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Във връзка с експанзивно развиващия се сектор и практики у нас и света за събиране на кръв от пъпна връв на новородени, с цел изолиране на хемопоетични стволови клетки за целите на автоложната трансплантация, т.е. за индивида от който са взети, правя медицински, правно и обществено-хуманно защитено (с преки доказателства) предложение за промяна на ЗТОТК, заради комерсиализма, липсата на пряка полза за трансплантацията и противоречието с безвъзмездното и доброволно даряване на хемопоетични стволови клетки от пъпна врав за целите на алогенната трансплантация. 
Сама по себе си горепосочената дейност по събиране на кръв от пъпна връв на новородени, с цел изолиране на хемопоетични стволови клетки за целите само на и единствено на автоложната трансплантация, би могла да бъде осъществявана, с цел прогрес и развитие на науката, за откриване на генетични дефекти, причиняващи болести при човека, както и всички други видове научно-медицински проучвания, които биха били от полза за обществото. Такъв вид дейности се регулират от Закона за здравето, а не от ЗТОТК. Що се касае горепосочените дейности да бъдат осъществявани с цел автоложна трансплантация, има сериозни съмнения относно медицинска полза от този вид дейности, както и противоречие с алтруизма на донорството като цяло и в частност на алогенната трансплантация на хемопоетични стволови клетки от която пълна полза има и понастоящем би имало цялото общество. 
Основните и ръководни принципи, залегнали в законодателствата на страните-членки на Европейския съюз, а и в практически аспект по отношение на дейностите по донорство и трансплантация са тези на доброволното и безвъзмездно даряване на органи, тъкани и клетки или алтруистичното донорство. Тези принципи са основни и те са залегнали в актове на Европейската комисия, като един от най-важните е Директива 2004/23/ЕС за осигуряване на качество и безопасност при донорство, експертиза, вземане, обработка, преработка, съхранение и предоставяне на тъкани и клетки за използване в хуманната медицина, която е напълно имплементирана в българския Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Нещо  повече, в т.3 от преамбюла на Директива 2004/23/ЕС се казва, че държави-членки на Европейския съюз трябва да предприемат постоянни мерки за популяризиране на доброволното и безвъзмездно даряване на органи, тъкани и клетки, под мотото на Европейската комисия: „Всички ние сме потенциални донори”. По нататък в директивата в чл.12 е казано, че всички държави-членки трябва да осигурят условия донорството на тъкани и клетки в техните страни да става на принципа на доброволното и безвъзмездно даряване. 
Със същото съдържание и смисъл е Препоръка № (2004)8/19 Май 2004г. на Комитета на Министрите на държавите-членки към самите държави-членки, относно „Даряването, вземането и съхраняването на  хемопоетични стволови клетки от пъпна връв за целите на автотрансплантацията, в който документ се отправя препоръка за създаването на обществени банки за съхранение на хемопоетични стволови клетки от пъпна връв за целите на алогенната трансплантация и ограничаване на частните банки за съхранение на стволови клетки от пъпна връв на новородени. 
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