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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0554/2008, adresată de Werner Kalnins, de naţionalitate germană, în 
numele Asociaţiei germane de hemofilie şi disfuncţii hemoragice, privind 
infecţiile virale cu hepatita C în urma transfuziilor de sânge

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul indică că, în anii 1970 şi 1980, peste 4000 de hemofilici din Germania de Est şi 
de Vest au fost infectaţi cu virusul hepatita C (HCV) în urma transfuziilor de sânge care, în 
ciuda recomandărilor internaţionale, au fost efectuate fără a se folosi metodele de îndepărtare 
sau de anihilare a agenţilor patogeni, în particular a virusului hepatic. În consecinţă, au murit 
între timp cel puţin 1000 de pacienţi infectaţi în urma transfuziilor de acest gen, restul de 3000 
de pacienţi infectaţi cu HCV neprimind încă despăgubiri. Petiţionarul indică faptul că alte 
state membre ale UE, inclusiv Regatul Unit, Irlanda, Spania, Suedia şi Ungaria, şi ţări terţe, 
cum ar fi Canada şi Japonia, i-au despăgubit pe cei afectaţi, în timp ce guvernul german nu a 
răspuns până în prezent la cererea adresată de asociaţia menţionată mai sus pentru a le acorda 
hemofilicilor infectaţi cu virusul HCV acelaşi suport moral şi financiar ca şi persoanelor 
infectate cu HIV. Petiţionarul solicită în consecinţă Parlamentului European investigarea 
cazurilor privind transfuziile cu sânge infectat şi luarea de măsuri care să asigure 
despăgubirea celor infectaţi cu HCV pe teritoriul Europei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Deşi Comisia împărtăşeşte pe deplin îngrijorările petiţionarului, nu este în măsură să intervină 
în procedurile jurisdicţionale ale statelor membre.
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Cadrul legal comunitar în ceea ce priveşte standardele de calitate şi siguranţă a sângelui uman 
şi a componentelor sanguine a fost adoptat între anii 2003 şi 2005, în parte ca răspuns la 
contaminările în urma trasfuziilor de sânge din Europa în anii 1970 şi 1980. Cadrul legal 
actual stabileşte standardele de calitate şi siguranţă pentru colectarea, testarea, procesarea, 
stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine.

În conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Comisia Europeană nu are competenţa de a interveni în procedurile jurisdicţionale 
ale statelor membre. Comisia Europeană poate doar să prezinte observaţii Curţii Europene de 
Justiţie atunci când o cerere pentru o hotărâre preliminară bazată pe o chestiune de drept 
comunitar a fost adresată Curţii menţionate de către o jurisdicţie naţională. 

Mai mult, în conformitate cu Tratatul CE, Comisia nu are competenţe generale de a armoniza 
condiţiile în care pot fi acordate compensaţiile pentru răspundere de către jurisdicţiile 
naţionale. 

Ca urmare, Comisia nu poate investiga obligaţia statelor membre de a compensa hemofilicii 
infectaţi cu HCV.

Comisia va urmări totuşi evoluţia situaţiei în diferitele state membre. Prevenirea şi tratarea 
bolilor infecţioase ca hepatita C sunt considerate o prioritate de către Comisie şi vor continua 
să fie subiectul unor iniţiative comunitare.


