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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доброволното и безвъзмездно даряване на тъкани и клетки
(2011/2307(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 184 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид втория доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
доброволното и безвъзмездно даряване на тъкани и клетки (COM(2011)0352),

– като взе предвид Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
7 юли 2010 г. относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, 
предназначени за трансплантация1

– като взе предвид своята резолюция от 19 май 2010 г. относно съобщението на 
Комисията: План за действие относно донорството и трансплантацията на органи 
(2009-2015 г.): активизирано сътрудничество между държавите членки2,

– като взе предвид Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно установяването на стандарти за качество и безопасност при 
даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и 
разпределянето на човешки тъкани и клетки3,

– като взе предвид Директива 2006/17/ЕО от 8 февруари 2006 г.4 за прилагане на 
Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои 
технически изискваният за даряването, доставянето и контрола на човешки тъкани и 
клетки,

– като взе предвид ръководните принципи на Световната здравна организация 
относно трансплантацията на човешки органи,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за правата на човека и 
биомедицината и Допълнителния протокол относно трансплантацията на органи и 
тъкани от човешки произход,

– като взе предвид европейските данни относно дейностите по даряване и 
трансплантация на тъкани, хемопоетични и репродуктивни клетки от доклада от 
2010 г. на Европейския регистър за органи, тъкани и клетки,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

                                               
1 ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 14.
2 ОВ C 161E, 31.5.2011 г., стр. 65. 
3 OВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 48. 
4 ОВ L 38, 9.2.2006 г., стр. 40.
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– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по правни въпроси (A7-
0000/2012),

А. като има предвид, че дарените тъкани и клетки – например кожа, кости, сухожилия, 
роговици и хемопоетични стволови клетки – все по-често се използват при 
медицински терапии и като изходен материал за лекарствени продукти за модерна 
терапия (ЛПМТ),

Б. като има предвид, че съгласно член 12, параграф 1 от Директива 2004/23/ЕО на 
всеки три години държавите членки представят пред Комисията отчети за 
практиката на доброволно и безвъзмездно даряване на тъкани и клетки,

В. като има предвид, че от общо 29 докладващи държави 27 разполагат с разпоредби, 
уреждащи принципа на доброволно и безвъзмездно даряване на тъкани и клетки (от 
задължителен или незадължителен характер),

Г. като има предвид, че 13 държави разполагат с ръководни принципи по отношение 
на възможността за предоставяне под различни форми на обезщетения или стимули 
за донорите на тъкани и клетки,

Д. като има предвид, че 19 държави съобщават, че са предоставяли под някаква форма 
обезщетения или стимули на живи донори на тъкани и клетки (с изключение на 
репродуктивни клетки),

Е. като има предвид, че 14 държави предоставят под някаква форма обезщетения или 
стимули на донори на репродуктивни клетки,

Ж. като има предвид, че четири държави предоставят под някаква форма обезщетения 
или стимули на роднини на починали донори,

З. като има предвид, че обществената осведоменост и общественото мнение играят 
много важна роля за увеличаване на равнището на донорство на тъкани и клетки,

И. като има предвид, че само 11 държави провеждат насърчителни политики по 
отношение на самостоятелното покриване на нуждите от тъкани и клетки,

Й. като има предвид, че по-голямата част от докладващите държави разполагат с 
държавни заведения за събиране/доставяне или с двойна система от частни и 
държавни заведения за събиране/доставяне,

К. като има предвид, че вземането на човешки тъкани и клетки се извършва от лица, 
които са завършили с успех изготвена от клиничен екип програма за обучение, и са 
специализирани във вземането на тъкани и клетки, или от заведение за работа с 
тъкани, което има разрешение да извършва вземането,

Л. като има предвид, че медицинска интервенция може да се осъществи единствено 
след като заинтересованото лице е дало своето свободно и информирано съгласие за 
нея,
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М. като има предвид, че използването на тъкани и клетки, предназначени за прилагане 
върху човешкото тяло, носи риск от предаване на заболявания и други възможни 
неблагоприятни въздействия върху реципиентите. Тази опасност може да бъде 
намалена чрез строг подбор на донорите, контрол на всяко донорство и прилагане 
на процедури по доставяне на тъкани и клетки в съответствие с правила и 
процедури, които се установяват и актуализират въз основа на най-добрите налични 
научни становища.

1. приветства заключенията на втория доклад относно доброволното и безвъзмездно 
даряване на тъкани и клетки;

Обезщетение и алтруизъм

2. изтъква, че донорството следва да бъде доброволно и неплатено и да се провежда в 
ясно определени правни и етични рамки;

3. подкрепя мерки, целящи защита на живите донори и гарантиращи, че даряването на 
органи се извършва алтруистично и доброволно и счита, че алтруистичният 
принцип е от основно значение не само поради благоприятното отражение по 
отношение на осигуряването на качеството и безопасността на тъканите, но също 
така и поради това, че предполага солидарност със съдбата на другите;

4. призовава държавите членки да определят условията, при които може да се получи 
компенсация, като се има предвид, че тази компенсация е строго ограничена до 
покриването на разходи, извършени при даряването на орган, като транспортни 
разходи, разходи за грижи за деца, загуба на приходи или разходи по 
възстановяването, така че да се забранят каквито и да било финансови стимули или 
изгоди за потенциалния донор;

5. въпреки това подчертава, че алтруистичният принцип не е задължително нарушен 
чрез използването на нефинансови стимули, например обезщетения в натура, с 
които даряването може да стане по-малко обременяващо и по-привлекателно, като 
същевременно се гарантира, че човешкото тяло няма да се превърне в източник на 
финансови печалби;

6. призовава държавите членки да гарантират, че живите донори се избират въз основа 
на тяхната здравна и медицинска история, включително психологическата оценка, 
ако такава е необходима, извършена от квалифицирани или обучени и компетентни 
специалисти;

Въпроси, свързани с проследяемостта и прозрачността
7. изтъква, че принципът на прозрачност е от ключово значение за постигане на 

високо равнище на обществена подкрепа за даряването; насърчава държавите 
членки да работят за създаването на прозрачна система на даряване, която 
утвърждава безопасността на пациентите и повишава равнището на проследяемост, 
което е особено важно, когато се отнася за даряване на гамети;

8. от тази гледна точка призовава държавите членки да гарантират предоставянето на 
необходимата информация и данни, за се даде възможност на обществеността за 
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осведомен избор;

9. подчертава правните и етични проблеми във връзка със съществуването на 
уебсайтове, които позволяват на хората да продават и купуват гамети онлайн; 
призовава държавите членки да разгледат въпроса с регламентацията в тази област, 
за да се предотврати възможната поява на черен онлайн пазар;

Обмен на най-добри практики и засилване на европейското и международното 
сътрудничество
10. призовава държавите членки да положат съгласувани усилия за участие в обмен на 

най-добри практики по отношение на разрешаването на въпросите с недостига при 
снабдяването с тъкани и клетки и по отношение на това кой е най-добрият начин за 
повишаване на осведомеността относно даряването на тъкани и клетки;

11. счита, че двустранните споразумения играят изключително важна роля при 
оказването на подкрепа на държави, които изпитват недостиг от тъкани и клетки 
или в които няма съвместим местен донор, както и при гарантирането на това, че 
информацията относно тъканите и клетките се предава по-свободно между 
отделните държави;

12. приветства по-специално, в европейски контекст, ролята в тази област на Eurocet, 
който заема ключова позиция в качеството си на централна европейска база данни 
за събирането на данни относно дейностите по даряване и трансплантация на 
тъкани и клетки; призовава органите от държавите членки да засилят съвместната 
си работа с Eurocet с цел по-нататъшно договаряне на общи стандарти при 
даряването на клетки и тъкани, като по този начин се предоставя възможност на 
здравните специалисти да подобрят предлагането на съвместими донори на 
европейските граждани;

13. призовава държавите членки да проучат всички налични възможности за по-широко 
международно сътрудничество в тази област, по-специално по отношение на 
евентуалното използване на хемопоетични стволови клетки;

Кръвни клетки от пъпна връв и стволови клетки
14. отчита значителния научен напредък, постигнат в областта на изследванията на 

кръвните клетки от пъпна връв и евентуалното използване на кръвни клетки от 
пъпна връв за лечението на заболявания, включително на детски болести; 

15. подчертава значението на това при раждане майки да даряват на държавни или 
частни банки кръвни клетки от пъпна връв и тъкани, за да се подпомогне лечението 
на болести и по-нататъшните изследвания в областта;

16. призовава държавите членки да повишат осведомеността относно събирането на 
държавни и частни банки чрез информационни кампании, които могат да се 
провеждат например по време на обучения преди раждането;

17. предлага държавите членки да разгледат въпроса за приемането и прилагането на 
общи оперативни и етични стандарти както за държавни, така и за частни банки за 
кръвни клетки от пъпна връв, например като тези, предложени от организациите с 
нестопанска цел, например фондацията „НетКорд“ и Фондацията за акредитация на 
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клетъчната терапия (ФАКТ);

18. насърчава държавните и частни банки за кръвни клетки от пъпна връв да работят в 
по-тясно съвместно сътрудничество с цел увеличаване на наличието на национални 
банки от кръвни клетки от пъпна връв и тъканни проби;

19. посочва развитието на неинвазивните процедури за получаване на стволови клетки 
посредством използването на събиране на периферни кръвни стволови клетки 
(СПКСК);

20. призовава държавите членки да разгледат въпроса за увеличаването на броя на 
центровете за събиране на кръвни проби от стволови клетки с цел увеличаване на 
шансовете за намиране на съвместим донор за нуждаещите се от трансплантация;

21. призовава държавите членки да разработят програми, чрез които се насърчават хора 
с малцинствен етнически произход да даряват тъкани и органи на държавни банки с 
цел справяне с недостига на съвместими донори в тази група;

22. изтъква, че с цел да се гарантира зачитането на разнообразието на нормативните 
уредби в различните държави членки, което отразява различията в националните 
ценности и практики в тази област, в обхвата на този доклад не са включени 
въпроси във връзка с изследванията на ембрионални стволови клетки, клонирането 
с терапевтична цел и оплождането ин витро;

23. призовава Комисията да разгледа въпроса с преразглеждането на установените в 
Директива 2004/23/ЕО принципи за управление на даряването на тъкани и клетки с 
цел да бъдат приведени в съответствие с установените в Директива 2010/45/ЕС 
принципи, уреждащи донорството на органи, и да се вземе предвид развитието на 
науката и препоръките от настоящия доклад;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, 
на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение и обхват

В доклада се утвърждава мнението, че даряването следва да се извършва доброволно с 
нестопанска цел при прозрачни условия. В него се разглеждат единствено тъкани и 
клетки, които попадат в една от трите категории, а именно – множество тъкани, 
репродуктивни клетки и нерепродуктивни клетки. С изключение на кожна тъкан, 
съдове и амниотична мембрана, даряването обикновено се осъществява от починал 
донор. 

Тъй като здравеопазването е почти изцяло от компетентността на държавите членки, 
изложените препоръки имат за цел да допълнят съществуващите практики в държавите 
членки и да поставят като основа постигнатото в области като трансграничното 
даряване. Въпреки това следва да се отбележи, че въпроси, като например 
изследванията на ембрионални стволови клетки, оплождането ин витро и клонирането с 
използване на стволови клетки за целите на разследване, попадат извън обхвата на 
доклада и са решени по най-добрия начин на равнището на държавите членки.

Обезщетение и алтруизъм

Докладчикът счита, че алтруизмът е от жизненоважно значение при даряването на 
тъкани и клетки. Предоставянето на обезщетение за даряване следва да бъде 
внимателно направлявано и описано от държавите членки и следва да бъде ограничено 
до покриване на разходите, извършени при даряването, като например транспортни 
разходи, загуба на приходи и медицински разходи. Въпреки това има различни 
регулаторни подходи по този въпрос и в някои държави се предлага допълнително 
парично обезщетение за даряването на гамети. Докладчикът отхвърля този подход и 
предпочита да отбележи нефинансовите обезщетения „в натура“, като например 
действащата програма в Обединеното кралство, с която се насърчава споделянето на 
яйцеклетки, с цел да се подпомогне увеличаването на броя на дарените гамети, и която 
предвижда обезщетение от по-етично естество в отговор на дискомфорта и 
неудобствата, свързани с даряването.

Докладчикът също така изразява загриженост от правните и етични проблеми във 
връзка със съществуването на многобройни уебсайтове, които позволяват на хората на 
продават и купуват гамети онлайн. Държавите членки следва да разгледат въпроса за 
приемането на законодателство за регламентиране на тази област с цел 
предотвратяване на възможната поява на черен онлайн пазар;

Международно сътрудничество и проследяемост

В доклада на Комисията се подчертава, че в някои държави членки е налице недостиг 
от клетки от костен мозък и сперма и че много държава изпитват трудности при 
намирането на подходящи съвместими тъкани и клетки за принадлежащите към 
малцинствени етнически групи. В доклада се насърчава подобряването на снабдяването 
с тъкани и клетки чрез обмена на най-добри практики във връзка с общи операции, 
етични стандарти и повишаване на осведомеността относно даряването. По-специално 
докладчикът призовава за по-голямо сътрудничество между държавите членки по 



PR\889680BG.doc 9/9 PE480.608v01-00

BG

съществуващия проект на Eurocet. Включени са също така позовавания на 
международни споразумения с цел да се стимулира изготвянето на разпоредби за 
тъкани и клетки, като същевременно се гарантира спазването на здравните стандарти и 
стандартите за безопасност, което е от полза за всички заинтересовани страни. За 
подпомагане на ефективното трансгранично сътрудничество в тази област следва да се 
извършват щателни проверки за гарантиране в най-висока степен на проследяемостта и 
прозрачността на системата на даряване. 

Кръвни клетки от пъпна връв и стволови клетки

Докладчикът желае да се обърне специално внимание на даряването на кръвни клетки 
от пъпна връв, от които се извличат стволови клетки, тъй като са налице все повече 
данни, че тези клетки могат да се използват при лечението на различни заболявания, 
включително на детски болести. С цел оптимизиране на потенциала на кръвните клетки 
от пъпна връв компетентните органи следва да подготвят кампании за обществено 
осведомяване, насочени предимно към бъдещи майки. Следва да се прилагат и 
използват общи стандарти както по отношение на държавните, така и на частните 
банки, които следва да работят заедно за увеличаване на наличието на национални 
банки от кръвни клетки от пъпна връв и тъканни проби.

Докладчикът отбелязва ползите от проучването на различни методи, използвани за 
получаване на стволови клетки, като например събирането на периферни кръвни 
стволови клетки (СПКСК), което е неинвазивна процедура. Благотворителната 
организация от Обединеното кралство, работеща в областта на раковите заболявания, 
Anthony Nolan Trust, събира кръвни стволови клетки от донори, за да помогне на 
нуждаещите се от животоспасяваща трансплантация на стволови клетки и осигурява 
средно по две трансплантации на ден, което е показателно за добавената стойност на 
тази медицинска технология. Освен това докладчикът е твърдо убеден, че наскоро 
постановените съдебни решения в САЩ, с които се позволява продажбата на кръвни 
стволови клетки, извлечени чрез афереза, следва да бъдат разглеждани внимателно и 
потвърждава, че даряването следва да се извършва доброволно и безвъзмездно. 

Заключителни бележки

В този доклад се анализират настоящите тенденции в ЕС в областта на доброволното и 
безвъзмездно даряване на тъкани и клетки и се отправят препоръки за подобряване на 
качеството на живот на хората от цяла Европа и увеличаване на обмена в областта на 
даряването между държавите членки. Обръща се специално внимание на увеличаването 
на резервите от стволови клетки и кръвни клетки от пъпна връв в държавите членки и 
използването на терапии със стволови клетки за успешно лечение на заболявания. 
Докладчикът изразява удовлетвореност от съвместната работа на своите колеги по този 
доклад. 


