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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0554/2008 af Werner Kalnins, tysk statsborger, for "Deutsche 
Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.", om 
smitte med hepatitis C-virus via blodpræparater

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at i 70'erne og 80'erne blev over 4000 bløderpatienter i både Øst- og 
Vesttyskland smittet med hepatitis C-virus (HCV) via blodpræparater. De dengang anvendte 
præparater blev, trods internationale anbefalinger, ikke fremstillet under anvendelse af 
metoder, som fjerner eller inaktiverer sygdomsfremkaldende reagens, og specielt hepatitis 
virus. Mindst 1000 af de berørte transfusionspatienter er i mellemtiden døde som følge af 
infektionen, og de 3000 stadigt levende HCV-positive har ikke modtaget erstatning. 
Andrageren understreger, at andre EU-medlemsstater, herunder Det Forenede Kongerige, 
Irland, Spanien, Sverige og Ungarn, samt tredjelande som bl.a. Canada og Japan har tilkendt 
de smitteramte erstatning, hvorimod den tyske regering hidtil har undladt at tage stilling til 
ovennævnte bløderforenings krav om, at HCV-smittede blødere bør have samme moralske og 
økonomiske opbakning som HIV-smittede blødere. Andrageren anmoder følgelig Europa-
Parlamentet om at tage spørgsmålet om inficerede blodpræparater op og sikre en behørig 
erstatning af HCV-smittede i hele Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Selv om Kommissionen fuldt ud deler andragerens bekymringer, kan den ikke gribe ind i 
medlemsstaternes indre retlige procedurer.
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Fællesskabets lovgivning om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for humant blod og 
blodkomponenter blev vedtaget i årene 2003-2005, til dels som reaktion på den 
smitteoverførsel gennem blodtransfusioner, der fandt sted i Europa i 1970'erne og 1980'erne. 
Den nuværende lovgivning fastsætter kvalitets- og sikkerhedsstandarder for indsamling, 
testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter.

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ingen beføjelser til at gribe ind i medlemsstaterne indre 
retlige procedurer. Den kan kun komme med en udtalelse til EF-Domstolen, når en national 
jurisdiktion har anmodet Domstolen om en foreløbig afgørelse på grundlag af 
fællesskabslovgivningen. 

Endvidere har Kommissionen i henhold til EF-traktaten ingen generelle beføjelser til at 
harmonisere betingelserne for, at de nationale jurisdiktioner kan tilkende erstatning for ansvar. 

Kommissionen kan derfor ikke undersøge medlemsstaternes forpligtelse til at yde erstatning 
til blødere, der er blevet smittet med HCV.

Kommissionen vil ikke desto mindre følge op på udviklingen i situationen i de forskellige 
medlemsstater. Kommissionen betragter forebyggelse og behandling af smitsomme 
sygdomme som hepatitis C som en prioritet, og det vil fortsat være genstand for initiativer fra 
Fællesskabets side."


