
CM\777585FI.doc PE423.647v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

20.3.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0554/2008 Werner Kalnins, Saksan kansalainen, Deutsche 
Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V. 
-yhdistyksen puolesta, verivalmisteiden välityksellä saaduista hepatiitti C 
-tartunnoista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän mukaan yli 4 000 itä- ja länsisaksalaista hemofiliapotilasta sai 1970- ja 
1980-luvuilla hepatiitti C -viruksen (HCV) verivalmisteista, koska niiden valmistamisessa ei 
kansainvälisistä suosituksista huolimatta käytetty menetelmiä, joiden avulla erityisesti 
hepatiitti-viruksen kaltaiset taudinaiheuttajat olisi poistettu tai tehty vaarattomiksi. Tartunnan 
saaneista verensiirtopotilaista vähintään 1 000 on jo menehtynyt tartunnan seurauksena ja 
vielä elossa olevat 3 000 potilasta eivät ole saaneet minkäänlaisia korvauksia. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan muut EU:n jäsenvaltiot, esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, 
Espanja, Ruotsi ja Unkari, ja kolmansista maista esimerkiksi Kanada ja Japani, ovat 
maksaneet korvauksia tartunnan saaneille. Saksan hallitus ei vieläkään ole vastannut edellä 
mainitun yhdistyksen pyyntöön siitä, että hepatiitti C -tartunnan saaneille hemofiliapotilaille 
annettaisiin samanlaista moraalista ja taloudellista tukea kuin HIV-tartunnan saaneille. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan saastuneisiin verivalmisteisiin 
liittyviä asioita ja ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että hepatiitti C -tartunnan 
saaneille maksettaisiin asianmukaisia korvauksia kaikkialla Euroopassa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vaikka komissio jakaa täysin vetoomuksen esittäjän huolenaiheet, se ei kuitenkaan voi 
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asemassaan puuttua jäsenvaltioiden sisäisiin lainkäyttömenettelyihin.

Ihmisveren ja veren komponenttien laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskeva yhteisön 
lainsäädännöllinen kehys hyväksyttiin vuosina 2003–2005 osittain vastauksena verensiirtoihin 
liittyneisiin tartuntoihin, joita tapahtui Euroopassa 1970- ja 1980-luvulla. Nykyisessä 
lainsäädännöllisessä kehyksessä asetetaan laatu- ja turvallisuusvaatimukset ihmisveren ja 
veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten.

Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
mukaan Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua jäsenvaltioiden sisäisiin 
lainkäyttömenettelyihin. Se voi ainoastaan esittää huomautuksensa Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelle siinä tapauksessa, että kansallinen tuomioistuin on esittänyt Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimelle yhteisön lainsäädäntöä koskevaan asiaan liittyvän 
ennakkoratkaisupyynnön. 

Komissiolla ei myöskään ole EY:n perustamissopimuksen mukaan yleistä toimivaltaa 
yhdenmukaistaa edellytyksiä, joiden mukaan kansalliset tuomioistuimet voivat päättää 
korvausvelvollisuudesta. 

Näin ollen komissio ei voi tutkia jäsenvaltioiden velvollisuutta maksaa korvauksia hepatiitti C 
-virustartunnan saaneille hemofiliapotilaille.

Komissio aikoo kuitenkin seurata tilanteen kehittymistä EU:n eri jäsenvaltioissa. Komissio 
katsoo, että hepatiitti C -viruksen kaltaisten tartuntatautien ehkäisy ja hoito ovat ensisijaisen 
tärkeitä ja ovat jatkossakin yhteisön aloitteiden kohteena.


