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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0554/2008, ingiven av Werner Kalnins (tysk medborgare), för 
”Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten 
e.V.”, om smitta med hepatit C-virus via blodpreparat

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppger att mer än 4 000 personer med blödarsjuka i Öst- och Västtyskland 
under 1970- och 1980-talet smittades med hepatit C-virus (HCV) via blodpreparat. De då 
använda preparaten framställdes, trots internationella rekommendationer, inte med metoder 
som avlägsnar eller inaktiverar sjukdomsalstrande agenser, i synnerhet hepatitvirus. Minst 
1 000 av de smittade transfusionspatienterna har sedan dess avlidit till följd av smittan och de 
3 000 HCV-positiva patienterna som ännu är i livet har inte fått någon ersättning. 
Framställaren understryker att andra EU-medlemsstater, däribland Storbritannien, Irland, 
Spanien, Sverige och Ungern, samt tredjeländer som Kanada och Japan har gett drabbade 
ersättning, medan den tyska regeringen hittills inte har tagit ställning till ovannämnda 
blödarförenings krav om samma moraliska och ekonomiska stöd till HCV-smittade blödare 
som till HIV-smittade blödare. Framställaren anmodar följaktligen Europaparlamentet att ta 
upp frågan om infekterade blodpreparat för att säkra en skälig ersättning till HCV-smittade i 
hela Europa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Kommissionen har full förståelse för framställarens oro, men kan inte ingripa i 
medlemsstaternas inhemska juridiska processer.
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Gemenskapens rättsliga ramar om kvalitets- och säkerhetsnormer för blod och 
blodkomponenter antogs 2003–2005, delvis som en reaktion på de smittor som överfördes via 
blodtransfusioner i Europa under 1970- och 80-talet. Den nuvarande rättsliga ramen fastställer 
kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, test, behandling, lagring och distribution av 
blod och blodkomponenter.

I enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om 
upprättandet av Europeiska unionen har inte Europeiska kommissionen någon befogenhet att 
ingripa i medlemsstaternas juridiska processer. Kommissionen kan bara lägga fram sina 
iakttagelser inför EG-domstolen när denna fått en begäran om förhandsavgörande från en 
nationell domstol i ett mål som rör gemenskapsrätten. 

Kommissionen har inte heller några generella befogenheter enligt EG-fördraget att 
harmonisera villkoren för om skadeståndsersättningar ska beviljas av nationella domstolar.

Kommissionen kan följaktligen inte behandla medlemsstatens skyldighet att ersätta 
blödarsjuka som smittats med HCV.

Kommissionen kommer ändå att följa utvecklingen i olika EU-medlemsstater. Kommissionen 
prioriterar förebyggandet och behandlingen av infektionssjukdomar som hepatit C, vilket även 
fortsättningsvis kommer att omfattas av gemenskapens initiativ.


