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Tárgy: Werner Kalnins, német állampolgár által a vérzékenység és vérzési zavarok német 
szövetsége nevében benyújtott, 0554/2008. számú petíció a hepatitisz C vírus által 
okozott, vérkészítményekből származó fertőzésekről1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy az 1970-es és 1980-as években Nyugat- és Kelet-
Németországban több mint 4000 vérzékeny beteg fertőződött meg hepatitisz C vírussal 
(HCV) vérkészítményeken keresztül, amelyeket a nemzetközi ajánlások ellenére a kórokozók, 
különösen a hepatitiszvírus eltávolítását vagy inaktiválását szolgáló módszerek alkalmazása 
nélkül állítottak elő. Ennek eredményeként időközben legalább 1000 személy halt meg a 
fertőzött transzfúziós betegek közül, és a HCV-vel fertőzött fennmaradó 3000 beteg nem 
kapott kártérítést. A petíció benyújtója jelzi, hogy más uniós tagállamok, ezen belül az 
Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország, Svédország és Magyarország, illetve harmadik 
országok, mint Kanada és Japán, kártérítést nyújtottak az érintetteknek, míg a német kormány 
még mindig nem válaszolt a fenti szövetség azon kérésére, hogy a HCV-vel fertőzött 
vérzékeny betegeknek nyújtsanak ugyanolyan erkölcsi és anyagi támogatást, mint a HIV-
fertőzöttek számára. A petíció benyújtója ennek megfelelően a fertőzött vérkészítményekkel 
kapcsolatban európai parlamenti vizsgálatot, illetve olyan intézkedéseket kér, amelyek 
Európa-szerte megfelelő kártérítést biztosítanak a HCV-vel fertőzött személyek számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Noha a Bizottság teljes mértékben osztja a petíció benyújtójának aggodalmát, nincs abban a 
helyzetben, hogy a tagállamok belső igazságszolgáltatási folyamataiba beavatkozzon.
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Az emberi vér és vérkomponensek minőségi és biztonsági előírásaira vonatkozó közösségi 
jogi keretet 2003 és 2005 között fogadták el részben az 1970-es és 1980-as években 
Európában előforduló, transzfúzió útján történő fertőzés eseteire adott válaszként. A jelenleg
hatályos jogi keret minőségi és biztonsági előírásokat állapít meg az emberi vér és 
vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására
vonatkozóan.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés értelmében 
az Európai Bizottság nem rendelkezik arra irányuló hatáskörrel, hogy a tagállamok belső 
igazságszolgáltatási eljárásaiba beavatkozzon. Csupán arra van lehetősége, hogy észrevételeit 
jelezze az Európai Bíróságnak, amikor egy közösségi jogot érintő kérdés alapján egy nemzeti 
joghatóság előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújt be az említett Bírósághoz.

Emellett a Közösség az EK-Szerződés értelmében nem rendelkezik arra vonatkozó általános 
hatáskörrel, hogy összehangolja a nemzeti joghatóságok által megítélhető felelősségi
kártérítések feltételeit.

Következésképpen a Bizottságnak nem áll módjában kivizsgálni a HCV-vel fertőzött 
vérzékeny személyek kártérítésére vonatkozó tagállami kötelezettségeket. 

A Bizottság mindazonáltal figyelemmel kíséri a helyzet további alakulását a különböző uniós 
tagállamokban. Az olyan fertőző betegségek megelőzését és kezelését, mint a hepatitisz C, a 
Bizottság prioritásnak tekinti, és az továbbra is a közösségi kezdeményezések tárgyát képezi 
majd.


