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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-donazzjoni volontarja u bla ħlas ta’ tessuti u ċelloli
(2011/2307(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 184 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra t-Tieni Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Donazzjoni 
Volontarja u Bla Ħlas ta’ Tessuti u Ċelloli (COM(2011)0352),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/53/UE tas-7 ta’ Lulju 2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar standards ta’ kwalità u sikurezza tal-organi tal-bniedem maħsuba għat-
trapjanti1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Mejju 2010 dwar il-Komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni: "Pjan ta' Azzjoni dwar id-Donazzjoni tal-Organi u t-Trapjanti (2009-
2015): Kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn l-Istati Membri2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 dwar l-iffissar ta’ standards ta’ kwalità u sikurezza għad-donazzjoni, il-ksib, 
l-ittestjar, l-ipproċessar, il-preżervazzjoni, il-ħażna u t-tqassim ta’ tessuti u ta’ ċelluli tal-
bniedem3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/17/KE tat-8 ta’ Frar 2006 4 li timplimenta d-Direttiva 
2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ċerti rekwiżiti tekniċi għad-
donazzjoni, il-ksib u l-ittestjar ta' tessuti u ċelloli tal-bniedem,,

– wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar it-Trapjant 
ta' Organi Umani,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Bijomediċina u l-Protokoll Addizzjonali tagħha dwar it-Trapjant ta' Organi u Tessuti ta' 
Oriġini Umana,

– wara li kkunsidra d-dejta Ewropea dwar l-attivitajiet ta’ donazzjoni u ta’ trapjant ta’ 
Tessuti u ta’ Ċelloli Emopojetiċi u Riproduttivi tar-Rapport tal-2010 tar-Reġistru 
Ewropew għall-Organi, it-Tessuti u ċ-Ċelloli,

– wara li kkunsidra r-Regola 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

                                               
1 ĠU L 207, 6.8.2010, p. 14.
2 ĠU C 161E, 31.5.2011, p.65. 
3 ĠU L 102, 7.4.2004, p.48. 
4 ĠU L 38, 6.8.2010, p. 40.
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2012),

A. billi t-tessuti u ċ-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);

B. billi 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;

C. billi 27 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);

D. billi 13-il pajjiż għandhom prinċipji ta’ gwida dwar il-possibilità li jingħataw forom ta’ 
kumpens jew inċentivi lid-donaturi ta' tessuti u ċelloli;

E. billi 19-il pajjiż irrapurtaw li jipprovdu xi forma ta’ kumpens jew inċentivi għad-donaturi 
ħajjin ta’ tessuti u ċelloli (esklużi ċ-ċelloli riproduttivi);

F. billi l-14-il pajjiż li ġejjin jagħtu xi forma ta' kumpens jew inċentivi għad-donazzjoni taċ-
ċelloli riproduttivi;

G. billi erba’ pajjiżi jipprovdu forom ta’ kumpens jew inċentivi lill-qraba tad-donaturi mejta;

H. billi s-sensibilizzazzjoni u l-opinjoni pubblika jiżvolġu rwol importanti ferm biex jiżdiedu 
r-rati ta' donazzjoni tat-tessuti u ċ-ċelloli;

I. billi 11-il pajjiż biss għandhom politiki stabbiliti li jaħdmu għall-promozzjoni tal-
awtosuffiċjenza tat-tessuti u ċ-ċelloli;

J. billi l-maġġoranza tal-pajjiżi li rrapurtaw għandhom kolletturi/fornituri pubbliċi ta’ tessuti 
u ċelloli jew sistema doppja ta’ kolletturi/fornituri privati u pubbliċi;

K. billi l-ksib ta’ tessuti u ċelloli tal-bniedem għandu jsir minn persuni li jkunu lestew 
b’suċċess programm ta’ taħriġ speċifikat minn grupp kliniku li jispeċjalizza fit-tessuti u ċ-
ċelloli li jkollhom jinkisbu jew impjant tat-tessuti awtorizzat għall-ksib;

L. billi l-intervent fil-qasam tas-saħħa jista' jitwettaq biss wara li l-persuna kkonċernata tkun 
tat il-kunsens liberu u infurmat għalih;

M. billi l-użu ta’ tessuti u ċelloli biex ikunu applikati għall-ġisem tal-bniedem iġorr riskju ta’ 
trażmissjoni ta’ mard u effetti oħra potenzjalment negattivi fir-reċipjenti. Dak ir-riskju 
jista’ jitnaqqas billi ssir attenzjoni fl-għażla tad-donaturi, bl-ittestjar ta’ kull donazzjoni u 
bl-applikazzjoni ta’ proċeduri għall-ksib ta’ tessuti u ċelloli skont ir-regoli u l-proċessi 
stabbiliti u aġġornati skont l-aħjar parir xjentifiku disponibbli

1. Jilqa’ l-konklużjonijiet tat-Tieni Rapport dwar id-Donazzjoni Volontarja u Bla Ħlas ta’ 
Tessuti u Ċelloli;
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Kumpens u altruiżmu

2. Jenfasizza li d-donazzjoni għandha tkun volontarja u bla ħlas, u ssir f'kuntesti ġuridiċi u 
etiċi definiti b’mod ċar;

3. Japprova miżuri li l-għan tagħhom huwa l-ħarsien tad-donaturi ħajjin u l-iżgurar li d-
donazzjoni ssir b’mod altruistiku u volontarju u jqis li l-prinċipju tal-altruiżmu huwa ta’ 
importanza fundamentali, mhux biss minħabba l-effett benefiku fuq il-kwalità u s-
sikurezza taċ-ċelloli u t-tessuti mogħtija, iżda wkoll minħabba li jimplika solidarjetà mal-
kundizzjoni tal-oħrajn;

4. Jistieden lill-Istati Membri jiddefinixxu l-kundizzjonijiet li taħthom ikun jista’ jingħata 
kumpens finanzjarju, waqt li jikkunsidraw li l-kumpens huwa limitat b'mod strett mal-
kundizzjonijiet li jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż magħmula fid-donazzjoni ta' organu, bħall-
ispejjeż ta’ safar, it-telf ta’ dħul jew spejjeż mediċi, u b’hekk jiġi projbit kwalunkwe 
inċentiv jew żvantaġġ finanzjarju għal donatur potenzjali;

5. Madankollu jenfasizzaa li l-prinċipju tal-altruiżmu ma jkunx neċessarjament qed jinkiser 
permezz tal-użu ta' inċentivi mhux finanzjarji bħal benefiċċji in natura, li minħabba fihom 
id-donazzjoni tista' tkun ta’ inqas xkiel u iżjed attraenti, waqt li jiġi żgurat li l-ġisem tal-
bniedem ma jkunx sors ta’ gwadann finanzjarju;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li d-donaturi ħajja jintgħażlu abbazi tas-saħħa u 
l-istorja medika tagħhom, inkluż, jekk jitqies li dan ikun meħtieġ, evalwazzjoni 
psikoloġika min-naħa ta’ professjonisti kkwalifikati jew imħarrġa u kompetenti;

Kwistjonijiet ta’ traċċabilità u trasparenza

7. Jisħaq li l-prinċipju ta’ trasparenza huwa essenzjali għall-ilħuq ta’ livell għoli ta’ appoġġ 
pubbliku għad-donazzjonijiet;  iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jaħdmu ħalli joħolqu 
sistema trasparenti ta’ donazzjonijiet li tafferma s-sikurezza tal-pazjent u żżid it-
traċċabilità, li hija ta’ importanza partikolari meta wieħed iqis id-donazzjoni tal-gamiti;

8. Fid-dawl ta’ dan, jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw il-provvediment ta’ 
informazzjoni u dejta adegwati sabiex il-pubbliku jkun jista’ jagħmel għażliet infurmati;

9. Jenfasizza l-problemi ġuridiċi u etiċi maħluqa bl-eżistenza ta’ websajts li jippermettu li 
persuni jbiegħu jew jixtru gamiti onlajn;  jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw ir-
regolazzjoni ta’ dan il-qasam sabiex tiġi evitata l-possibilità li jitfaċċa suq iswed onlajn;

L-iskambju tal-aħjar prattika u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni Ewropea u internazzjonali 

10. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jagħmlu sforz konġunt ħalli jipparteċipaw fl-iskambju 
tal-aħjar prattiki rigward is-soluzzjoni tal-problema tal-iskarsezza tal-provvista ta’ tessuti 
u ċelloli u dwar l-aħjar mod kif għandu jitqajjem għarfien għad-donazzjoni ta' tessuti u 
ċelloli;

11. Iqis li r-rwol tal-ftehimiet bilaterali huwa estremament importanti għall-appoġġ tal-pajjiżi 
li jkollhom skarsezza ta’ tessuti u ċelloli jew li ma jkollhom l-ebda donaturi domestiċi li 
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jaqblu u sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni dwar it-tessuti u ċ-ċelloli timxi iżjed 
liberament bejn l-Istati;

12. Fil-kuntest Ewropew, ifaħħar b’mod partikolari r-rwol f’dan il-qasam ta’ Eurocet, li 
żvolġa rwol kruċjali bħala d-database ċentrali Ewropea għall-ġbir tad-dejta dwar id-
donazzjoni ta’ tessuti u ċelloli u l-attivitajiet ta’ trapjant;  jistieden lill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri sabiex isaħħu l-kollaborazzjoni tagħhom mal-Eurocet ħalli jilħqu ftehim dwar 
iżjed standards komuni fid-donazzjoni ta’ ċelloli u tessuti u b’hekk il-professjonisti tal-
qasam tal-kura tas-saħħa jkunu jistgħu jtejbu t-tlaqqigħ tat-tessuti u ċ-ċelloli offruti liċ-
ċittadini Ewropej;

13. Jistieden lill-Istati Membri biex jesploraw l-opportunitajiet kollha possibbli għal 
kooperazzjoni internazzjonali usa’ f’dan il-qasam, b’mod partikolari rigward l-użu 
potenzjali taċ-ċelloli staminali emopojetiċi;

Demm tal-kurdun u ċelloli staminali

14. Jirrikonoxxi l-avvanzi xjentifiċi sinifikanti magħmula fil-qasam tad-demm tal-kurdun u l-
użu potenzjali tad-demm tal-kurdun għat-trattament tal-mard, inkluż il-mard tat-tfal; 

15. Jenfasizzaa l-importanza li l-ommijiet jagħtu d-demm tal-kurdun u t-tessuti mat-twelid
f’banek pubbliċi jew privati sabiex jgħinu fit-trattament ta’ mard u għal iżjed riċerka fil-
qasam;

16. Jistieden lill-Istati Membri biex iqajmu għarfien dwar il-banek pubbliċi u privati tad-
demm tal-kurdun permezz ta' kampanji ta' informazzjoni li jistgħu jsiru, pereżempju, waqt 
klassijiet ta' qabel it-twelid;

17. Jipproponi li l-Istati Membri jikkunsidraw l-adozzjoni u l-infurzar ta’ standards 
operazzjonali u etiċi komuni għall-banek tad-demm tal-kurdun kemm pubbliċi kif ukoll 
privati, bħal dawk proposti minn organizzazzjonijiet ta’ mingħajr qligħ bħall-Fondazzjoni 
Internazzjonali Netcord u l-Fondazzjoni għall-Akkreditazzjoni tat-Terapija Ċellulari 
(FACT);

18. Iħeġġeġ lill-banek pubbliċi u privati tad-demm tal-kurdun sabiex jikkollaboraw iżjed mill-
qrib ħalli jżidu l-disponibbiltà tal-kampjuni nazzjonali tad-demm tal-kurdun u t-tessuti;

19. Jenfasizza l-iżvilupp ta’ proċeduri li mhumiex intrużivi ta’ tkabbir taċ-ċelloli staminali bl-
użu tal-ġbir periferali taċ-ċelloli staminali tad-demm (PBSC);

20. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jikkunsidraw iż-żieda tan-numru ta’ ċentri għall-ġbir ta' 
kampjuni ta' ċelluli staminali tad-demm sabiex jiżdiedu l-possibiltajiet li jinsab donatur li 
jaqbel għal dawk li jeħtieġu trapjant;

21. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw programmi li jħeġġu lill-minoranzi etniċi 
biex jagħtu tessuti u ċelloli lill-banek pubbliċi sabiex jiġu indirizzati l-iskarsezzi ta’ 
donaturi li jaqblu f'dan il-grupp;

22. Jisħaq li sabiex jiġi ggarantit ir-rispett tad-diversità regolatorja eżistenti madwar l-Istati 
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Membri li tirrifletti valuri u prattiki nazzjonali differenti f’dan il-qasam, l-ambitu ta’ dan 
ir-rapport ma jinkludix kwistjonijiet dwar ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali embrijoniċi, l-
ikklonar terapewtiku u l-fertilizzazzjoni in vitro;

23. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra l-prinċipji li jirregolaw id-donazzjoni tat-
tessuti u ċ-ċelloli kif stabbilit fid-Direttiva 2004/23/KE, sabiex isiru konformi mal-
prinċipji li jirregolaw id-donazzjoni tal-organi stabbiliti fid-Direttiva 2010/45/UE, u 
sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi xjentifiċi u r-rakkomandazzjonijiet ta’ dan ir-rapport;

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni u Ambitu

Dan ir-rapport isaħħaħ l-opinjoni li d-donazzjonijiet għandhom ikunu volontarji u jitwettqu 
fuq bażi ta' nuqqas ta' qligħ f'ambjent trasparenti. Huwa jittratta b’mod esklużiv it-tessuti u ċ-
ċelloli li jaqgħu f’waħda minn tliet kategoriji, jiġifieri, it-tessuti multipli, iċ-ċelloli riproduttivi 
u ċ-ċelloli mhux riproduttivi. Bl-eċċezzjoni tat-tessuti tal-ġilda, il-vini u l-membrana 
amnijotika, id-donazzjoni, normalment, tiġi minn donatur mejjet. 

Billi l-kura tas-saħħa fil-parti l-kbira hija l-kompetenza ta’ Stat Membru, ir-
rakkomandazzjonijiet stabbiliti huma mmirati sabiex jikkumplimentaw il-prattiki eżistenti fl-
Istati Membri dwar oqsma bħad-donazzjoni transkonfinali. Madankollu għandu jiġi nnotat li 
l-kwistjonijiet bħar-riċerka dwar iċ-ċelloli staminali embrijoniċi, il-fertilizzazzjoni in vitro u l-
ikklonar bl-użu ta’ ċelloli staminali għal finijiet investigattivi jaqgħu lil hinn mill-ambitu ta’ 
dan ir-rapport, u l-aħjar jiġu deċiżi fuq livell ta’ Stat Membru.

Kumpens u Altruwiżmu

Ir-Rapporteur hija tal-fehma li l-altruwiżmu huwa vitali fid-donazzjoni tat-tessuti u ċ-ċelloli. 
Il-kumpens għal donazzjoni għandu jiġi ġestit u deskritt fil-qosor b’attenzjoni mill-Istati 
Membri u għandu jiġi limitat sabiex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż magħmula fid-donazzjoni, 
bħall-ispejjeż ta’ safar, it-telf ta’ dħul u l-ispejjeż mediċi. Madankollu, ir-rispons regolatorju 
dwar din il-kwistjoni kien varju u xi pajjiżi joffru kumpens monetarju ulterjuri għad-
donazzjoni ta' gamiti. Ir-Rapporteur tirrifjuta dan l-approċċ u tippreferi tenfasizza l-‘benefiċċji 
in natura’ mhux finanzjarji, bħall-programm attwali fir-Renju Unit li jħeġġeġ il-kondiviżjoni 
tal-bajd sabiex jgħin fiż-żieda tan-numru ta’ gamiti mogħtija, u li jipprovdi kumpens iżjed 
etiku ħalli jirrifletti l-iskomodità u l-inkonvenjenza tad-donazzjoni.

Ir-Rapporteur hija mħassba wkoll minħabba l-problemi ġuridiċi u etiċi mqajma mill-eżistenza 
ta’ bosta websajts li jippermettu li persuni jbiegħu jew jixtru ċelloli tal-gamiti onlajn. L-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni għar-regolazzjoni ta’ dan il-
qasam sabiex tiġi evitata l-possibilità li jitfaċċa suq iswed onlajn.

Kooperazzjoni u Traċċabilità Internazzjonali

Ir-rapport tal-Kummissjoni jenfasizza li hemm skarsezzi ta’ mudullun u ċelloli tal-isperma 
f’ċerti Stati Membri u li ħafna pajjiżi qed isibuha diffiċli sabiex isibu tlaqqigħ xieraq ta' 
tessuti u ċelloli għal dawk li jagħmlu parti minn minoranzi etniċi. L-għan ta' dan ir-rapport 
huwa li tiżdied il-provvista tat-tessuti u ċ-ċelloli billi tiġi skambjata l-aqwa prattika rigward l-
operazzjonijiet komuni, l-istandards etiċi u s-sensibilizzazzjoni dwar id-donazzjonijiet. B’mod 
partikolari, ir-Rapporteur qiegħda titlob li jkun hemm iżjed kollaborazzjoni bejn l-Istati 
Membri fil-proġett eżistenti tal-Eurocet. Qed jiġu inklużi wkoll referenzi għal ftehimiet 
internazzjonali għat-titjib tal-provvisti ta’ tessuti u ċelloli waqt li jiġi ggarantit li l-istandards 
tas-saħħa u s-sikurezza jiġu osservati li għandu jkun ta’ vantaġġ għall-partijiet interessati 
involuti kollha. Sabiex tiġi megħjuna l-kooperazzjoni transkonfinali effettiva f’dan il-qasam, 
għandhom isiru verifiki sostanzjali sabiex jiġu żgurati t-traċċabilità u t-trasparenza massimi 
fis-sistema tad-donazzjonijiet. 
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Demm tal-kurdun u Ċelloli Staminali

Ir-Rapporteur tixtieq tiġbed attenzjoni speċjali għad-donazzjoni tad-demm tal-kurdun li minnu 
jinkisbu ċ-ċelloli staminali billi hemm evidenza, li kulma tmur qed tiżdied, li dawn iċ-ċelloli 
jistgħu jintużaw fit-trattament tal-mard, inkluż il-mard tat-tfal. Sabiex ikun hemm l-iprem 
potenzjal tad-demm tal-kurdun, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżviluppaw kampanji ta’ 
sensibilizzazzjoni li jkunu mmirati prinċipalment lejn l-ommijiet li qed jistennew tarbija. L-
istandards komuni għandhom jiġu infurzati u pprattikati wkoll fil-banek nazzjonali kif ukoll 
privati, li għandhom jaħdmu flimkien sabiex tiżdied id-disponibilità tal-kampjuni nazzjonali 
tad-demm tal-kurdun.

Ir-Rapporteur tenfasizza l-benfiċċji li jiġu esplorati metodi differenti użati għall-ksib ta’ 
ċelloli staminali bħall-ġbir periferiku taċ-ċelloli staminali tad-demm (PSBC), li hija proċedura 
mhux intrużiva. Il-Fiduċjarja Anthony Nolan, organizzazzjoni tar-Renju Unit li tagħmel karita 
fil-qasam tal-kanċer tad-demm, tiġbor ċelloli staminali tad-demm minn donaturi sabiex tgħin 
dawk li jeħtieġu trapjant taċ-ċelloli staminali sabiex isalvaw ħajjithom u tipprovdi medja ta’ 
żewġ trapjanti kuljum li juri l-valur miżjud ta' din it-teknoloġija medika. Minbarra dan, ir-
Rapporteur temmen bis-sħiħ li d-deċiżjoni reċenti tal-Istati Uniti li tippermetti l-bejgħ ta’ 
ċelloli staminali miksuba permezz ta’ aferesi għandha titqies b’kawtela u tafferma mill-ġdid li 
d-donazzjoni għandha ssir fuq bażi volontarja u mingħajr ħlas. 

Kummenti ta' konklużjoni

Dan ir-rapport janalizza t-tendenzi attwali tal-UE fil-qasam tad-donazzjoni volontarja u 
mingħajr ħlas ta’ tessuti u ċelloli u jagħmel rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-kwalità tal-
ħajja tal-persuni madwar l-Ewropa sabiex jiżdied il-fluss tad-donazzjonijiet bejn l-Istati 
Membri. Qed tinġibed attenzjoni partikolari lejn iż-żieda tar-riżervi taċ-ċelloli staminali u d-
demm tal-kurdun fl-Istati Membri u dwar l-użu tat-terapiji biċ-ċelloli staminali għat-
trattament b’suċċess tal-mard. Ir-Rapporteur tilqa’ l-kollaborazzjoni tal-kollegi tagħha fit-
tfassil ta’ dan ir-rapport.


