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Temats: Lūgumraksts Nr. 0554/2008, ko Vācijas Hemofilijas un asinsreces slimību 
asociācijas vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Werner Kalnins, par 
C hepatīta vīrusa infekcijas gadījumiem asins preparātu lietošanas rezultātā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pagājušā gadsimta 70. un 80. gados vairāk nekā 4000 
hemofilijas slimnieku kā Austrumvācijā, tā arī Rietumvācijā inficējās ar C hepatīta vīrusu 
(HCV) no asins preparātiem, kuri, neievērojot starptautiskos ieteikumus, bija izgatavoti, 
neizmantojot metodes patogēno mikroorganismu, it īpaši hepatīta vīrusa, likvidēšanai vai 
dezaktivācijai. Šajā laikā vismaz 1000 inficēto pacientu, kuri bija saņēmuši asins preparātus, 
tā rezultātā ir miruši, bet 3000 pārējie ar HCV inficētie pacienti nav saņēmuši kompensāciju. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka citas ES valstis, to skaitā Apvienotā Karaliste, Īrija, 
Spānija, Zviedrija un Ungārija, kā arī trešās valstis, piemēram, Kanāda un Japāna, ir 
izmaksājušas kompensācijas līdzīgos gadījumos cietušajiem, turpretī Vācijas valdība joprojām 
nav atbildējusi uz iepriekš minētās asociācijas lūgumu pēc tāda paša morāla un finansiāla 
atbalsta ar HCV inficētajiem hemofilijas slimniekiem kā HIV slimniekiem. Līdz ar to 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu par inficētiem asins 
preparātiem, kā arī veikt pasākumus, lai nodrošinātu visā Eiropā pienācīgu kompensāciju ar 
HCV inficētajiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Lai arī Komisija pilnībā piekrīt lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām, tā nevar iejaukties 
dalībvalstu iekšējās jurisdikcijas procedūrās.



PE423.647v01-00 2/2 CM\777585LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Kopienas tiesiskais regulējums attiecībā uz cilvēku asiņu un asiņu sastāvdaļu kvalitātes un 
drošības standartiem tika pieņemts 2003. – 2005. gadā, daļēji kā atbilde uz inficēšanos asins 
pārliešanas rezultātā, kas Eiropā parādījās 20. gs. 70. un 80. gados. Pašreizējais tiesiskais 
regulējums nosaka cilvēku asiņu un asiņu sastāvdaļu kvalitātes standartus to vākšanai, 
pārbaudei, apstrādei, uzglabāšanai un izplatīšanai.

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas 
Komisijai nav pilnvaru iejaukties dalībvalstu iekšējās jurisdikcijas procedūrās. Tā var tikai 
Eiropas Kopienu Tiesai iesniegt novērojumus, ja iepriekš minētajai tiesai valsts jurisdikcija 
adresē prasību par iepriekšēju nolēmumu, gadījumā kad tiek skarts Kopienas tiesību aktu 
jautājums. 

Turklāt Komisijai saskaņā ar EK līgumu nav vispārēju pilnvaru harmonizēt noteikumus, 
saskaņā ar kuriem valstu jurisdikcijas piešķirtu kompensācijas par zaudējumiem. 

Tāpēc Komisijai nav iespējas pārbaudīt dalībvalstu pienākumu piešķirt kompensācijas 
hemofilijas slimniekiem, kas ir tikuši inficēti ar HCV.

Tomēr Komisija turpinās sekot situācijas attīstībai dažādās ES dalībvalstīs. Tādu infekcijas 
slimību kā C hepatīts profilaksi un ārstēšanu Komisija uzskata par prioritāti, un tā joprojām 
būs Kopienas iniciatīvu iemesls.


