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Θέμα: Αναφορά 0554/2008, του Werner Kalnins, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της γερμανικής ένωσης για την αιμοφιλία και τις αιματολογικές διαταραχές, 
σχετικά με λοιμώξεις από τον ιό της ηπατίτιδας C από παρασκευάσματα αίματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 πάνω από 4.000 
αιμοφιλικοί ασθενείς στην Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία μολύνθηκαν από τον ιό της 
ηπατίτιδας C (HCV) μέσω παρασκευασμάτων αίματος, τα οποία, παρά τις διεθνείς 
συστάσεις, παρασκευάστηκαν χωρίς να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι για την αφαίρεση ή την 
αδρανοποίηση των παθογόνων παραγόντων, και συγκεκριμένα του ιού της ηπατίτιδας. 
Τουλάχιστον 1.000 από τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μετάγγιση μολυσμένου αίματος 
απεβίωσαν στο μεταξύ εξαιτίας αυτού, ενώ οι υπόλοιποι 3.000 ασθενείς που μολύνθηκαν από 
τον HCV δεν έχουν λάβει αποζημίωση. Ο αναφέρων δηλώνει ότι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, 
περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και 
της Ουγγαρίας, καθώς και τρίτες χώρες, όπως ο Καναδάς και η Ιαπωνία, καταβάλλουν 
αποζημίωση στους παθόντες, εν αντιθέσει με τη γερμανική κυβέρνηση που ακόμη δεν έχει 
απαντήσει στο αίτημα της προαναφερθείσας ένωσης να χορηγείται σε αιμοφιλικούς ασθενείς 
που μολύνονται από τον ιό HCV η ίδια ηθική και οικονομική υποστήριξη με αυτή που 
παρέχεται σε όσους έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV. Για τους λόγους αυτούς, ο αναφέρων 
καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τα παρασκευάσματα 
μολυσμένου αίματος και να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της προσήκουσας αποζημίωσης 
σε ολόκληρη την Ευρώπη για όσους ασθενείς έχουν μολυνθεί από τον HCV.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.
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Παρότι η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες του αναφέροντα, δεν είναι σε θέση να 
παρέμβει στις εσωτερικές διαδικασίες δικαιοδοσίας των κρατών μελών.

Το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το 
ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά του αίματος υιοθετήθηκε μεταξύ των ετών 2003 και 2005, 
εν μέρει ως απάντηση στις μολύνσεις μέσω μεταγγίσεων αίματος που συνέβησαν στην 
Ευρώπη κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θεσπίζει 
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την 
αποθήκευση και τη διανομή του ανθρώπινου αίματος και συστατικών του αίματος. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να παρέμβει στις 
εσωτερικές διαδικασίες δικαιοδοσίας των κρατών μελών. Μπορεί μόνο να καταθέσει 
παρατηρήσεις στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν έχει υποβληθεί αίτημα 
στο εν λόγω Δικαστήριο από κάποιο εθνικό δικαστήριο για προδικαστική απόφαση με βάση 
ένα ζήτημα κοινοτικού δικαίου.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ να 
εναρμονίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να χορηγούνται αποζημιώσεις λόγω 
ευθύνης από τα εθνικά δικαστήρια.

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει την υποχρέωση των κρατών μελών να 
αποζημιώνουν αιμοφιλικούς που έχουν προσβληθεί από τον ιό HCV.

Η Επιτροπή, παρόλα αυτά, θα παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασης στα διάφορα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Η πρόληψη και η θεραπεία μολυσματικών νόσων όπως η ηπατίτιδα C, 
θεωρείται προτεραιότητα από την Επιτροπή και θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο 
κοινοτικών πρωτοβουλιών.


