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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/98/EF av 27. januar 2003 om fastsettelse av standarder 

oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra 
mennesker og om endring av direktiv 2001/83/EF(1

ut fra følgende betraktninger:

2

som endret ved kommisjonsvedtak 2009/539/EF(3

kan på kort sikt midlertidig true forsyningen av blod og 

som blodsentrenes personale rammes av pandemien. Det 

å sikre en kontinuerlig forsyning av blodkomponenter. 

instrumenter.

2) De tilgjengelige lovgivningsmessige instrumenter består 
av muligheten til unntaksvis og midlertidig å lempe 
på kriteriene for givere som er fastsatt i vedlegg III til 
kommisjonsdirektiv 2004/33/EF av 22. mars 2004 om 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2010 av 29. januar 2010 

Den europeiske unions tidende 

(1

(2

(3

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og 
blodkomponenter(4

organisatoriske tiltak for å gjøre blodforsyningskjeden 

og optimalisering av den kliniske bruken av blod har 

om opprettholdelse av en sikker og tilstrekkelig 
5

det heter at enhver lemping av egnethetskriteriene 

6).

til direktiv 2004/33/EF gjenspeiler ikke alltid 

referanseverdier for diagnostisering av anemi. Det dreier 

disse referanseverdiene er lavere i noen medlemsstater 

som ligger under det forskriftsmessige nivå. I forbindelse 

disse nivåene derfor reduseres med høyst 5g/l for både 

den berørte giveren.

(4

(5

Regulators Network) http://www.who.int/bloodproducts/brn/

(6

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/135/EF

av 3. november 2009

om tillatelse til midlertidige unntak fra visse egnethetskriterier for givere av fullblod og 
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6) Europakommisjonen har anmodet Det europeiske senter 
for forebygging av og kontroll med sykdommer om 
å gjennomføre en risikovurdering av en midlertidig 
reduksjon av utelukkelsesperioden for givere etter 

at den uansett burde oppveies av risikoen for mangel på 
blod.

forutsatt at vilkårene fastsatt i dette direktiv er oppfylt.

8) Ettersom risikoen for mangel som følge av den pågående 

direktiv tre i kraft umiddelbart slik at medlemsstatene 
kan innarbeide det i sin nasjonale lovgivning og treffe de 
nødvendige tiltak så snart som mulig.

midlertidig situasjon i forbindelse med det bestemte 

og mer detaljerte data om sykdommens epidemiologi og 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 28 i direktiv 

Artikkel 1

Unntak fra visse egnethetskriterier for givere

redusere minstekravet til hemoglobinnivået i givernes blod 

og/eller

b) som unntak fra nr. 2.2.1 i vedlegg III til direktiv 2004/33/

2. For gjennomføringen av unntakene nevnt i nr. 1 gjelder 
følgende vilkår:

a) de berørte medlemsstater skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om de tiltak den har til hensikt å treffe eller 

b) medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om hvorfor 

underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

fastsettes av medlemsstatene.

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.

Det får anvendelse fram til 30. juni 2010.
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Artikkel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

______________________


