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Predlog za akt Unije o izboljšanju zbiranja krvne plazme v Evropski uniji

Evropski parlament,

– ob upoštevanju resolucije Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije 28.72 
o varnosti krvi z dne 29. maja 1975,

– ob upoštevanju resolucije Sveta Evrope CM/Res(2008)5 o odgovornosti krvodajalcev in 
omejitvi dajanja krvi in krvnih komponent,

– ob upoštevanju člena 168(4)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: PDEU),

– ob upoštevanju Direktive 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, 
predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o 
spremembi Direktive 2001/83/ES1 (v nadaljnjem besedilu: direktiva o krvi),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 19. januarja 2010 o uporabi 
Direktive 2002/98/ES o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, 
preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi 
ter o spremembi Direktive 2001/83/ES (COM(2010)0003),

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 21. aprila 2016 o izvajanju 
direktiv 2002/98/ES, 2004/33/ES, 2005/61/ES in 2005/62/ES o določitvi standardov 
kakovosti in varnosti za človeško kri in komponente krvi (COM(2016)0224),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 21. aprila 2016 o izvajanju 
načela prostovoljnega in neplačanega dajanja krvi in komponent krvi, kot je določeno v 
Direktivi 2002/98/ES o določitvi standardov kakovosti in varnosti za človeško kri in 
komponente krvi ter o spremembi Direktive 2001/83/ES (SWD(2016)0130),

– ob upoštevanju časovnega načrta za oceno in preverjanje ustreznosti z dne 
17. januarja 2017 z naslovom Evaluation of Union legislation on blood, tissues and cells 
(Ocena zakonodaje Unije na področju krvi, tkiv in celic),

– ob upoštevanju povzetka odzivov na odprto javno posvetovanje Komisije o oceni 
zakonodaje na področju krvi, tkiv in celic, ki je bil objavljen 19. aprila 20182,

– ob upoštevanju člena 225 PDEU,

– ob upoštevanju člena 5 Sklepa Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o 

1 UL L 33, 8.2.2003, str. 30.
2 Ref. Ares(2018)2096445 - 19/04/2018.
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sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta1,

– ob upoštevanju člena 46(2) Poslovnika,

A. ker je glavni cilj direktive o krvi zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi, tako 
da se določijo skupni minimalni standardi varnosti in kakovosti za kri in komponente 
krvi;

B. ker je varnost bolnikov in dajalcev izredno pomembna;

C. ker se lahko v prihodnjih letih pojavijo nove nalezljive bolezni;

D. ker so se pojavili novi izzivi, kot je zbirati dovolj krvne plazme, da bi zadovoljili 
povečano povpraševanje po zdravilih iz krvne plazme;

E. ker je razpoložljivost krvne plazme, ki se uporablja za proizvodnjo zdravil, močno 
odvisna od državljanov EU, ki so pripravljeni prostovoljno in brez plačila darovati 
krvno plazmo;

1. čeprav se položaj po EU razlikuje, izraža zaskrbljenost, ker sedanji pravni okvir Unije 
ne zagotavlja zadostnega dajanja krvne plazme, da bi zadostili vse večjim kliničnim 
potrebam po zdravljenju bolnikov z derivati iz krvne plazme, zaradi česar so ti 
izpostavljeni tveganju;

2. ugotavlja, da so pri vedno več bolnikih ugotovljene redke bolezni, povezane s krvno 
plazmo, zaradi česar naraščajo klinične potrebe po zdravilih iz krvne plazme;

3. opozarja, da se lahko pojavijo nove nalezljive bolezni;

4. priznava, kako pomembno je prostovoljno in neplačano dajanje krvi in krvne plazme v 
številnih državah;

5. priznava, da je proizvodnja zdravil iz krvne plazme za življenjsko nevarne bolezni v 
celoti odvisna od tega, ali državljani dajejo dovolj krvne plazme;

6. meni, da bi moral pravni okvir EU vsebovati določbe, s katerimi bi vse države članice 
spodbudili k vzpostavitvi nacionalnih programov za zbiranje krvne plazme, ne da bi pri 
tem škodili zbiranju polne krvi, ter s katerimi bi spodbujali prostovoljno in neplačano 
dajanje;

7. poziva Komisijo, naj na podlagi člena 168(4)(a) PDEU do ... vloži predlog akta o 
reviziji direktive o krvi, da bi zagotovili ustreznost pravnega okvira ter njegovo 
prilagoditev znanstvenemu, tehničnemu in družbenemu razvoju.

1 UL L 262, 7.10.2005, str. 1.
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OBRAZLOŽITEV

Danes so pri vedno več bolnikih v EU ugotovljene bolezni, povezane s krvno plazmo, zaradi 
česar narašča zaskrbljenost glede razpoložljivosti zdravil iz krvne plazme. Proizvajalci zdravil 
iz krvne plazme se zato soočajo z izzivom, kako delati s tako redko izvirno snovjo, kot je 
človeška krvna plazma.

Približno 40 % krvne plazme, ki se uporablja za proizvodnjo zdravil za evropske bolnike, se v 
EU trenutno uvozi s trga ZDA, ki ga ureja tamkajšnja Uprava za hrano in zdravila (FDA). To 
pomeni, da je EU odvisna od dejavnikov, ki jih ne more nadzirati.

Komisija bi lahko uvedla rešitve za zagotovitev, da bo na voljo dovolj krvne plazme za 
proizvodnjo zdravil za bolnike z življenjsko nevarnimi boleznimi, kot so hemofilija, imunske 
pomanjkljivosti, Guillain-Barréjev sindrom, kronična vnetna demielinizacijska 
polinevropatija, dedni angioedem in pomanjkanje α1-antitripsina, ne da bi škodovali zbiranju 
krvi.

Revidirani pravni okvir EU bi lahko s spodbujanjem vzpostavitve programov za dajanje krvne 
plazme in zlasti prostovoljnega in neplačanega dajanja v vseh državah članicah ter z 
zagotavljanjem prilagajanja znanstvenemu, tehničnemu in družbenemu razvoju ustvaril 
pogoje za ustrezen dostop bolnikov do zdravljenja.


