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Предложение за акт на Съюза относно подобряване на събирането на кръвна 
плазма в Европейския съюз

Европейският парламент,

– като взе предвид Резолюция 28.72 на Световната здравна асамблея от 29 май 
1975 г. относно безопасността на кръвта,

– като взе предвид Резолюция CM/Res(2008)5 на Съвета на Европа относно 
отговорността на донорите и относно ограничаването на даряването на кръв и 
кръвни съставки,

– като взе предвид член 168, параграф 4, буква а) от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Директива 2002/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
27 януари 2003 г. за определяне на стандартите за качество и безопасност при 
вземането, диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на 
човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/ЕО1 (оттук 
нататък наричана „Директивата за кръвта“),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 19 
януари 2010 г. за прилагането на Директива 2002/98/EО на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на стандартите за качество и безопасност 
при вземането, диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на 
човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/EО 
(COM(2010)0003),

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 21 
април 2016 г. относно прилагането на Директиви 2002/98/ЕО, 2004/33/ЕО, 
2005/61/ЕО и 2005/62/ЕО за определяне на стандартите за качество и безопасност 
за човешка кръв и кръвни съставки (COM(2016)0224),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 21 април 
2016 г. относно прилагането на принципа на доброволно и безвъзмездно даряване 
на човешка кръв и кръвни съставки съгласно Директива 2002/98/ЕО за определяне 
на стандартите за качество и безопасност на човешка кръв и кръвни съставки и за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО (SWD(2016)0130),

– като взе предвид пътната карта за оценка и проверка за пригодност от 17 януари 
2017 г., озаглавена „Оценка на законодателството на Съюза в областта на кръвта, 
тъканите и клетките“,

– като взе предвид обобщението на отговорите от откритата обществена 

1 OВ L 33, 8.2.2003 г., стр. 30.



RE\1172650BG.docx 3/5 PE631.614v01-00

BG

консултация на Комисията за оценка на законодателството в областта на кръвта, 
тъканите и клетките, публикувано на 19 април 2018 г.1,

– като взе предвид член 225 от ДФЕС,

– като взе предвид член 5 от решението на Европейския парламент от 28 септември 
2005 година за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент2,

– като взе предвид член 46, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че основната цел на Директивата за кръвта е да гарантира 
високо равнище на опазване на човешкото здраве чрез установяване на общи 
минимални стандарти за безопасност и качество на кръвта и кръвните съставки;

Б. като има предвид, че безопасността на пациентите и донорите е въпрос от голямо 
значение;

В. като има предвид, че през следващите години могат да възникнат нови 
инфекциозни заболявания;

Г. като има предвид, че възникнаха нови предизвикателства, като събирането на 
достатъчно кръвна плазма, за да се отговори на увеличеното търсене на 
лекарствени продукти на базата на кръвна плазма;

Д. като има предвид, че наличието на кръвна плазма, използвана за производството 
на лекарствени продукти, зависи до голяма степен от гражданите на ЕС, които са 
готови да дарят плазма на доброволна и безвъзмездна основа;

1. изразява загриженост, че макар ситуацията да е различна в различните части на 
ЕС, настоящата правна рамка на Съюза не гарантира, че се дарява достатъчно 
плазма, за да се върви в крак с нарастващата клинична необходимост от лечения 
на базата на кръвна плазма за пациентите, което ги излага на риск;

2. отбелязва, че все повече пациенти биват диагностицирани с редки заболявания, 
свързани с плазмата, което води до увеличаване на клиничната необходимост от 
лекарствени продукти на базата на кръвна плазма;

3. отбелязва, че могат да възникнат нови инфекциозни заболявания;

4. признава значението на доброволното и безвъзмездно даряване на кръв и плазма в 
много държави;

5. признава, че производството на лекарствени продукти на базата на кръвна плазма 
за животозастрашаващи заболявания зависи изцяло от наличието на достатъчно 
предлагане на дарения на плазма от гражданите;

6. счита, че правната рамка на ЕС следва да включва разпоредби, които да 
насърчават всички държави членки да създадат национални програми за събиране 

1 Реф. № Ares(2018)2096445, 19.4.2018 г.
2 OВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.
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на плазма, без да се вреди на вземането на кръв, и да насърчават доброволното 
безвъзмездно даряване;

7. изисква от Комисията да представи до.... г., въз основа на член 168, параграф 4, 
буква а) от ДФЕС, предложение за акт за преразглеждане на Директивата за 
кръвта, за да се гарантира, че правната рамка продължава да отговаря на целта и е 
адаптирана към научното, техническото и общественото развитие.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Понастоящем в ЕС все повече пациенти биват диагностицирани с нарушения, свързани 
с плазмата, което прави наличието на лекарствени продукти на базата на кръвна плазма 
повод за нарастващо безпокойство. Следователно производителите на лекарствени 
продукти на базата на кръвна плазма са изправени пред предизвикателството да 
работят с оскъдния материал, който представлява човешката плазма.

Понастоящем ЕС е в ситуация, при която приблизително 40% от плазмата, използвана 
за производството на лечение за европейски пациенти, се внася от пазара на САЩ, 
регулиран от Администрацията по храните и лекарствата (FDA). Това означава, че ЕС 
зависи от фактори, които са извън неговия контрол.

Комисията би могла да разработи решения, за да се гарантира достатъчна наличност на 
плазма за производството на лечения за пациенти, диагностицирани с 
животозастрашаващи заболявания, като хемофилия, имунна недостатъчност, синдром 
на Гилен-Баре, хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия, наследствен 
ангиоедем и дефицит на алфа-1-антитрипсин, без да се нанася вреда на вземането на 
кръв.

Чрез насърчаването на създаването във всички държави членки на програми за 
даряване на кръвна плазма, по-специално на доброволни безвъзмездни дарения, и чрез 
гарантиране на адаптирането към научното, техническото и общественото развитие 
преразгледана правна рамка на ЕС би могла да създаде условията за подходящ достъп 
на пациентите до лечение.


