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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0554/2008, którą złożył Werner Kalnins (Niemcy), w imieniu 
niemieckiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię i Zaburzenia Krzepliwości, 
w sprawie zakażenia wirusem żółtaczki typu C na skutek przyjęcia preparatów 
krwi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ponad 
4000 hemofilików z Niemiec Wschodnich i Zachodnich zostało zakażonych wirusem 
żółtaczki typu C (HCV) na skutek przyjmowania preparatów krwi, które wbrew 
międzynarodowym zaleceniom wyprodukowano bez użycia metod usuwania czy 
unieszkodliwiania czynników patogenicznych, w szczególności wirusa żółtaczki. 
W rezultacie od tamtej pory zmarło co najmniej 1000 pacjentów zakażonych w trakcie 
transfuzji, natomiast 3000 pozostałych pacjentów zakażonych HCV nie otrzymało 
odszkodowania. Składający petycję zaznacza, że inne państwa członkowskie UE, w tym 
Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Szwecja i Węgry, a także kraje trzecie, takie jak Kanada 
i Japonia, wypłaciły odszkodowania osobom dotkniętym chorobą. Natomiast rząd niemiecki 
nadal nie ustosunkował się do wniosku powyższego stowarzyszenia o udzielenie hemofilikom 
zakażonym HCV takiego samego wsparcia moralnego i finansowego, jak osobom zakażonym 
HIV. W związku z tym składający petycję domaga się, by Parlament Europejski 
przeprowadził dochodzenie dotyczące preparatów krwi i środków mających na celu 
zapewnienie wypłaty odpowiednich odszkodowań w Europie dla osób zakażonych HCV.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.
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Komisja w pełni podziela obawy składającego petycję, nie jest jednak uprawniona
do ingerowania w wewnętrzne procedury sądowe państw członkowskich.

Wspólnotowe ramy prawne dotyczące norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej 
i składników krwi przyjęto pomiędzy 2003 r. a 2005 r., częściowo w odpowiedzi na zakażenia 
wskutek transfuzji krwi, do których doszło w Europie w latach 70. i 80. Normy jakości 
i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi 
ludzkiej i składników krwi należą do obowiązujących ram prawnych.

Na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej
Komisja Europejska nie ma żadnych uprawnień, by ingerować w wewnętrzne procedury 
sądowe państw członkowskich. Może jedynie przekazać swoje uwagi do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości wówczas, gdy sąd krajowy kieruje do Trybunału wniosek 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w związku ze sprawą dotyczącą prawa 
wspólnotowego.

Na mocy traktatu WE Komisja nie ma ponadto żadnych uprawnień ogólnych do ujednolicenia 
warunków przyznawania przez sądy krajowe odszkodowań z tytułu odpowiedzialności
za szkodę.

W związku z powyższym Komisja nie może przeprowadzić dochodzenia w sprawie
zobowiązania państw członkowskich do wypłaty odszkodowań hemofilikom zakażonym 
HCV.

Komisja mimo to śledzić będzie rozwój sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich 
UE. Zdaniem Komisji profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych takich jak żółtaczka typu C 
stanowi priorytet i nadal będzie przedmiotem inicjatyw wspólnotowych.


