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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/     /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας

για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή

ανθρωπίνου αίµατος και συστατικών του αίµατος και για την τροποποίηση

της οδηγίας 2001/83/EK

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152, παράγραφος 4,

σηµείο (α),

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 154 Ε, 29.5.2001, σ. 141.
2 ΕΕ C 221, 7.8.2001, σ. 106.
3 Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της .......... (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της .......... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η έκταση στην οποία το ανθρώπινο αίµα χρησιµοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς απαιτεί

να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια του πλήρους αίµατος και των συστατικών

αίµατος, προκειµένου να προλαµβάνεται ιδίως η µετάδοση νόσων.

(2) Η διαθεσιµότητα του αίµατος και των συστατικών αίµατος που χρησιµοποιούνται για

θεραπευτικούς σκοπούς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους πολίτες της Κοινότητας που

είναι διατεθειµένοι να γίνουν δότες. Για να διασφαλισθεί η δηµόσια υγεία και να προληφθεί η

µετάδοση λοιµωδών νοσηµάτων, είναι αναγκαίο να λαµβάνονται όλα τα µέτρα προφύλαξης

κατά τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανοµή και τη χρήση τους, µε την κατάλληλη χρήση

της επιστηµονικής προόδου για την ανίχνευση και την αδρανοποίηση και εξάλειψη των

παθογόνων παραγόντων που µεταδίδονται µε τη µετάγγιση.
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(3) Οι απαιτήσεις για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα των

βιοµηχανικώς παρασκευαζόµενων φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που προέρχονται από το

ανθρώπινο αίµα ή πλάσµα διασφαλίστηκαν µε την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα

φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 1. Ωστόσο, η ρητή εξαίρεση του πλήρους

αίµατος, του πλάσµατος και των αιµοκυττάρων ανθρώπινης προέλευσης στην παραπάνω

οδηγία, οδήγησε σε µία κατάσταση όπου η ποιότητα και η ασφάλεια, στο βαθµό που αυτά

προορίζονται για µετάγγιση και δεν έχουν καθαυτά υποστεί επεξεργασία, δεν υπόκεινται σε

καµία δεσµευτική κοινοτική νοµοθεσία. Είναι, συνεπώς ουσιώδες, όποια κι αν είναι η

σκοπούµενη χρήση, να εξασφαλισθεί µε κοινοτικές διατάξεις ότι το αίµα και τα συστατικά

του έχουν συγκρίσιµη ποιότητα και ασφάλεια σε όλη την αλυσίδα µετάγγισης αίµατος σε όλα

τα κράτη µέλη, έχοντας υπόψη την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της επικράτειας

της Κοινότητας. Συνεπώς, µε την καθιέρωση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, το

κοινό διαβεβαιώνεται ότι το ανθρώπινο αίµα και τα συστατικά του που προέρχονται από

αιµοδοσίες σε άλλο κράτος µέλος ανταποκρίνονται στις ίδιες απαιτήσεις µε εκείνα που

προήλθαν από αιµοδοσία στη χώρα τους.

(4) Όσον αφορά το αίµα ή τα συστατικά αίµατος ως πρώτη ύλη για την παρασκευή

φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, η οδηγία 2001/83/ΕΚ αναφέρεται σε µέτρα που πρέπει να

λαµβάνουν τα κράτη µέλη για να προλαµβάνεται η µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών, στα

οποία συµπεριλαµβάνεται η εφαρµογή των µονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας

και των συστάσεων του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας

(ΠΟΥ) όσον αφορά την επιλογή και τον έλεγχο των αιµοδοτών. Επιπλέον, τα κράτη µέλη θα

πρέπει να λαµβάνουν µέτρα για να προάγουν την αυτάρκεια της Κοινότητας σε ανθρώπινο

αίµα ή συστατικά αίµατος και να ενθαρρύνουν τις εθελοντικές και µη αµειβόµενες δωρεές

αίµατος και συστατικών αίµατος.

                                                
1 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
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(5) Προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει ισοδύναµο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας των

συστατικών αίµατος, όποια κι αν είναι η σκοπούµενη χρήση τους, η παρούσα οδηγία θα

πρέπει να θεσπίσει τις τεχνικές απαιτήσεις για τη συλλογή και τους ελέγχους αίµατος και

συστατικών αίµατος, συµπεριλαµβανοµένης της πρώτης ύλης για την παρασκευή

φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων. Συνεπώς, η οδηγία 2001/83/ΕΚ θα πρέπει να

τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, για την ασφάλεια των

µεταγγίσεων και την αυτάρκεια σε αίµα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εντοπίζεται η ανάγκη

χάραξης στρατηγικής για το αίµα, προκειµένου να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στην ασφάλεια

της αλυσίδας µετάγγισης αίµατος και να προαχθεί η αυτάρκεια της Κοινότητας.

(7) Στο ψήφισµά του της 2ας Ιουνίου 1995 για την ασφάλεια των µεταγγίσεων και την αυτάρκεια

σε αίµα στην Κοινότητα 1, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες

προτάσεις στο πλαίσιο της χάραξης στρατηγικής για το αίµα.

(8) Στο ψήφισµά του της 12ης Νοεµβρίου 1996 για µια στρατηγική ασφάλειας των µεταγγίσεων

και αυτάρκειας αίµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να

υποβάλει επειγόντως προτάσεις, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη συντονισµένης

προσέγγισης για την ασφάλεια του αίµατος και των προϊόντων αίµατος.

(9) Στα ψηφίσµατά του της 14ης Σεπτεµβρίου 1993 3, της 18ης Νοεµβρίου 1993 4, της

14ης Ιουλίου 1995 5 και της 17ης Απριλίου 1996 6 για την ασφάλεια και την αυτάρκεια σε

αίµα µέσω εθελοντικών και µη αµειβόµενων αιµοδοσιών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε τη σηµασία που έχει η εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού

επιπέδου ασφάλειας του αίµατος και επανέλαβε την αδιάλειπτη υποστήριξή του στο στόχο

της αυτάρκειας αίµατος στην Κοινότητα.

                                                
1 ΕΕ C 164, 30.6.1995, σ. 1.
2 ΕΕ C 374, 11.12.1996, σ. 1.
 3 ΕΕ C 268, 4.10.1993, σ. 29.
 4 ΕΕ C 329, 6.12.1993, σ. 268.
 5 ΕΕ C 249, 25.9.1995, σ. 231.
 6 ΕΕ C 141, 13.5.1996, σ. 131.
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(10) Κατά την εκπόνηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ελήφθησαν υπόψη η γνώµη της

Επιστηµονικής Επιτροπής για τα Φάρµακα και τα Ιατρικά Βοηθήµατα καθώς και η διεθνής

πείρα στον τοµέα αυτόν.

(11) Λόγω της φύσης της αυτοµετάγγισης, απαιτείται να εξετασθεί πώς και πότε θα εφαρµόζονται

οι διάφορες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(12) Οι νοσοκοµειακές τράπεζες αίµατος είναι νοσοκοµειακές µονάδες οι οποίες εκτελούν

περιορισµένο αριθµό δραστηριοτήτων, αποθήκευση, διανοµή και ελέγχους συµβατότητας.

Προκειµένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειας του αίµατος

και των συστατικών αίµατος σε όλη την αλυσίδα των µεταγγίσεων, λαµβάνοντας ταυτόχρονα

υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τα καθήκοντα των νοσοκοµειακών τραπεζών αίµατος, θα

πρέπει να εφαρµόζονται στις νοσοκοµειακές τράπεζες αίµατος µόνον διατάξεις οι οποίες

αφορούν τις δραστηριότητες αυτές.

(13) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη ενός κατάλληλου µηχανισµού για τον

καθορισµό, την εξουσιοδότηση, τη διαπίστευση ή τη χορήγηση αδείας προκειµένου να

εξασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες των κέντρων αίµατος διεξάγονται σύµφωνα µε τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

(14) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να οργανώνουν επιθεωρήσεις και µέτρα ελέγχου, που θα

εκτελούνται από υπαλλήλους που εκπροσωπούν την αρµόδια αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η

συµµόρφωση του κέντρου αίµατος µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(15) Το προσωπικό που ασχολείται άµεσα µε τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την

αποθήκευση και τη διανοµή του αίµατος και των συστατικών αίµατος, απαιτείται να διαθέτει

τα κατάλληλα προσόντα καθώς και να λαµβάνει έγκαιρη και σχετική κατάρτιση µε την

επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας για την αναγνώριση των επαγγελµατικών

προσόντων και για την προστασία των εργαζοµένων.
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(16) Τα κέντρα αίµατος θα πρέπει να θεσπίζουν και να διατηρούν συστήµατα ποιότητας, τα οποία

θα καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες που καθορίζουν τους στόχους και τις αρµοδιότητες

όσον αφορά την πολιτική ποιότητας, και να τα εφαρµόζουν, µε µέσα, όπως ο σχεδιασµός

ποιότητας, ο έλεγχος ποιότητας, η διασφάλιση ποιότητας και η βελτίωση της ποιότητας στο

πλαίσιο του συστήµατος ποιότητας, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές των κανόνων καλής

παρασκευής καθώς και το κοινοτικό σύστηµα αξιολόγησης της συµµόρφωσης.

(17) Θα πρέπει να θεσπισθεί ένα κατάλληλο σύστηµα για την εξασφάλιση της ανιχνευσιµότητας

του πλήρους αίµατος και των συστατικών αίµατος. Η ανιχνευσιµότητα θα πρέπει να

εξασφαλίζεται µε τα ακριβή στοιχεία του δότη και του ασθενούς και µε διαδικασίες

εργαστηριακής αναγνώρισης, µε την τήρηση αρχείων, και µε κατάλληλο σύστηµα

επισήµανσης. Είναι επιθυµητό να αναπτυχθεί ένα σύστηµα ώστε να είναι δυνατή η µοναδική

και µη παρερµηνεύσιµη αναγνώριση των αιµοδοσιών στην Κοινότητα. Σε περίπτωση

εισαγωγής αίµατος ή συστατικών αίµατος από τρίτες χώρες, είναι σκόπιµο τα κέντρα αίµατος

να εξασφαλίζουν εφάµιλλο επίπεδο ανιχνευσιµότητας στα στάδια που προηγούνται της

εισαγωγής στην Κοινότητα. Οι ίδιες απαιτήσεις ανιχνευσιµότητας που ισχύουν για το αίµα

και τα συστατικά αίµατος που συλλέγονται στην Κοινότητα, θα πρέπει να διασφαλίζονται

στα στάδια που ακολουθούν την εισαγωγή.

(18) Είναι σκόπιµο να θεσπισθεί σύνολο οργανωµένων διαδικασιών επαγρύπνησης µε στόχο τη

συλλογή και την αξιολόγηση πληροφοριών για τα ανεπιθύµητα ή απρόβλεπτα συµβάντα ή

αντιδράσεις που προκύπτουν από τη συλλογή αίµατος ή συστατικών αίµατος ώστε να

προλαµβάνονται παρόµοια ή ισοδύναµα συµβάντα ή αντιδράσεις, ούτως ώστε να βελτιωθεί η

ασφάλεια των µεταγγίσεων µε κατάλληλα µέτρα. Προς τούτο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να

θεσπίσουν ένα κοινό σύστηµα κοινοποίησης των σοβαρών ανεπιθύµητων συµβάντων και

αντιδράσεων που συνδέονται µε τη συλλογή, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την αποθήκευση

και τη διανοµή του αίµατος και των συστατικών αίµατος.
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(19) Είναι σκόπιµο, όταν κοινοποιούνται µη φυσιολογικά ευρήµατα στο δότη, να του παρέχονται

και σχετικές συµβουλές.

(20) Η σύγχρονη πρακτική µετάγγισης αίµατος βασίζεται στις αρχές των εθελοντικών υπηρεσιών

των δοτών, στην ανωνυµία τόσο του δότη όσο και του αποδέκτη, στη γενναιοδωρία του δότη

και την έλλειψη κέρδους για τα κέντρα που εµπλέκονται στις υπηρεσίες µετάγγισης αίµατος.

(21) Είναι ανάγκη να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να παρέχονται σε όλους

τους ενδεχόµενους δότες αίµατος ή συστατικών αίµατος εχέγγυα σχετικά µε τον εµπιστευτικό

χαρακτήρα κάθε πληροφορίας που αφορά την υγεία και που παρέχεται στο εγκεκριµένο

προσωπικό, µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου της αιµοδοσίας τους καθώς και µε οποιαδήποτε

στοιχεία µελλοντικής ανιχνευσιµότητας της αιµοδοσίας τους.

(22) Σύµφωνα µε το άρθρο 152, παράγραφος 5 της συνθήκης, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας

δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις περί δωρεάς αίµατος. Στο άρθρο 152, παράγραφος 4,

στοιχείο α) της συνθήκης ορίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να εµποδίζονται τα κράτη µέλη από

το να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά µέτρα όσον αφορά τις

προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας του αίµατος και των συστατικών του.

(23) Η εθελοντική και µη αµειβόµενη αιµοδοσία θεωρείται παράγων ο οποίος µπορεί να συµβάλει

στην επίτευξη υψηλών προτύπων ασφαλείας για το αίµα και τα συστατικά αίµατος και,

συνεπώς, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι

προσπάθειες που καταβάλλει στον τοµέα αυτό το Συµβούλιο της Ευρώπης και να

λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ενθάρρυνση της εθελοντικής και µη

αµειβόµενης αιµοδοσίας, θεσπίζοντας κατάλληλα µέτρα και πρωτοβουλίες και

εξασφαλίζοντας ότι οι δότες χαίρουν µεγαλύτερης δηµόσιας αναγνώρισης, αυξάνοντας κατ�

αυτόν τον τρόπο και την αυτάρκεια. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο ορισµός του

Συµβουλίου της Ευρώπης για την εθελοντική και µη αµειβόµενη αιµοδοσία.



14402/2/01 REV 2 ZAC/ak 8
DG I   EL

(24) Το αίµα και τα συστατικά αίµατος που χρησιµοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς ή για τη

χρήση σε ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα θα πρέπει να λαµβάνονται από άτοµα η κατάσταση

της υγείας των οποίων είναι τέτοια που δεν θα υποστεί επιδείνωση λόγω της αιµοδοσίας και

πρέπει να ελαχιστοποιείται κάθε κίνδυνος µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων· κάθε αιµοδοσία

θα πρέπει να ελέγχεται σύµφωνα µε κανόνες που εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα

αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των ατόµων που είναι αποδέκτες αίµατος και

συστατικών αίµατος.

(25) Σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων

αυτών 1, τα δεδοµένα που αφορούν την υγεία ενός ατόµου πρέπει να υπόκεινται σε

ενισχυµένη προστασία. Ωστόσο, η οδηγία αυτή καλύπτει µόνο τα προσωπικά δεδοµένα και

όχι αυτά που έχουν καταστεί ανώνυµα. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εισαγάγει

πρόσθετα εχέγγυα ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε µη εγκεκριµένες αλλαγές στα

µητρώα των αιµοδοσιών ή στα αρχεία επεξεργασίας ή η άνευ αδείας κοινολόγηση

πληροφοριών.

(26) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει τεχνικές απαιτήσεις και να θεσπίζει τις

τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις αυτών και των Παραρτηµάτων ώστε να λαµβάνεται

υπόψη η επιστηµονική και τεχνική πρόοδος.

                                                
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
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(27) Κατά τον καθορισµό των τεχνικών απαιτήσεων και την προσαρµογή στην πρόοδο θα πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη η σύσταση του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, για την
καταλληλότητα των δοτών αίµατος και πλάσµατος και τον έλεγχο της αιµοδοσίας στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα1, οι σχετικές συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης και της ΠΟΥ,
καθώς και οι ενδείξεις των αρµόδιων ευρωπαϊκών οργάνων και οργανώσεων, όπως οι
µονογραφίες της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας.

(28) Είναι αναγκαίο να τίθενται στη διάθεση της Κοινότητας οι καλύτερες δυνατές επιστηµονικές
συµβουλές σχετικά µε την ασφάλεια του αίµατος και των συστατικών αίµατος, ιδίως όσον
αφορά την προσαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στην επιστηµονική και τεχνική
πρόοδο.

(29) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή 2.

(30) Προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατική υλοποίηση των διατάξεων που θεσπίζονται
δυνάµει της παρούσας οδηγίας, ενδείκνυται να προβλεφθούν κυρώσεις που θα επιβάλλονται
από τα κράτη µέλη.

(31) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η συµβολή στη γενική
εµπιστοσύνη τόσο στην ποιότητα του προσφερόµενου αίµατος και συστατικών αίµατος όσο
και στην προστασία της υγείας των δοτών, η επίτευξη αυτάρκειας αίµατος σε κοινοτικό
επίπεδο και η ενίσχυση της εµπιστοσύνης στην ασφάλεια της αλυσίδας µετάγγισης αίµατος
µεταξύ των κρατών µελών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και
δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της, να υλοποιηθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

                                                
1 ΕΕ L 203, 21.7.1998, σ. 14.
2 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(32) Η ευθύνη για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και την παροχή ιατρικής περίθαλψης θα

πρέπει να εξακολουθήσει να εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στόχοι

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίµα και τα

συστατικά αίµατος, προκειµένου να εξασφαλίζεται προστασία υψηλού επιπέδου της ανθρώπινης

υγείας.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρώπινου αίµατος και

συστατικών αίµατος, όποια κι αν είναι η προτιθέµενη χρήση τους, καθώς και στην επεξεργασία,

την αποθήκευση και τη διανοµή τους όταν αυτά προορίζονται για µετάγγιση.
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2. Όταν το αίµα και τα συστατικά αίµατος συλλέγονται και ελέγχονται, µε αποκλειστικό σκοπό

και για αποκλειστική χρήση, για αυτοµετάγγιση και σαφώς επισηµαίνονται προς τούτο, οι σχετικές

τηρητέες απαιτήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28,

σηµείο ζ). 

3. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 1, και των οδηγιών

95/46/ΕΚ και 98/79/ΕΚ2.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα βλαστικά κύτταρα του αίµατος.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

α) «Αίµα» : το πλήρες αίµα που συλλέγεται από έναν δότη και υποβάλλεται σε επεξεργασία είτε

για µετάγγιση είτε για περαιτέρω παρασκευή.

β) «Συστατικό αίµατος» : ένα θεραπευτικό συστατικό του αίµατος (ερυθρά αιµοσφαίρια, λευκά

αιµοσφαίρια, αιµοπετάλια, πλάσµα) που µπορεί να παρασκευάζεται µε διάφορες µεθόδους.

γ) «Προϊόν αίµατος» : κάθε θεραπευτικό προϊόν που προέρχεται από το ανθρώπινο αίµα ή

πλάσµα.

δ) «Αυτοµετάγγιση» : µετάγγιση στην οποία ο δότης και ο αποδέκτης είναι το ίδιο άτοµο και

στην οποία χρησιµοποιούνται προαποθηκευµένο αίµα και προϊόντα αίµατος.

                                                
1 Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών

προϊόντων (ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2000/70/ΕΚ (ΕΕ L 313 της 13.12.2000, σ. 22).

2 Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου
1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro
(ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 1999/166/ΕΚ
(ΕΕ L 61, της 1.3.2001, σ. 17).
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ε) «Κέντρο αίµατος» : κάθε δοµή ή φορέας που είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε πτυχή

συλλογής και ελέγχου του ανθρώπινου αίµατος ή των συστατικών αίµατος, όποια κι αν είναι

η σκοπούµενη χρήση τους, και µε την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή τους

όταν προορίζονται για µετάγγιση. Ο παρών ορισµός δεν καλύπτει τις νοσοκοµειακές τράπεζες

αίµατος.

στ) «Νοσοκοµειακή τράπεζα αίµατος» : νοσοκοµειακή µονάδα η οποία αποθηκεύει, διανέµει και

µπορεί να διενεργεί ελέγχους συµβατότητας αίµατος και συστατικών αίµατος αποκλειστικά

για χρήση εντός των εγκαταστάσεων του νοσοκοµείου, συµπεριλαµβανοµένων των

δραστηριοτήτων µετάγγισης του νοσοκοµείου.

ζ) «Σοβαρό ανεπιθύµητο συµβάν» : κάθε ατυχές περιστατικό το οποίο συνδέεται µε τη συλλογή,

τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή αίµατος και συστατικών

αίµατος, και το οποίο θα µπορούσε να αποβεί µοιραίο, απειλητικό για τη ζωή, να προκαλέσει

αναπηρία ή ανικανότητα των ασθενών ή το οποίο έχει ως αποτέλεσµα ή παρατείνει τη

νοσηλεία ή τη νοσηρότητα.

η) «Σοβαρή ανεπιθύµητη αντίδραση» : µια άνευ προθέσεως αντίδραση του δότη ή του ασθενούς

η οποία σχετίζεται µε τη συλλογή ή τη µετάγγιση αίµατος ή συστατικών αίµατος και η οποία

είναι µοιραία, απειλητική για τη ζωή, προκαλεί αναπηρία ή ανικανότητα ή έχει ως

αποτέλεσµα ή παρατείνει τη νοσηλεία ή τη νοσηρότητα.

θ) «Απελευθέρωση συστατικών αίµατος» : διαδικασία µέσω της οποίας είναι δυνατή η άρση της

καραντίνας ενός συστατικού αίµατος µέσω της χρήσης συστηµάτων και διαδικασιών που

εξασφαλίζουν ότι το τελικό προϊόν πληροί τις προδιαγραφές απελευθέρωσης.
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ι) «Αποκλεισµός» : αναστολή της επιλεξιµότητας ενός ατόµου να δωρίζει αίµα ή συστατικά

αίµατος· η αναστολή αυτή µπορεί να είναι είτε µόνιµη είτε προσωρινή.

ια) «∆ιανοµή» : η πράξη της παράδοσης αίµατος και συστατικών αίµατος σε άλλα κέντρα

αίµατος, νοσοκοµειακές τράπεζες αίµατος και παρασκευαστές προϊόντων προερχόµενων από

το αίµα και το πλάσµα. ∆εν περιλαµβάνει την παροχή αίµατος ή συστατικών αίµατος για

µετάγγιση.

Άρθρο 4

Υλοποίηση

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την ή τις αρµόδιες αρχές που φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση

των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει ένα κράτος µέλος να διατηρεί ή να εισάγει στην επικράτειά

του αυστηρότερα προστατευτικά µέτρα που συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της συνθήκης.

Ειδικότερα, τα κράτη µέλη µπορούν να εισάγουν απαιτήσεις για εθελοντική, µη αµειβόµενη

αιµοδοσία, συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης ή του περιορισµού των εισαγωγών αίµατος και

συστατικών αίµατος που δεν πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, υπό τους όρους του άρθρου 30 της

συνθήκης.

3. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, η

Επιτροπή µπορεί να προσφεύγει σε τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια προς αµοιβαίο όφελος της

Επιτροπής και των δικαιούχων, σε ό,τι αφορά τον προσδιορισµό, την παρασκευή, τη διαχείριση,

την παρακολούθηση, το λογιστικό και διοικητικό έλεγχο, καθώς και τις δαπάνες υποστήριξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5

∆ιορισµός, εξουσιοδότηση, διαπίστευση ή χορήγηση αδείας στα κέντρα αίµατος

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες οι σχετικές µε τη συλλογή και τον

έλεγχο του ανθρώπινου αίµατος και των συστατικών αίµατος, όποια κι αν είναι η σκοπούµενη

χρήση τους, καθώς και µε την παρασκευή, την αποθήκευση και τη διανοµή τους, όταν αυτά

προορίζονται για µετάγγιση, αναλαµβάνονται µόνον από το κέντρο αίµατος το οποίο έχει ορισθεί,

εξουσιοδοτηθεί, διαπιστευθεί ή στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από την αρµόδια προς τούτο αρχή.

2. Για τον σκοπό της παραγράφου 1, το κέντρο αίµατος υποβάλλει στην αρµόδια αρχή τις

πληροφορίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι.

3. Η αρµόδια αρχή, αφού εξακριβώσει αν το κέντρο αίµατος συµµορφώνεται προς τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, επισηµαίνει στο κέντρο αίµατος ποιες δραστηριότητες µπορεί να

αναλαµβάνει και υπό ποίους όρους.

4. Το κέντρο αίµατος δεν αναλαµβάνει καµία ουσιαστική µεταβολή δραστηριοτήτων χωρίς

προηγούµενη γραπτή έγκριση από µέρους της αρµόδιας αρχής.
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5. Η αρµόδια αρχή µπορεί να αναστέλλει ή να ανακαλεί τον διορισµό, την εξουσιοδότηση, τη

διαπίστευση ή την άδεια κέντρου αίµατος εφόσον επιθεώρηση ή µέτρα ελέγχου αποδεικνύουν ότι

το κέντρο αίµατος δεν συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 6

Νοσοκοµειακές τράπεζες αίµατος

Τα άρθρα 7, 10, 11 παράγραφος 1, 12 παράγραφος 1, 14, 15, 21 και 23 εφαρµόζονται στις

νοσοκοµειακές τράπεζες αίµατος.

Άρθρο 7

∆ιατάξεις για τα υφιστάµενα κέντρα αίµατος

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να διατηρήσουν τις εθνικές διατάξεις τους επί εννέα

µήνες µετά την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 31, έτσι ώστε τα κέντρα αίµατος που

λειτουργούν δυνάµει της εθνικής τους νοµοθεσίας να µπορέσουν να συµµορφωθούν προς τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 8

Επιθεώρηση και µέτρα ελέγχου

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αρµόδια αρχή να διοργανώνει επιθεωρήσεις και κατάλληλα

µέτρα ελέγχου στα κέντρα αίµατος ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας.
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2. Οι επιθεωρήσεις και τα µέτρα ελέγχου διοργανώνονται τακτικά από την αρµόδια αρχή. Το

διάστηµα µεταξύ δύο επιθεωρήσεων και µέτρων ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη.

3. Αυτές οι επιθεωρήσεις και µέτρα ελέγχου εκτελούνται από υπαλλήλους οι οποίοι

εκπροσωπούν την αρµόδια αρχή και οι οποίοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένοι :

α) να επιθεωρούν τα κέντρα αίµατος καθώς και τις εγκαταστάσεις τρίτων στην επικράτειά της,

στα οποία ο κάτοχος του διορισµού, της εξουσιοδότησης, της διαπίστευσης ή της άδειας που

αναφέρεται στο άρθρο 5 έχει αναθέσει τη διεξαγωγή διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου,

σύµφωνα µε το άρθρο 18,

β) να πραγµατοποιούν δειγµατοληψίες για εξέταση και ανάλυση,

γ) να εξετάζουν κάθε έγγραφο που έχει σχέση µε το αντικείµενο της επιθεώρησης, µε την

επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν στα κράτη µέλη κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της

παρούσας οδηγίας και οι οποίες περιορίζουν τις εξουσίες αυτές όσον αφορά την περιγραφή

της µεθόδου παρασκευής.

4. Η αρµόδια αρχή οργανώνει επιθεωρήσεις και άλλα µέτρα ελέγχου, όπως αρµόζει, στην

περίπτωση που κοινοποιείται σοβαρό ανεπιθύµητο συµβάν ή αντίδραση ή υποψία τους, σύµφωνα

µε το άρθρο 15.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Άρθρο 9

Υπεύθυνος

1. Τα κέντρα αίµατος ορίζουν άτοµο, εφεξής αποκαλούµενος «υπεύθυνος», το οποίο είναι

επιφορτισµένο µε τα εξής:

- να µεριµνά ώστε η συλλογή και ο έλεγχος κάθε µονάδας αίµατος ή συστατικών αίµατος,

όποια κι αν είναι η σκοπούµενη χρήση τους, καθώς και η επεξεργασία, η αποθήκευση και η

διανοµή τους όταν προορίζονται για µετάγγιση, διεξάγονται σύµφωνα µε όσα ορίζει η

ισχύουσα νοµοθεσία στα κράτη µέλη,

- να παρέχει στην αρµόδια αρχή πληροφορίες κατά τη διαδικασία διορισµού, εξουσιοδότησης,

διαπίστευσης ή χορήγησης αδείας, όπως απαιτείται στο άρθρο 5,

- να υλοποιεί τις απαιτήσεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14 και 15 στο κέντρο αίµατος.

2. Ο υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής προσόντα :

α) να είναι κάτοχος διπλώµατος, πιστοποιητικού ή άλλου τεκµηρίου επίσηµης εκπαίδευσης στον

τοµέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστηµών το οποίο χορηγείται µε την ολοκλήρωση

πανεπιστηµιακών σπουδών, ή µαθηµάτων που αναγνωρίζονται ως ισότιµα από το

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος,
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β) να έχει διετή τουλάχιστον µεταπτυχιακή προϋπηρεσία σε σχετικούς τοµείς σε ένα ή

περισσότερα κέντρα εγκεκριµένα για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη

συλλογή και/ή τον έλεγχο ανθρώπινου αίµατος και συστατικών αίµατος, ή την παρασκευή,

την αποθήκευση και τη διανοµή τους.

3. Τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 µπορούν να ανατίθενται σε άλλα άτοµα

που πρέπει να διαθέτουν, λόγω κατάρτισης και πείρας, τα προσόντα για την εκτέλεση των

καθηκόντων αυτών.

4. Τα κέντρα αίµατος κοινοποιούν στην αρµόδια αρχή το όνοµα του υπευθύνου που

προβλέπεται στην παράγραφο 1 και των άλλων ατόµων που προβλέπονται στην παράγραφο 3

συνοδευόµενα από πληροφορίες για τα συγκεκριµένα καθήκοντα για τα οποία είναι υπεύθυνα.

5. Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος ή τα άλλα άτοµα που προβλέπονται στην παράγραφο 3,

αντικαθίστανται µόνιµα ή προσωρινά, το κέντρο αίµατος ανακοινώνει αµέσως στην αρµόδια αρχή

το όνοµα του νέου υπευθύνου και την ηµεροµηνία έναρξης των καθηκόντων του/της.

Άρθρο 10

Προσωπικό

Το προσωπικό που ασχολείται άµεσα µε τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την

αποθήκευση και τη διανοµή ανθρώπινου αίµατος και συστατικών αίµατος πρέπει να έχει τα

προσόντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών και να του παρέχεται

έγκαιρη, κατάλληλη και τακτικά εκσυγχρονισµένη κατάρτιση.



14402/2/01 REV 2 ZAC/ak 19
DG I   EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 11

Σύστηµα ποιότητας για τα κέντρα αίµατος

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι κάθε

κέντρο αίµατος θεσπίζει και διατηρεί ένα σύστηµα ποιότητας για τα κέντρα αίµατος το οποίο

βασίζεται στις αρχές της ορθής πρακτικής.

2. Η Επιτροπή καθορίζει τα κοινοτικά πρότυπα και προδιαγραφές που αναφέρονται στο

άρθρο 28, σηµείο η) σχετικά µε τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε σύστηµα ποιοτικού ελέγχου

τις οποίες πρέπει να διεξάγει ένα κέντρο αίµατος.

Άρθρο 12

Έγγραφα

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι τα

κέντρα αίµατος τηρούν έγγραφα σχετικά µε τις λειτουργικές διαδικασίες, τις κατευθυντήριες

γραµµές, τα εγχειρίδια κατάρτισης και αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκθέσεων.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι οι

υπάλληλοι που είναι εξουσιοδοτηµένοι µε τη διενέργεια επιθεωρήσεων και µέτρων ελέγχου, όπως

προβλέπεται στο άρθρο 8, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά.



14402/2/01 REV 2 ZAC/ak 20
DG I   EL

Άρθρο 13

Τήρηση αρχείων

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα

αίµατος τηρούν αρχεία µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙV

και δυνάµει του άρθρου 28, σηµεία β), γ) και δ). Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται επί 15 έτη

τουλάχιστον.

2. Η αρµόδια αρχή τηρεί αρχεία µε τα δεδοµένα που λαµβάνει από τα κέντρα αίµατος σύµφωνα

µε τα άρθρα 5, 7, 8, 9 και 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΙΜΑΤΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Άρθρο 14

Ανιχνευσιµότητα

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι το αίµα

και τα συστατικά του αίµατος που συλλέγονται, ελέγχονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία,

αποθηκεύονται, απελευθερώνονται και/ή διανέµονται στην επικράτειά τους, µπορούν να

ανιχνεύονται από το δότη στον αποδέκτη και αντιστρόφως.
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Για το σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα αίµατος εφαρµόζουν ένα σύστηµα

αναγνώρισης κάθε αιµοδοσίας και κάθε µονάδας αίµατος και συστατικών αίµατος το οποίο να

επιτρέπει πλήρως τον εντοπισµό του δότη καθώς και της µετάγγισης και του σχετικού αποδέκτη.

Το σύστηµα πρέπει να αναγνωρίζει κατά µη παρερµηνεύσιµο τρόπο κάθε επιµέρους αιµοδοσία και

τύπο συστατικού αίµατος. Το σύστηµα αυτό θεσπίζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 28, σηµείο α).

Όσον αφορά το αίµα και τα συστατικά αίµατος που εισάγονται από τρίτες χώρες, τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν ότι το σύστηµα αναγνώρισης των αιµοδοτών το οποίο πρέπει να εφαρµόζουν τα

κέντρα αίµατος, επιτρέπει εφάµιλλο επίπεδο ανιχνευσιµότητας.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι το

σύστηµα που χρησιµοποιείται για την επισήµανση του αίµατος και των συστατικών αίµατος που

συλλέγονται, ελέγχονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται, απελευθερώνονται και/ή

διανέµονται στην επικράτειά τους, είναι σύµφωνο προς το σύστηµα αναγνώρισης που αναφέρεται

στην παράγραφο 1 και τηρεί τις απαιτήσεις επισήµανσης που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

Άρθρο 15

Κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύµητων συµβάντων και αντιδράσεων

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι :

- τα τυχόν σοβαρά ανεπιθύµητα συµβάντα (ατυχήµατα και σφάλµατα) τα οποία αφορούν τη

συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή του αίµατος και των

συστατικών αίµατος και τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα και την

ασφάλειά τους, καθώς και οι τυχόν σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις οι οποίες

παρατηρούνται κατά ή µετά την µετάγγιση και οι οποίες µπορούν να αποδοθούν στην

ποιότητα και την ασφάλεια του αίµατος και των συστατικών αίµατος, κοινοποιούνται στις

αρµόδιες αρχές,
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- τα κέντρα αίµατος διαθέτουν διαδικασία που επιτρέπει την επακριβή, αποτελεσµατική και

επαληθεύσιµη απόσυρση από τη διανοµή του αίµατος ή των συστατικών αίµατος που

συνδέονται µε την προαναφερόµενη κοινοποίηση.

2. Οι σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις και συµβάντα κοινοποιούνται σύµφωνα µε τη

διαδικασία και τη µορφή κοινοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 28, σηµείο θ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Άρθρο 16

Παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους δότες

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι σε όλους τους υποψήφιους δότες αίµατος ή συστατικών αίµατος

στην Κοινότητα παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 28, σηµείο β).
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Άρθρο 17

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι δότες

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι δότες στην

Κοινότητα, εφόσον συµφωνήσουν ότι είναι πρόθυµοι να αρχίσουν να δίνουν αίµα ή συστατικά

αίµατος, παρέχουν στο κέντρο αίµατος τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 28,

σηµείο γ).

Άρθρο 18

Επιλεξιµότητα δοτών

1. Τα κέντρα αίµατος εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης για όλους τους

δότες αίµατος και συστατικών αίµατος και ότι πληρούνται τα κριτήρια για αιµοδοσία που

προβλέπονται στο άρθρο 28, σηµείο δ).

2. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του δότη και των διαδικασιών ελέγχου τεκµηριώνονται

και κάθε σηµαντικό µη φυσιολογικό εύρηµα κοινοποιείται στο δότη.

Άρθρο 19

Εθελοντική και µη αµειβόµενη αιµοδοσία

1. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τις εθελοντικές και µη αµειβόµενες αιµοδοσίες, µε στόχο να

εξασφαλίζουν ότι το αίµα και τα συστατικά αίµατος συλλέγονται κατά το δυνατόν από τέτοιες

αιµοδοσίες.
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2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή σχετικά µε τις δράσεις

που αναλαµβάνουν για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1.

Άρθρο 20

Έλεγχος των αιµοδοσιών

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε δωρεά αίµατος και συστατικών αίµατος ελέγχεται σύµφωνα

µε τις απαιτήσεις που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙV.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το αίµα και τα συστατικά αίµατος που εισάγονται στην

Κοινότητα ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙV.

Άρθρο 21

Συνθήκες αποθήκευσης, µεταφοράς και διανοµής

Τα κέντρα αίµατος εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, µεταφοράς και διανοµής του

αίµατος και των συστατικών αίµατος τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28,

σηµείο ε).

Άρθρο 22

Απαιτήσεις ποιότητας και ασφαλείας για το αίµα και τα συστατικά αίµατος

Τα κέντρα αίµατος εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφαλείας για το αίµα και τα

συστατικά αίµατος πληρούν τα υψηλά πρότυπα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο

άρθρο 28, σηµείο στ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 23

Προστασία των δεδοµένων και εµπιστευτικότητα

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδοµένα,

συµπεριλαµβανοµένων των γενετικών πληροφοριών, τα οποία συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του

πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, και στα οποία έχουν πρόσβαση τρίτοι, έχουν καταστεί

ανώνυµα ώστε να µην είναι δυνατή πλέον η αναγνώριση του δότη.

Προς το σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι :

α) λαµβάνονται µέτρα για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδοµένων και να εµποδίζονται

τόσο οι µη εγκεκριµένες προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις των δεδοµένων που

περιέχονται στους φακέλους των δοτών ή στα αρχεία αποκλεισµού, όσο και η µη εγκεκριµένη

µεταβίβαση πληροφοριών,

β) ισχύουν διαδικασίες για την επίλυση περιπτώσεων ανακολουθίας δεδοµένων,

γ) δεν γίνεται µη εγκεκριµένη αποκάλυψη πληροφοριών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την

ανιχνευσιµότητα των αιµοδοσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 24

Ανταλλαγή πληροφοριών

Η Επιτροπή συναντάται τακτικά µε τις αρµόδιες αρχές που ορίζουν τα κράτη µέλη για να

ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά µε την πείρα που αποκτάται από την υλοποίηση των διατάξεων

της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 25

Εκθέσεις

1. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, για πρώτη φορά στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και

στη συνέχεια ανά τριετία, έκθεση για τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν σχετικά µε τις

διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένου του απολογισµού των µέτρων που

λαµβάνονται σχετικά µε την επιθεώρηση και τον έλεγχο.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών τις εκθέσεις των κρατών µελών µε τα

αποτελέσµατα από την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.
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3. Από την 1η Ιουλίου 2004 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή διαβιβάζει στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Επιτροπή των Περιφερειών, έκθεση για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας,

ιδίως εκείνων που αφορούν την επιθεώρηση και τον έλεγχο.

Άρθρο 26

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν το σύστηµα των κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβάσεις των

εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε

αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές

στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 31· κοινοποιούν

επίσης στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών αµελλητί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 27

Κανονιστική διαδικασία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µία επιτροπή.
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2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 28

Τεχνικές απαιτήσεις και προσαρµογή τους στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο

Η προσαρµογή των τεχνικών απαιτήσεων των Παραρτηµάτων Ι έως ΙV στην τεχνική και

επιστηµονική πρόοδο, αποφασίζεται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27,

παράγραφος 2.

Οι ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις και η προσαρµογή τους στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο

καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 27, παράγραφος 2 :

α) απαιτήσεις ανιχνευσιµότητας,

β) πληροφορίες προς τους δότες,

γ) πληροφορίες που πρέπει να ζητούνται από τους δότες, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων

ταυτότητας, του ιατρικού ιστορικού, και της υπογραφής του δότη,



14402/2/01 REV 2 ZAC/ak 29
DG I   EL

δ) απαιτήσεις σχετικά µε την καταλληλότητα των αιµοδοτών και των δοτών πλάσµατος καθώς

και τον έλεγχο που εφαρµόζεται στις δωρεές αίµατος, συµπεριλαµβανοµένων

- των πάγιων κριτηρίων αποκλεισµού και των ενδεχόµενων σχετικών εξαιρέσεων,

- των κριτηρίων προσωρινού αποκλεισµού,

ε) απαιτήσεις για την αποθήκευση, τη µεταφορά και τη διανοµή,

στ) απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας του αίµατος και των συστατικών αίµατος,

ζ) απαιτήσεις που ισχύουν για την αυτοµετάγγιση,

η) κοινοτικοί κανόνες και προδιαγραφές για ένα σύστηµα ποιότητας για τα κέντρα αίµατος,

θ) κοινοτική διαδικασία για την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύµητων αντιδράσεων και

συµβάντων και µορφή κοινοποίησης.

Άρθρο 29

∆ιαβούλευση µε την ή τις επιστηµονικές επιτροπές

Η Επιτροπή µπορεί να ζητά τη γνώµη της ή των αρµόδιων επιστηµονικών επιτροπών όταν θεσπίζει

τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 και όταν προσαρµόζει τις τεχνικές

απαιτήσεις που εκτίθενται στα Παραρτήµατα Ι έως ΙV στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο,

ιδίως προκειµένου να εξασφαλίζεται ισοδύναµο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας του αίµατος και

των συστατικών αίµατος που χρησιµοποιούνται για µετάγγιση καθώς και του αίµατος και των

συστατικών αίµατος που χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρµακευτικών

ιδιοσκευασµάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

Το άρθρο 109 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 109

Όσον αφορά τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρωπίνου αίµατος και του πλάσµατος

ανθρωπίνου αίµατος, εφαρµόζεται η οδηγία �/�/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου, της ......, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή,

τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή ανθρωπίνου αίµατος και

συστατικών του αίµατος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.*

___________________

* ΕΕ L ......».
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Άρθρο 31

Μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις .......∗∗∗∗ .

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που έχουν ήδη θεσπίσει ή που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 32

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
∗∗∗∗  ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 33

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ,

ΤΗ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΄Η ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέρος Α : Γενικές πληροφορίες

•  Στοιχεία ταυτότητας του κέντρου αίµατος

•  Όνοµα και προσόντα των υπευθύνων και τρόπος επαφής µε αυτούς

•  Κατάλογο των νοσοκοµειακών τραπεζών αίµατος τις οποίες τροφοδοτεί

Μέρος Β : Περιγραφή του συστήµατος ποιότητας, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής :

•  Τεκµηρίωση, λόγου χάρη οργανόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένων των

αρµοδιοτήτων των υπευθύνων και των ιεραρχικών σχέσεων

•  Τεκµηρίωση, λόγου χάρη ένα Βασικό Αρχείο (Site Master File) ή Εγχειρίδιο

ποιότητας, που περιγράφει το σύστηµα ποιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 11,

παράγραφος 1

•  Αριθµός και προσόντα προσωπικού

•  Υγειονοµικές διατάξεις

•  Χώροι και εξοπλισµός

•  Κατάλογος τυποποιηµένων µεθόδων εργασίας για την προσέλκυση, διατήρηση και

αξιολόγηση δοτών, για την επεξεργασία, τον έλεγχο, τη διανοµή και την ανάκληση

αίµατος και συστατικών αίµατος καθώς και για την αναφορά και καταγραφή των

σοβαρών ανεπιθύµητων συµβάντων και αντιδράσεων.

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Αυτή η ετήσια έκθεση περιλαµβάνει τα εξής :

•  Συνολικός αριθµός δοτών που προσφέρουν αίµα και συστατικά αίµατος

•  Συνολικός αριθµός αιµοδοσιών

•  Ενηµερωµένος κατάλογος των νοσοκοµειακών τραπεζών αίµατος τις οποίες τροφοδοτεί

•  Συνολικός αριθµός αχρησιµοποίητων πλήρων αιµοδοσιών

•  Αριθµός κάθε παραγόµενου και διανεµόµενου συστατικού

•  Επίπτωση και επιπολασµός µολυσµατικών δεικτών των δοτών αίµατος και συστατικών

αίµατος που µεταδίδονται µε τη µετάγγιση

•  Αριθµός ανακλήσεων προϊόντων

•  Αριθµός αναφερόµενων σοβαρών ανεπιθύµητων συµβάντων και αντιδράσεων.

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Η ετικέτα του συστατικού πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία

•  Το επίσηµο όνοµα του συστατικού

•  Τον όγκο ή το βάρος ή τον αριθµό κυττάρων του συστατικού (ανάλογα µε την περίπτωση)

•  Τον µοναδικό αριθµητικό ή αλφαριθµητικό κωδικό της αιµοδοσίας

•  Το όνοµα του κέντρου αίµατος παραγωγής.

•  Την οµάδα ΑΒΟ (δεν απαιτείται για το πλάσµα που προορίζεται µόνον για κλασµάτωση)

•  Την οµάδα Rh D, είτε «Rh D θετικό» είτε «Rh D αρνητικό» (δεν απαιτείται για το πλάσµα που

προορίζεται µόνον για κλασµάτωση)

•  Την ηµεροµηνία ή το χρόνο λήξης (ανάλογα µε την περίπτωση)

•  Τη θερµοκρασία αποθήκευσης

•  Το όνοµα, τη σύνθεση και την ποσότητα του (τυχόν) αντιπηκτικού και/ή πρόσθετου

διαλύµατος.

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται για αιµοδοσία πλήρους αίµατος και αφαιρέσεως,

συµπεριλαµβανοµένων των προκαταβολικών αυτοαιµοδοσιών :

− Οµάδα ΑΒΟ (δεν απαιτείται για το πλάσµα που προορίζεται µόνον για κλασµάτωση)

− Οµάδα Rh D (δεν απαιτείται για το πλάσµα που προορίζεται µόνον για κλασµάτωση)

− Έλεγχος των εξής λοιµώξεων στους δότες :

Ηπατίτιδα Β (HBs-Ag)

Ηπατίτιδα C (Anti-HCV)

HIV 1/2 (Anti-HIV 1/2)

Για συγκεκριµένα συστατικά ή δότες ή επιδηµιολογικές καταστάσεις, είναι δυνατόν να απαιτούνται

επιπλέον έλεγχοι.

___________________
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Θέµα : Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου 2002
ενόψει της έγκρισης πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη
συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή
ανθρωπίνου αίµατος και συστατικών αίµατος και για την τροποποίηση της
οδηγίας2001/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 26 Ιανουαρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας
και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη
διανοµή ανθρωπίνου αίµατος και συστατικών αίµατος και για την τροποποίηση της
οδηγίας 89/381/ΕΟΚ του Συµβουλίου1.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 6 Σεπτεµβρίου 2001 (βλ. έγγρ.
10974/01 CODEC 750 SAN 93).

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε2 για την πρόταση στις
30 Μαΐου 2001, ενώ η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις
20 Σεπτεµβρίου 20013.

3. Μετά τις γνωµοδοτήσεις αυτές, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα υπέβαλε τροποποιηµένη
πρόταση σύµφωνα µε τη γνώµη του Κοινοβουλίου. Η τροποποιηµένη αυτή πρόταση
υποβλήθηκε στο Συµβούλιο στις 26 Νοεµβρίου 2001 (βλ. έγγρ. 14312/01 SAN 151
CODEC 1226).

4. Στις 14 Φεβρουαρίου 2002 το Συµβούλιο συµφώνησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε
το άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Η πρόταση οδηγίας, η οποία βασίζεται στο άρθρο 152 παράγραφος 4 σηµείο α) της
Συνθήκης, αποσκοπεί στον καθορισµό προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο
αίµα και τα συστατικά αίµατος, τα οποία θα εφαρµόζονται στο µεγαλύτερο µέρος της
αλυσίδας µεταγγίσεων αίµατος, και στη θέσπιση διασφαλίσεων για το αίµα, ανεξάρτητα από
την τελική χρήση του, συµπεριλαµβανοµένων των συναφών ιατρικών χρήσεων. Η οδηγία θα
συµπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν βιοµηχανικές και ιατρικές χρήσεις και
αγωγές οι οποίες σχετίζονται µε το αίµα.

                                                
1 ΕΕ C 154 Ε, 29.05.2001, σ. 141.
2 ΕΕ C 221, 07.08.2001, σ. 106.
3 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ1

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί εν γένει την τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής. Το Συµβούλιο συµµερίζεται, κατ� αρχήν, τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή

σε ορισµένες βασικές ανησυχίες του Κοινοβουλίου.

Συνεπώς, όπως περιγράφεται στην τροποποιηµένη πρόταση, το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας

διευρύνθηκε ώστε να καλύπτει και τη συλλογή και τον έλεγχο του αίµατος και των

συστατικών αίµατος για κάθε χρήση, συµπεριλαµβανοµένης της παρασκευής φαρµάκων· τα

ιδιαίτερα τεχνικά παραρτήµατα αντικαταστάθηκαν από διαδικασία κανονιστικής επιτροπής η

οποία θα χρησιµοποιείται για την εκπόνηση και την επικαιροποίηση των σχετικών διατάξεων·

προστέθηκε διάταξη δυνάµει της οποίας τα κράτη µέλη υποχρεούνται να ενθαρρύνουν την

εθελοντική και µη αµειβόµενη δωρεά αίµατος και συστατικών αίµατος.

Το Συµβούλιο δέχθηκε � πλήρως, εν µέρει ή κατά την ουσία τους � 34 από τις 50

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες είχαν περιληφθεί στην πρόταση της

Επιτροπής.

ΣΗΜ : Οι αλλαγές της διάρθρωσης (ιδίως δε η προσθήκη νέων αιτιολογικών παραγράφων, η
διαγραφή άλλων, η προσθήκη ή διαγραφή άρθρων και τα αναδιατυπωµένα Παραρτήµατα (βλ.
τµήµα Γ παρακάτω)) καθιστούν δυσχερή την ακριβή αντιστοιχία µεταξύ των τροπολογιών
του Κοινοβουλίου, της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης του
Συµβουλίου. Όντως, οι περισσότερες τροπολογίες δεν έχουν ενσωµατωθεί κατά λέξη αλλά
καλύπτονται, ως προς την ουσία τους ή κατ� αρχήν, από την κοινή θέση.

                                                
1 Η αρίθµηση των αιτιολογικών παραγράφων, των άρθρων και του παραρτήµατος ακολουθεί

την αρίθµηση της κοινής θέσης.
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Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΧΘΗΚΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΏΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Οι τροπολογίες αυτές είναι οι υπ� αριθ. 4, 9, 18, 24, 25, 29, 36, 37, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59

και 68.

Τροπολογίες 4, 9, 37, 52, 53 και 68

Το Συµβούλιο κρίνει ότι, λόγω της νοµικής βάσης της οδηγίας, οι τροπολογίες αυτές

εκφεύγουν του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας.

Τροπολογίες 18, 24, 25, 29, 36, 57, 58, 59

Οι τροπολογίες αυτές αφορούν κείµενο που έχει διαγραφεί.

Τροπολογία 49

Η τροπολογία αυτή δεν έχει θέση σε άρθρο για την κοινοποίηση ανεπιθύµητων συµβάντων ή

αντιδράσεων.

Τροπολογία 50

Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι αρµόδιες αρχές πρέπει να καθορίσουν την περίοδο κατά την οποία

πρέπει να διατηρούνται τα αρχεία.

Γ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συµβούλιο προέβη σε αρκετά εκτενή αναθεώρηση της πρότασης ώστε να το διαρθρώσει

καλύτερα, να διευκρινίσει τις διατάξεις του και να αντιµετωπίσει πληρέστερα και

συστηµατικότερα ορισµένα βασικά ζητήµατα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα

κράτη µέλη.
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Το Συµβούλιο επέφερε τις ακόλουθες αλλαγές :

Νοσοκοµειακές τράπεζες αίµατος (άρθρο 3 σηµείο στ) και άρθρο 6)

Ως νοσοκοµειακές µονάδες µε περιορισµένα καθήκοντα, οι νοσοκοµειακές τράπεζες αίµατος είχαν
περιληφθεί κατ� αρχήν στον ορισµό των κέντρων αίµατος. Ωστόσο, λόγω των περιορισµένων
καθηκόντων τους και των στενών δεσµών τους µε την οργάνωση και την παροχή υγειονοµικών
υπηρεσιών και ιατρικής µέριµνας, δεν ήταν σκόπιµο να επιβληθούν στις τράπεζες αυτές αίµατος όλες
οι υποχρεώσεις της οδηγίας.

Συνεπώς, το Συµβούλιο προσέθεσε ορισµό των νοσοκοµειακών τραπεζών αίµατος καθώς και άρθρο
στο οποίο ορίζονται οι διατάξεις της οδηγίας που ισχύουν γι� αυτές.

∆ιορισµός, εξουσιοδότηση, διαπίστευση ή χορήγηση άδειας στα κέντρα αίµατος (άρθρο 5)

Το Συµβούλιο διεύρυνε την έννοια της διαπίστευσης ώστε να καλύπτει όλους τους διαφορετικούς
τρόπους αναγνώρισης των κέντρων αίµατος που υπάρχουν στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας.

Υπεύθυνος και προσωπικό (άρθρα 9 και 10)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι το θέµα των κατάλληλων προσόντων και της έγκαιρης, κατάλληλης και
τακτικά επικαιροποιούµενης κατάρτισης θα ρυθµιστεί σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας.

Εθελοντική και µη αµειβόµενη αιµοδοσία (άρθρο 19 και αιτιολογική παράγραφος 23)

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιείχε σχετική διάταξη, διότι η Επιτροπή έκρινε ότι η διάταξη αυτή
είναι ασυµβίβαστη προς τη Συνθήκη.
Το Συµβούλιο περιέλαβε αντίθετα διάταξη για την ενθάρρυνση της εθελοντικής και µη
αµειβόµενης αιµοδοσίας από τα κράτη µέλη.
Το Συµβούλιο προσέθεσε µια διάταξη για τη σχετική ενηµέρωση των άλλων κρατών µελών και της
Επιτροπής, καθώς και µια αιτιολογική παράγραφο η οποία παραπέµπει, µεταξύ άλλων, στις σχετικές
προσπάθειες που καταβάλλει το Συµβούλιο της Ευρώπης καθώς και στον ορισµό της εθελοντικής και
µη αµειβόµενης αιµοδοσίας που δίνει το Συµβούλιο της Ευρώπης. Εξάλλου, το Συµβούλιο προσέθεσε,
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, ρητή αναφορά της δυνατότητας των κρατών µελών να διατηρούν ή
να εφαρµόζουν αυστηρότερα προστατευτικά µέτρα, ιδίως δε, να θεσπίζουν απαιτήσεις για την
εθελοντική και µη αµειβόµενη αιµοδοσία, συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης ή του περιορισµού
των εισαγωγών αίµατος και συστατικών αίµατος που δεν πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του άρθρου 30 της Συνθήκης
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Το Συµβούλιο προσέθεσε µια διάταξη για τη σχετική ενηµέρωση των άλλων κρατών µελών και

της Επιτροπής, καθώς και µια αιτιολογική παράγραφο η οποία παραπέµπει, µεταξύ άλλων, στις

σχετικές προσπάθειες που καταβάλλει το Συµβούλιο της Ευρώπης καθώς και στον ορισµό της

εθελοντικής και µη αµειβόµενης αιµοδοσίας που δίνει το Συµβούλιο της Ευρώπης. Εξάλλου, το

Συµβούλιο προσέθεσε, στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, ρητή αναφορά της δυνατότητας των

κρατών µελών να διατηρούν ή να εφαρµόζουν αυστηρότερα προστατευτικά µέτρα, ιδίως δε, να

θεσπίζουν απαιτήσεις για την εθελοντική και µη αµειβόµενη αιµοδοσία, συµπεριλαµβανοµένης

της απαγόρευσης ή του περιορισµού των εισαγωγών αίµατος και συστατικών αίµατος που δεν

πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του άρθρου 30 της

Συνθήκης.

∆ιάρθρωση και περιεχόµενο των Παραρτηµάτων

Το Συµβούλιο έκρινε χρήσιµο να διατηρήσει, αν και σε απλουστευµένη µορφή, ορισµένα

Παραρτήµατα που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή, ώστε να καθοριστούν βασικά σηµεία

αναφοράς για τον ορισµό του πλαισίου εφαρµογής ορισµένων σηµαντικών διατάξεων της οδηγίας

η οποία συνιστά τη βάση για το κοινοτικό σύστηµα ποιότητας και ασφάλειας. Τα παραρτήµατα

αυτά αφορούν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κέντρα αίµατος στην αρµόδια αρχή

για τους σκοπούς του διορισµού, της εξουσιοδότησης, της διαπίστευσης ή της παροχής άδειας,

και συγκεκριµένα, τα στοιχεία ταυτότητας του κέντρου αίµατος και γενικές πληροφορίες για το

προσωπικό του, και κατάλογο των νοσοκοµειακών τραπεζών αίµατος τις οποίες τροφοδοτεί,

καθώς και σύντοµη περιγραφή του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου· την έκθεση δραστηριοτήτων

του κέντρου αίµατος κατά το προηγούµενο έτος· τις απαιτήσεις επισήµανσης· τις βασικές

απαιτήσεις για τις δωρεές πλήρους αίµατος και πλάσµατος.

Τα Παραρτήµατα αυτά θα επικαιροποιούνται επίσης και θα αναθεωρούνται µε τη διαδικασία

επιτροπής. Όπως προαναφέρθηκε, τα τεχνικότερα παραρτήµατα αντικαταστάθηκαν από

διαδικασία κανονιστικής επιτροπής, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο και είχε αποδεχθεί η

Επιτροπή στην αναθεωρηµένη της πρόταση.

Άλλες αλλαγές

− Το Συµβούλιο διέγραψε το άρθρο για τις κλινικές δοκιµές που έπρεπε να διενεργούνται προ

της αιµοδοσίας (άρθρο 15 της τροποποιηµένης πρότασης), διότι έκρινε ότι ξέφευγε του

πεδίου εφαρµογής της οδηγίας.
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− Προστέθηκαν νέες αιτιολογικές παράγραφοι µε τις οποίες διευκρινίζονται ορισµένες

διατάξεις που αφορούν την αυτοµετάγγιση, τις νοσοκοµειακές τράπεζες αίµατος, το

σύστηµα ποιοτικού ελέγχου και την ανιχνευσιµότητα του εισαγόµενου αίµατος και των

εισαγόµενων συστατικών αίµατος. Αντίθετα, άλλες αιτιολογικές παράγραφοι

διαγράφηκαν, λόγω των µεταβολών των αντίστοιχων άρθρων. Ορισµένοι ορισµοί

τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα, ή διαγράφηκαν όταν κρίθηκαν περιττοί.

________________________





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο ενόψει της έγκρισης πρότασης οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και
ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή
ανθρωπίνου αίµατος και συστατικών αίµατος και για την τροποποίηση της οδηγίας
89/381/ΕΟΚ του Συµβουλίου [2000/0323 (COD)],

∆ηλώσεις της Επιτροπής

Σχετικά µε το άρθρο 19

«Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προβεί, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους
οικείους οργανισµούς, σε ανάλυση των δράσεων που πραγµατοποιούνται για την ενθάρρυνση της
εθελοντικής και µη αµειβόµενης αιµοδοσίας, µε στόχο τον προσδιορισµό και τη διάδοση των
βέλτιστων πρακτικών.»

Σχετικά µε το άρθρο 28

«Η Επιτροπή εκτιµά ότι, για να εφαρµοστεί σύστηµα ανιχνευσιµότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα
µπορούσαν να εξεταστούν δύο δυνατότητες.

Η πρώτη δυνατότητα θα ήταν να καταρτιστεί βραχυπρόθεσµα σύστηµα ανταλλαγής
πληροφοριών για την ανίχνευση των αιτήσεων και των αποτελεσµάτων µεταξύ κρατών µελών. Η
ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος εξετάζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο της εφαρµογής του
άρθρου 14 και του άρθρου 28 στοιχείο α) της οδηγίας.

Μια πιο µακροπρόθεσµη δυνατότητα θα ήταν η καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού
συστήµατος αναγνώρισης ταυτότητας για το αίµα και τα συστατικά αίµατος, υπό την προϋπόθεση
ότι η ανάλυση κόστους/ωφελείας θα αποδείκνυε ότι η πρόσθετη αξία του συστήµατος αυτού θα
αιτιολογούσε το κόστος που συνεπάγεται η υλοποίησή του.»

Σχετικά µε το Παράρτηµα ΙΙΙ

"Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις πρακτικές συνέπειες των
κατωτέρω απαιτήσεων επισήµανσης, που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ:

"Το όνοµα, τη σύνθεση και την ποσότητα του αντιπηκτικού ή πρόσθετου διαλύµατος".

Με βάση τα αποτελέσµατα της εξέτασης αυτής, η Επιτροπή θα λάβει, ενδεχοµένως, τα κατάλληλα µέτρα
σύµφωνα µε το άρθρο 28, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας."





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 26.02.2002
SEC(2002) 233τελικό

2000/0323 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και

ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη
διανοµή ανθρώπινου αίµατος και συστατικών του και για την τροποποίηση της οδηγίας

2001/83/ΕΚ του Συµβουλίου
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2000/0323 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και

ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη
διανοµή ανθρώπινου αίµατος και συστατικών του και για την τροποποίηση της οδηγίας

2001/83/ΕΚ του Συµβουλίου

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– Έγκριση της πρότασης από την Επιτροπή: COM(2000) 816 – 2000/0323 (COD):
13.12.20001

– ∆ιαβίβαση της πρότασης στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: 26.01.2001

– Γνώµη της Οικονοµικής και της Κοινωνικής Επιτροπής: 30.05.20012

– Γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών: 20.09.20013

– Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 06.09.20014

– Ηµεροµηνία της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής: COM(2001) 692 of
15.11.2001

– Ηµεροµηνία της πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο: 15.11.2001 (οµοφωνία)

– Επίσηµη έγκριση της κοινής θέσης από το Συµβούλιο: 14.02.2002

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στην κοινοτική
νοµοθεσία όσον αφορά την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας

του αίµατος και των συστατικών του και λαµβάνει πλήρως υπόψη τις υφιστάµενες
διατάξεις στους τοµείς αυτούς. Επιδιώκει να εξασφαλίσει συγκρίσιµο επίπεδο

ποιότητας και ασφάλειας σε όλη την αλυσίδα της µετάγγισης αίµατος σε όλα τα

1
ΕΕ C 154 E, 29.5.2001,σ. 141 -Η οδηγία 89/381/ΕΟΚ αντικαταστάθηκε εντωµεταξύ από την οδηγία

2001/83/ΕΚ.
2

ΕΕ C 221, 07.08.2001,σ. 106
3

∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
4

∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
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κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη την ελευθερία της κυκλοφορίας των πολιτών στην
επικράτεια της Κοινότητας.

Οι στόχοι της εν λόγω πρότασης είναι οι εξής:

Να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στην κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τη

θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας του αίµατος και των προϊόντων αίµατος
που χρησιµοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς.

Να ενισχύσει τις απαιτήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα των δοτών αίµατος και
πλάσµατος και τον έλεγχο της αιµοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Να θεσπιστούν σε επίπεδο κρατών µελών απαιτήσεις όσον αφορά τις εγκαταστάσεις
που συµµετέχουν στη συλλογή, στον έλεγχο, στην επεξεργασία, στην αποθήκευση
και στη διανοµή του ολικού αίµατος και των συστατικών αίµατος, καθώς τις εθνικές
δοµές πιστοποίησης και ελέγχου.

Να καθοριστούν διατάξεις σε κοινοτικό επίπεδο για τη διαµόρφωση συστήµατος
ποιότητας όσον αφορά τα κέντρα αίµατος.

Να καθοριστούν κοινές διατάξεις σε κοινοτικό επίπεδο για την κατάρτιση του
προσωπικού που συµµετέχει άµεσα στη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την
αποθήκευση και τη διανοµή του ολικού αίµατος και των συστατικών αίµατος, χωρίς
να θίγεται η υφιστάµενη νοµοθεσία.

Τέλος, να καθοριστούν κανόνες για την εξασφάλιση της ανιχνευσιµότητας του
ολικού αίµατος και των συστατικών αίµατος από το δότη στον ασθενή, οι οποίοι να
ισχύουν σε όλη την Κοινότητα.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή παρατηρεί µε ικανοποίηση ότι το Συµβούλιο ενέκρινε τη γενική

προσέγγιση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, Το Συµβούλιο έχει επίσης δεχθεί
τα δύο τρία των τροπολογιών που υπέβαλε το ΕΚ και αποδέχθηκε η Επιτροπή, αν
και σε πολλές περιπτώσεις όχι αυτολεξεί αλλά ως προς την ουσία τους ή κατ’ αρχήν.

Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένη µε το γεγονός ότι και τα τρία θεσµικά

όργανα συµφωνούν ως τα βασικά θέµατα που εξετάζονται στην εν λόγω οδηγία,
ιδιαίτερα όσον αφορά το πεδίο και τα ειδικά τεχνικά πρότυπα που πρέπει να

θεσπιστούν.

Αν και δεν συµφωνεί απόλυτα µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η
κοινή θέση καλύπτει όλα τα θέµατα που η Επιτροπή θεωρεί ουσιαστικής σηµασίας
για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας στον τοµέα της

ασφάλειας και της ποιότητας του αίµατος. Το Συµβούλιο έχει συµπεριλάβει διάταξη
σχετικά µε την εθελοντική µη αµειβόµενη αιµοδοσία, η οποία πρέπει να

αντιµετωπιστεί ως καλός τρόπος επίλυσης του ευαίσθητού αυτού προβλήµατος.

Η κοινή θέση αποτελεί προσεκτικά ισοσκελισµένο συµβιβασµό, ο οποίος δεν

υπονοµεύει τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να τηρούν τα κέντρα
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αίµατος. Ειδικότερα, διατηρεί την υποχρέωση της Κοινότητας να θεσπίζει και να
ενηµερώνει τακτικά ειδικές τεχνικές απαιτήσεις σε όλους τους σχετικούς τοµείς.

3.2. Εξέταση των τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση

– Συµπεριλήφθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση και ενσωµατώθηκαν πλήρως ή

εν µέρει στην κοινή θέση:

Τροπολογίες: 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 43, 45,
46, 48, 51, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,και 74.

– Συµπεριλήφθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην

κοινή θέση:

Τροπολογίες: 4, 9, 18, 24, 25, 29, 36, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59και 68.

– Θέµατα στα οποία η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής διαφέρει από την
κοινή θέση του Συµβουλίου:

Οι αλλαγές στη δοµή δυσχεραίνουν σε αρκετές περιπτώσεις την επίτευξη ακριβούς
αντιστοιχίας µεταξύ των τροπολογιών του Κοινοβουλίου, της τροποποιηµένης θέσης
της Επιτροπής και της κοινής θέσης του Συµβουλίου. Το Συµβούλιο έχει σαφώς
λάβει υπόψη τις κύριες ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι

αξιοσηµείωτο ότι η Επιτροπή και το Συµβούλιο ακολούθησαν κυρίως τη θέση του
Κοινοβουλίου σε δύο από τα τρία βασικά θέµατα της συζήτησης και ότι την

προσέγγισαν όσο ήταν δυνατό από νοµική άποψη ως προς το τρίτο θέµα:

– Πεδίο: υπάρχει γενική συµφωνία ότι η οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται επίσης
στη συλλογή και τον έλεγχο των πρώτων υλών των φαρµακευτικών
προϊόντων, όπως προτείνει το Κοινοβούλιο.

– Θέσπιση τεχνικών προτύπων: και τα τρία θεσµικά όργανα συµφωνούν τώρα
µε την άποψη ότι τα περισσότερα τεχνικά πρότυπα που απαριθµούνται στα

τεχνικά παραρτήµατα της αρχικής πρότασης δεν πρέπει να εξεταστούν στο
πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, όπως είχε προτείνει το Κοινοβούλιο· τα
παραρτήµατα που εξακολουθούν να περιέχονται στην κοινή θέση αναµένεται
να γίνουν δεκτά.

– Εθελοντική µη αµειβόµενη αιµοδοσία: το Συµβούλιο συµπεριέλαβε διάταξη
σχετικά µε την εθελοντική µη αµειβόµενη αιµοδοσία, την οποία υποστήριξαν
οι νοµικές υπηρεσίες τόσο της Επιτροπής όσο και του Συµβουλίου και η οποία
δεν θα αποτρέψει τις ελλείψεις σε ζωτικά προϊόντα αίµατος. Ωστόσο ορίζει την
εθελοντική µη αµειβόµενη αιµοδοσία ως στόχο της Κοινότητας. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να ενηµερώσουν την Επιτροπή σχετικά µε τις ενέργειες που

λαµβάνουν για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Επιτροπή ελπίζει ότι το
Κοινοβούλιο θα µπορέσει να αποδεχθεί το συµβιβασµό αυτό που βρίσκεται

στα όρια του δυνατού βάσει του άρθρου 152.

Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο

αποφάσισε να µην αποδεχθεί ορισµένες τροπολογίες:

• Τροπολογίες 9, 52,και 53, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των
δοτών και των ασθενών.
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• Τροπολογίες 18, 24, 25, 49,και 68, που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των
διοικητικών διατάξεων της οδηγίας.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διατάξεις αυτές θα ενίσχυαν και θα

συµπλήρωναν την οδηγία και ότι δικαιολογούνται στο πλαίσιο του άρθρου 152 της
συνθήκης ΕΚ. Ωστόσο, καθώς τα περισσότερα από τα πρότυπα αυτά καθορίζονται
ήδη από την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών ή µπορούν να θεσπιστούν
αργότερα από την Επιτροπή µε τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας της

«επιτροπολογίας», η Επιτροπή µπορεί συµβιβαστικά να δεχθεί την προσέγγιση που
προτείνεται στην κοινή θέση.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί την κοινή θέση έναν καλό

συµβιβασµό που λαµβάνει υπόψη τις περισσότερες από τις βασικές τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης συµφωνεί µε την τροποποιηµένη πρόταση σε

όλα τα βασικά ζητήµατα.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση που ενέκρινε το

Συµβούλιο στις 14.02.2002.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Επιτροπή προέβη σε τρεις δηλώσεις για τα πρακτικά, που επισυνάπτονται στην
παρούσα ανακοίνωση.

Στην πρώτη δήλωσή της, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αναλύσει τις
ενέργειες που λαµβάνονται για την προώθηση της εθελοντικής και µη αµειβόµενης

αιµοδοσίας µε σκοπό τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.

Η δεύτερη δήλωση αφορά τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά µε τις δύο δυνατότητες

για εφαρµογή του συστήµατος ανιχνευσιµότητας.

Η τρίτη δήλωση αναφέρει ότι η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την απαίτηση που αφορά

την επισήµανση και που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα III.
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∆ηλώσεις της Επιτροπής για τα πρακτικά

1. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αναλύσει, σε συνεργασία µε τα κράτη

µέλη και τις σχετικές οργανώσεις, τις ενέργειες που λαµβάνονται για την προώθηση
της εθελοντικής και µη αµειβόµενης αιµοδοσίας µε σκοπό τον εντοπισµό και τη

διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.

2. Η Επιτροπή φρονεί ότι για την εφαρµογή συστήµατος ανιχνευσιµότητας σε

ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο δυνατότητες.

Η πρώτη θα ήταν η καθιέρωση στο εγγύς µέλλον συστήµατος ανταλλαγής

πληροφοριών για την ανίχνευση των αιτηµάτων και των αποτελεσµάτων µεταξύ
κρατών µελών. Το ενδεχόµενο ανάπτυξης ενός τέτοιου συστήµατος εξετάζεται τη

στιγµή αυτή στο πλαίσιο της εφαρµογής του άρθρου 14 και του άρθρου 28 στοιχείο
α της οδηγίας.

Μια πιο µακροπρόθεσµη δυνατότητα θα ήταν η καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού
συστήµατος ταυτοποίησης για το αίµα και τα συστατικά του αίµατος, µε την

προϋπόθεση να προκύψει από ανάλυση κόστους/οφέλους προστιθέµενη αξία που να
δικαιολογεί το κόστους που συνεπάγεται η εφαρµογή του συστήµατος αυτού.

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις
πρακτικές συνέπειες της ακόλουθης απαίτησης όσον αφορά την επισήµανση που

περιέχεται στο παράρτηµα III:

'Tην ονοµασία, τη σύνθεση και τον όγκο του αντιπηκτικού και/ή προσθετικού

διαλύµατος (εάν υπάρχουν).'

Με βάση τα αποτελέσµατα της εξέτασης αυτής, η Επιτροπή θα λάβει, εάν απαιτείται,
τα κατάλληλα µέτρα δυνάµει του άρθρου 28παράγραφος 1 της οδηγίας.


