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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0554/2008, внесена от Werner Kalnins, с германско гражданство, от 
името на Германската асоциация за хемофилия и разстройства на кръвта, 
относно заразяване с вируса на хепатит С посредством кръвни препарати

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че през 70-те и 80-те години на 20-ти век над 4 000 
болни от хемофилия пациенти в Източна и Западна Германия са заразени с вируса на 
хепатит С (HCV) посредством кръвни препарати. Въпреки международните препоръки 
използваните тогава препарати не са произвеждани по методи, които да елиминират 
или обезвреждат болестотворните агенти и в частност вируса на хепатит. Поне 1 000 от 
засегнатите пациенти, на които е извършено кръвопреливане, междувременно са 
починали от инфекцията, а останалите 3 000 все още живи HCV-позитивни пациенти не 
се получили обезщетения. Вносителят подчертава, че някои страни-членки на ЕС, 
включително Обединеното кралство, Ирландия, Испания, Швеция и Унгария, както и 
трети страни, като например Канада и Япония, са отпуснали обезщетения на 
заразените, докато германското правителство досега не е отговорило на исканията на 
горепосочената асоциация, а именно хемофилици, заразени с HCV, да получават 
същата морална и финансова подкрепа като хемофилиците, заразени с HIV. Затова 
вносителят на петицията моли Европейския парламент да се заеме с въпроса за 
инфектираните кръвни препарати и да осигури съответстващи обезщетения на 
заразените с HCV в цяла Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.
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Въпреки че Комисията напълно споделя загрижеността на вносителя, тя не може да се 
намесва във вътрешни процедури от компетентността на държавите-членки.

Правната рамка на Общността във връзка със стандартите за качество и безопасност на 
човешката кръв и кръвните съставки беше приета между 2003 и 2005 г., отчасти в 
отговор на заразяванията чрез кръвопреливане, възникнали в Европа през 1970-те и 
1980-те години .  Настоящата правна рамка установява стандарти за качество и 
безопасност при вземането, изпитването, съхраняването и разпространяването на 
човешка кръв и кръвни съставки.

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за създаване на 
Европейския съюз, Европейската комисия няма правомощията да се намесва във 
вътрешни процедури от компетентността на държавите-членки. Тя може единствено да 
представи пред Съда на Европейските общности своите наблюдения, когато от 
националните правосъдни органи е подадено преюдициално запитване до въпросния 
съд по въпрос, засягащ правото на Общността.

Освен това, съгласно Договора за ЕО Комисията няма общи правомощия за 
хармонизиране на условията, при които могат да се отпускат обезщетения за 
отговорност от страна на националните правосъдни органи.

Поради това, Комисията не може да разглежда случая със задължението на държавите-
членки за обезщетяване на болните от хемофилия, заразени с HCV.

Въпреки това, Комисията ще проследи развитието на положението в различните 
държави-членки на ЕС. Превенцията и лечението на инфекциозни болести като хепатит 
С се считат от Комисията за приоритет и ще продължат да бъдат предмет на 
инициативите на Общността.


