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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind donațiile voluntare și neremunerate de țesuturi și celule
(2011/2307(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 184 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere cel de Al doilea raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind donarea 
voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule (COM(2011)0352),

– având în vedere Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
7 iulie 2010 privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane 
destinate transplantului1,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 mai 2010 privind Comunicarea Comisiei intitulată: 
Planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe (2009-2015): consolidarea 
cooperării dintre statele membre2,

– având în vedere Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, 
obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a 
celulelor umane3,

– având în vedere Directiva 2006/17/CE din 8 februarie 20064 de punere în aplicare a 
Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite cerințe 
tehnice pentru donarea, obținerea și controlul țesuturilor și celulelor umane,

– având în vedere Principiile Directoare ale Organizației Mondiale a Sănătății privind 
transplanturile de organe umane,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind drepturile omului și biomedicina și 
protocolul adițional la aceasta privind transplantul de organe și țesuturi de origine umană,

– având în vedere Raportul Registrului European pentru Organe, Țesuturi și Celule din 2010 
privind datele europene referitoare la activități de donare și de transplant de țesuturi și de 
celule hematopoietice și sexuale,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 

                                               
1 JO L 207, 6.8.2010, p. 14
2 JO C 161E, 31.5.2011, p.65. 
3 JO L 102, 7.4.2004, p. 48. 
4 JO L 38, 9.2.2006, p 40
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avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2012),

A. întrucât țesuturile și celulele donate, cum ar fi piele, oase, tendoane, cornee și celule stem 
hematopoietice, sunt tot mai frecvent utilizate în terapii medicale și ca material de bază 
pentru medicamentele pentru terapie avansată (advanced therapy medicinal products, 
ATMP);

B. întrucât, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Directiva 2004/23/CE, statele 
membre prezintă Comisiei, la fiecare trei ani, rapoarte privind practicile de donare 
voluntară și neremunerată;

C. întrucât un număr de 27 dintre cele 29 de țări care au prezentat rapoarte au prevăzute 
anumite dispoziții (obligatorii sau nu) care reglementează principiul donării voluntare și 
neremunerate de țesuturi și de celule;

D. întrucât un număr de 13 țări au stabilite principii directoare cu privire la posibilitatea 
acordării de indemnizații sau stimulente donatorilor de țesuturi și de celule;

E. întrucât 19 țări raportează acordarea anumitor forme de indemnizații sau stimulente 
donatorilor în viață de țesuturi și de celule (cu excepția celulelor sexuale);

F. întrucât 14 țări acordă anumite forme de indemnizații sau stimulente pentru donarea de 
celule sexuale:

G. întrucât patru țări acordă anumite forme de indemnizații sau stimulente rudelor donatorilor 
decedați;

H. întrucât sensibilizarea populației și a opiniei publice joacă un rol foarte important pentru 
creșterea ratei donării de țesuturi și de celule;

I. întrucât numai 11 țări au instituit politici de încurajare a promovării autosuficienței de 
țesuturi și de celule;

J. întrucât majoritatea țărilor care au prezentat rapoarte au organisme de recoltare 
de/aprovizionare cu țesuturi și celule sau un sistem dual de organisme private și publice de 
recoltare/aprovizionare;

K. întrucât obținerea de țesuturi și de celule umane este realizată de persoane care au finalizat 
cu succes un program de formare furnizat de o echipă clinică specializată în țesuturi și 
celule care urmează să fie obținute sau de o instituție specializată în țesuturi autorizată 
pentru obținere;

L. întrucât o intervenție medicală poate fi efectuată numai în momentul în care persoana în 
cauză și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză;

M. întrucât utilizarea țesuturilor și a celulelor în corpul uman prezintă riscul de transmitere a 
bolilor și alte efecte adverse potențiale asupra receptorilor. Acest risc poate fi redus prin 
selectarea cu atenție a donatorilor, prin controlul fiecărei donații și prin aplicarea de 
proceduri în vederea obținerii de țesuturi și de celule în conformitate cu normele și 
procesele stabilite și actualizate conform celei mai bune consultanțe științifice disponibile,
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1. salută încheierea celui de Al doilea raport privind donarea voluntară și neremunerată de 
țesuturi și de celule;

Indemnizațiile și altruismul

2. subliniază că donarea ar trebui să fie voluntară și neremunerată și să aibă loc într-un 
context juridic și etic bine definit;

3. aprobă măsurile care au ca scop protejarea donatorilor în viață și asigurarea faptului că 
donarea este altruistă și voluntară; consideră că principul altruismului este de importanță 
fundamentală, și nu doar datorită efectelor benefice asupra calității și siguranței celulelor 
și țesuturilor donate, dar și pentru că implică solidaritatea cu suferința altora;

4. solicită statelor membre să precizeze condițiile pe baza cărora pot fi acordate indemnizații 
financiare, având în vedere că indemnizațiile sunt strict limitate la condițiile de 
compensare a cheltuielilor suportate în procesul de donare a unui organ, precum 
cheltuielile de deplasare, pierderea veniturilor sau costurile medicale, prin urmare, fiind 
interzis orice stimulent financiar sau orice dezavantaj pentru un eventual donator;

5. cu toate acestea, subliniază că principiul altruismului nu este neapărat încălcat prin 
utilizarea de stimulente fără caracter financiar, precum beneficiile în natură, care pot face 
donația mai ușoară și mai atractivă, în același timp, asigurându-se că nu constituie o sursă 
de câștiguri financiare corpul uman;

6. solicită statelor membre să se asigure că donatorii în viață sunt selectați în funcție de 
sănătatea lor și de istoricul medical, inclusiv pe baza unei evaluări psihologice, dacă se 
consideră necesar acest lucru, realizate de către profesioniști calificați sau formați și 
competenți;

Probleme legate de trasabilitate și de transparență

7. subliniază că principiul transparenței este esențial pentru a atinge un nivel ridicat de 
susținere a donațiilor din partea publicului; încurajează statele membre să acționeze pentru 
crearea unui sistem transparent care susține siguranța pacienților și sporește transparența, 
care este în mod special importantă în cazul donațiilor de gameți;

8. în acest context, solicită statelor membre să asigure furnizarea de informații și date 
adecvate pentru a permite publicului să aleagă în cunoștință de cauză;

9. subliniază problemele juridice și etice impuse de existența de site-uri care permit 
persoanelor să vândă sau să achiziționeze online gameți; solicită statelor membre să aibă 
în vedere reglementarea acestui domeniu pentru a preveni o eventuală apariție a unei piețe 
negre online;

Schimbul de bune practici și consolidarea cooperării europene și internaționale 

10. solicită statelor membre să își concentreze eforturile în vederea participării la schimbul de 
bune practici pentru soluționarea crizei din domeniul furnizării de țesuturi și celule și 
privind modul cel mai bun de sensibilizare în materie de donare de țesuturi și celule;
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11. consideră că rolul acordurilor bilaterale este foarte important în susținerea țărilor care se 
confruntă cu o criză în domeniul țesuturilor și celulelor sau nu au donatori compatibili 
interni, precum și în asigurarea unui flux mai liber de informații privind țesuturile și 
celulele între state;

12. în contextul european, aplaudă în mod special rolul din acest domeniu al EUROCET, care 
a jucat un rol esențial acționând în calitate de bază de date europeană pentru colectarea de 
date privind activități de donare și de transplant de țesuturi și de celule; solicită 
autorităților din statele membre să își consolideze colaborarea lor cu EUROCET pentru a 
aproba standarde comune suplimentare privind donarea de celule și de țesuturi și, prin 
urmare, pentru a permite profesioniștilor să îmbunătățească elementele de compatibilitate 
oferite cetățenilor europeni;

13. solicită statelor membre să exploreze toate eventualele oportunități pentru extinderea 
cooperării internaționale în acest domeniu, în special în ceea ce privește eventualele 
utilizări ale celulelor stem hematopoietice;

Celulele prelevate din sângele din cordonul ombilical și celulele stem

14. recunoaște progresele științifice semnificative înregistrate în domeniul sângelui prelevat 
din cordonul ombilical și eventualele utilizări ale acestui sânge pentru tratarea bolilor, 
inclusiv a bolilor specifice copiilor; 

15. subliniază cât de important este ca, la naștere, mamele să doneze sânge și țesuturi 
prelevate din cordonul ombilical fie în cadrul unor bănci publice, fie private pentru a ajuta 
la tratarea bolilor și la continuarea cercetării în acest domeniu;

16. solicită statelor membre să sensibilizeze populația cu privire la conservarea în bănci 
publice și private a sângelui prelevat din cordonul ombilical, prin campanii de informare 
care pot fi organizate, de exemplu, în cadrul cursurilor antenatale;

17. propune statelor membre să aibă în vedere adoptarea și aplicarea de norme comune 
operaționale și etice atât pentru băncile publice, cât și pentru cele private destinate 
conservării sângelui prelevat din cordonul ombilical, precum cele propuse de către 
organizații nonprofit, precum International Netcord Foundation și Foundation for the 
Accreditation of Cellular Therapy (FACT);

18. încurajează băncile publice și private destinate conservării sângelui prelevat din cordonul 
ombilical să colaboreze mai îndeaproape, în vederea creșterii disponibilității probelor 
naționale de sânge și țesuturi prelevate din cordonul ombilical;

19. subliniază dezvoltarea de proceduri neinvazive de recoltare de celule stem care utilizează 
colectarea de celule stem din sângele periferic (peripheral blood stem cell collection, 
PBSC);

20. solicită statelor membre să aibă în vedere creșterea numărului de centre pentru colectarea 
de probe de celule stem din sânge în vederea creșterii șanselor de a găsi donatori 
compatibili pentru personale care au nevoie de un transplant;
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21. solicită statelor membre să dezvolte programe care încurajează grupurile etnice minoritare 
să doneze țesuturi și celule către bănci publice pentru a aborda criza din domeniul ratei de 
succes a compatibilității donatorilor din respectivele grupuri;

22. subliniază că, pentru a garanta respectarea diversității normative actuale de la nivelul 
statelor membre ce reflectă valori și practici naționale diferite în acest domeniu, sfera de 
aplicare a acestui raport nu include probleme legate de cercetarea celulelor stem 
embrionare, de clonarea terapeutică și de fertilizarea in vitro;

23. solicită Comisiei să aibă în vedere revizuirea principiilor care reglementează donarea de 
țesuturi și de celule prevăzute în Directiva 2004/23/CE, pentru a le armoniza cu principiile 
care guvernează donarea de organe prevăzute în Directiva 2010/45/UE, precum și să țină 
seama de evoluțiile științifice și de recomandările formulate în prezentul raport;

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducerea și domeniul de aplicare

Prezentul raport susține ideea că donarea ar trebui să fie realizată în mod voluntar și fără a 
urmări profituri, într-un mediu transparent. Acesta abordează în mod exclusiv țesuturile și 
celulele care se încadrează în trei categorii, și anume țesuturi multiple, celule sexuale și alte 
celule decât cele sexuale. Cu excepția țesutului epitelial, a vaselor și a membranei amniotice, 
donarea se realizează de obicei de la donatori decedați. 

Deoarece serviciile medicale țin, în mare măsură, de competența statelor membre, 
recomandările prevăzute au ca scop completarea practicilor actuale din statele membre și au la 
bază domenii precum donarea transfrontalieră. Cu toate acestea, trebuie adus la cunoștință că 
domeniul de aplicare a prezentului raport nu include subiecte precum cercetarea celulelor 
stem embrionare, fertilizarea in vitro și clonarea prin utilizarea de celule stem în scopuri 
investigative, acestea făcând cel mai bine obiectul deciziilor de la nivelul statelor membre.

Indemnizațiile și altruismul

Raportoarea este de părere că altruismul este esențial în ceea ce privește donarea de țesuturi și 
de celule. Indemnizațiile pentru donații ar trebui să fie gestionate și prezentate cu atenție de 
către statele membre și ar trebui să fie limitate la compensarea cheltuielilor suportate în 
procesul de donare, precum cheltuielile de deplasare, pierderea veniturilor sau costurile 
medicale. Cu toate acestea, a existat o varietate de răspunsuri normative privind această 
problemă, iar unele țări continuă să ofere indemnizații pecuniare pentru donarea de gameți. 
Respingând această abordare, raportoarea preferă să sublinieze „beneficiile în natură” fără 
caracter financiar, precum programul actual din Regatul Unit prin care se încurajează 
partajarea de ovule în vederea creșterii numărului de gameți donați și prin care se asigură o 
indemnizație mai morală care să reflecte disconfortul și inconvenientele procesului de donare.

Raportoarea este, de asemenea, îngrijorată de problemele juridice și etice impuse de existența 
a numeroase site-uri care permit persoanelor să vândă sau să achiziționeze online gameți. 
Statele membre ar trebui să aibă în vedere adoptarea unei legislații care să reglementeze acest 
domeniu pentru a preveni o eventuală apariție a unei piețe negre online.

Cooperarea internațională și trasabilitatea

În raportul Comisiei se subliniază că există o lipsă de măduvă osoasă și de spermatozoizi în 
anumite state membre și că numeroase țări se confruntă cu dificultăți în găsirea de donatori 
compatibili adecvați de țesuturi și de celule pentru persoanele care aparțin unor grupuri etnice 
minoritare. Prezentul raport dorește sporirea furnizării de țesuturi și de celule prin schimbul 
de bune practici privind operațiunile comune, normele etice și sensibilizarea în materie de 
donații. Raportoarea solicită în mod special o colaborare mai extinsă între statele membre și 
proiectul actual EUROCET. De asemenea, sunt incluse trimiteri la acorduri internaționale 
pentru a stimula furnizarea de țesuturi și de celule, în același timp asigurându-se că sunt 
respectate normele în materie de sănătate și siguranță, ceea ce reprezintă un avantaj pentru 
toate părțile implicate. Pentru a contribui la o cooperare transfrontalieră eficace în acest 
domeniu, ar trebui efectuate controale ferme pentru a asigura un nivel maxim de trasabilitate 
și de transparență pentru sistemul de donații. 



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

RO

Celulele prelevate din sângele din cordonul ombilical și celulele stem

Raportoarea dorește să atragă atenția în mod special asupra donațiilor de sânge prelevat din 
cordonul ombilical din care sunt extrase celule stem, deoarece devine tot mai evident că 
aceste celule pot fi utilizate pentru a trata unele boli, inclusiv boli specifice copiilor. Pentru a 
optimiza potențialul sângelui prelevat din cordonul ombilical, autoritățile competente ar trebui 
să dezvolte campanii de sensibilizare care vizează în special viitoarele mame. De asemenea, 
ar trebui implementate și puse în practică norme comune atât în băncile naționale, cât și în 
cele private, care ar trebui să colaboreze în vederea creșterii disponibilității probelor naționale 
de sânge prelevat din cordonul ombilical.

Raportoarea subliniază beneficiile explorării diferitelor metode utilizate pentru recoltarea 
celulelor stem, precum colectarea de celule stem din sângele periferic (PBSC), o procedură 
neinvazivă. Fondul Anthony Nolan, o fundație caritabilă de luptă împotriva cancerului din 
Regatul Unit, colectează de la donatori celule stem din sânge pentru a-i ajuta pe cei care au 
nevoie de un transplant salvator de celule stem și, în medie, asigură două transplanturi pe zi, 
ceea ce demonstrează valoarea adăugată a acestei tehnologii medicale. În plus, raportoarea 
este convinsă în mod ferm că hotărârea recentă a SUA prin care se permite vânzarea de celule 
stem din sânge obținute prin afereză ar trebui examinată cu atenție și reafirmă că donația ar 
trebui să fie voluntară și neremunerată. 

Concluzii

În prezentul raport se analizează tendințele actuale din UE în materie de donații voluntare și 
neremunerate de țesuturi și celule și se formulează recomandări pentru îmbunătățirea calității 
vieții persoanelor din întreaga Europă și pentru creșterea fluxului de donații între statele 
membre. Se atrage atenția în mod special asupra creșterii în statele membre a rezervelor de 
celule stem și de sânge prelevat din cordonul ombilical, precum și asupra exploatării terapiilor 
cu celule stem pentru tratarea cu succes a unor boli. Raportoarea salută colaborarea asigurată 
de colegii ei la prezentul raport.


