ħtieġa ta’, jew id-disponibilità ta’, tessuti u 
ċelloli tal-bniedem bil-ħsieb li joffru jew ifittxu qligħ finanzjarju jew xi vantaġġ 
paragunabbli (f'konformità mal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2004/23/KE). 

Dwar il-ġbir u l-forniment ta’ tessuti u ċelloli, dan ir-rapport juri li l-maġġoranza tal-
pajjiżi għandhom kolletturi/fornituri pubbliċi jew sistema doppja ta' 
kolletturi/fornituri pubbliċi u privati. Dwar il-forniment, 11-il pajjiż jirrappurtaw li 
għandhom politiki stabbiliti li jfittxu li jippromovu l-awtosuffiċjenza, ta’ tessuti u 
ċelloli u 17-il pajjiż għandhom ftehimiet/strutturi ta' kollaborazzjoni bilaterali jew 
forom oħra biex jiżguraw forniment nazzjonali ta' tessuti u ċelloli. Madankollu, 
kważi nofs il-pajjiżi jirrappurtaw xi forom ta' skarsezzi tat-tessuti u ċelloli, inklużi il-
mudullun u l-gamiti.  

Kif stabbilit fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2004/23/KE, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar kwalunkwe miżuri oħra 
neċessarji li bi ħsiebha tieħu fil-qasam tad-donazzjoni ta’ tessuti u ċelloli volontarja u 
bla ħlas. Permezz tas-sejbiet ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati 
Membri, se tirrifletti fuq il-ħtieġa potenzjali ta' aktar miżuri, waqt li jitqies li l-
mandat legali tal-Kummissjoni huwa limitat għall-kwalità u għas-sigurtà tat-tesssuti 
u ċ-ċelloli. 


