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Betreft: Verzoekschrift 554/2008, ingediend door Werner Kalnins (Duitse nationaliteit), 
namens de organisatie "Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von 
Blutungskrankheiten e.V.", over besmetting met het hepatitis C-virus via 
bloedpreparaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat in de jaren zeventig en tachtig meer dan 4 000 hemofiliepatiënten in 
Oost- en West-Duitsland via bloedpreparaten besmet zijn geraakt met het hepatitis C-virus 
(HCV). De destijds gebruikte preparaten werden, ondanks internationale aanbevelingen,
toegediend zonder dat eerst ziekteverwekkers werden verwijderd of geïnactiveerd, en dan met 
name het hepatitisvirus. Inmiddels zijn meer dan 1 000 van de getroffen transfusiepatiënten 
ten gevolge van de besmetting overleden en de 3 000 nog levende HCV-positieve patiënten 
hebben geen schadevergoeding ontvangen. Indiener benadrukt dat andere lidstaten, waaronder 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Zweden en Hongarije, evenals derde landen zoals 
Canada en Japan, wel schadevergoedingen hebben toegekend in gevallen van besmetting. De 
Duitse regering daarentegen heeft tot nu niet gereageerd op de eis van de bovengenoemde 
vereniging van hemofiliepatiënten dat hemofiliepatiënten met een HCV-besmetting dezelfde 
morele en financiële ondersteuning moeten krijgen als hemofiliepatiënten die met HIV zijn 
besmet. Indiener verzoekt daarom het Europees Parlement de kwestie van besmette 
bloedpreparaten in behandeling te nemen en ervoor te zorgen dat met HCV besmette patiënten 
in heel Europa een passende schadevergoeding krijgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De Commissie deelt de zorgen van indiener volkomen, maar verkeert niet in de positie 
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tussenbeide te komen in interne gerechtelijke procedures van lidstaten.

Het communautaire wettelijke kader betreffende de normen voor kwaliteit en veiligheid van 
bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong is tussen 2003 en 2005 vastgesteld, 
gedeeltelijk in reactie op de besmettingen in Europa als gevolg van bloedtransfusies in de 
jaren zeventig en tachtig. In het huidige wettelijke kader zijn kwaliteits- en veiligheidsnormen 
vastgelegd voor het inzamelen, testen, verwerken, opslaan en distribueren van bloed en 
bloedbestanddelen van menselijke oorsprong.

Krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag 
betreffende de Europese Unie heeft de Europese Commissie niet de bevoegdheid tussenbeide 
te komen in interne gerechtelijke procedures van lidstaten. Zij mag slechts opmerkingen 
voorleggen aan het Europees Hof van Justitie wanneer een verzoek om een prejudiciële 
beslissing vanwege een kwestie die betrekking heeft op het Gemeenschapsrecht, door een 
nationaal rechtsprekend orgaan aan genoemd Hof is gericht. 

Bovendien beschikt de Commissie krachtens het EG-Verdrag niet over een algemene 
bevoegdheid voor het harmoniseren van de voorwaarden op grond waarvan nationale 
rechtsprekende organen schadevergoedingen mogen toekennen wegens aansprakelijkheid. 

Dientengevolge kan de Commissie de verplichting van lidstaten om hemofiliepatiënten met 
een HCV-besmetting schadeloos te stellen, niet onderzoeken.

Desondanks zal de Commissie nagaan hoe de situatie in de verschillende EU-lidstaten zich 
ontwikkelt. De preventie en behandeling van besmettelijke ziekten als hepatitis C worden 
door de Commissie als een prioriteit beschouwd en zullen onderwerp van communautaire 
initiatieven blijven.


