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                          TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2009/135/EB                           2010/EES/21/19 

frá 3. nóvember 2009 

um að heimila tímabundnar undanþágur frá tilteknum hæfisviðmiðunum fyrir heilblóðs- og 
blóðhlutagjafa sem mælt er fyrir um í III. viðauka við tilskipun 2004/33/EB í tengslum við hættu 
 á skorti vegna heimsfaraldurs af völdum inflúensu A(H1N1) (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/98/EB frá 27. janúar 2003 um setningu gæða- og 
öryggisstaðla fyrir söfnun, prófun, vinnslu, geymslu og 
dreifingu blóðs og blóðhluta úr mönnum og um breytingu á 
tilskipun 2001/83/EB (1), einkum d-lið annarrar málsgreinar 
29. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Yfirstandandi heimsfaraldur inflúensu A(H1N1), eins og 
hún er skilgreind í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2000/96/EB (2), eins og henni var breytt með ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2009/539/EB (3), sem 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur viður-
kennt sem heimsfaraldur í samræmi við alþjóða-
heilbrigðisreglugerðina (2005), kann til skamms tíma að 
tefla framboði á blóði og blóðhlutum í aðildarríkjunum í 
tvísýnu ef blóðgjafar og starfsfólk blóðþjónustustofnana 
landanna veikjast. Því kann að reynast þörf á 
viðbragðsáætlunum til að tryggja stöðugt framboð blóðs 
og blóðhluta. Þessar áætlanir skulu fela í sér allt í senn 
gerninga sem varða framkvæmd, samskipti og 
reglusetningu. 

2) Til að auka framboð á blóði heimila fyrirliggjandi reglur 
að við óvenjulegar og tímabundnar kringumstæður sé 
slakað á sumum þeim hæfisviðmiðunum fyrir gjafa, sem 
mælt er fyrir um í III. viðauka við tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2004/33/EB frá 22. mars 2004 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 288, 4.11.2009, bls. 7. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2010 frá 29. janúar 2010 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 19, 22.4.2010, bls. 11. 

(1) Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2003, bls. 30.(3)  
(2) Stjtíð. EB L 28, 3.2.2000, bls. 50. 
(3) Stjtíð. ESB L 180, 11.7.2009, bls. 22. 

um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/98/EB með tilliti til tiltekinna tæknilegra krafna er 
varða blóð og blóðhluta (4). 

3) Tilslökun, að því er tekur til þessara viðmiðana, skal vera 
lokaúrræði ef skipulagsráðstafanir til að nýta sem best 
blóðaðfangakeðjuna, upplýsingaherferðir sem beint er að 
blóðgjöfum og kjörnýting blóðs í læknisfræðilegum 
tilgangi duga ekki til að bæta upp blóðskort eða koma í 
veg fyrir hann. 

4) Hinn 11. október 2007 gaf Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunin út tilmæli um að viðhalda skuli öruggum og 
fullnægjandi blóðbirgðum ef vera kynni að 
heimsfaraldur inflúensu brytist út (5), þar sem tekið var 
fram að tilslakanir að því er tekur til hæfisviðmiðananna 
skyldu einskorðast við 6. stig heimsfaraldursskeiðs 
skv. alþjóðlegri viðbúnaðaráætlun Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar vegna inflúensu (6). 

5) Blóðrauðamörk blóðgjafa, eins og þau eru sett fram í lið 
1.2 í III. viðauka við tilskipun 2004/33/EB, gefa ekki 
alltaf rétta mynd af járnforða blóðgjafanna og eru því 
ekki alltaf þau grunngildi sem hafa skal til viðmiðunar 
við greiningu á blóðleysi. Þetta eru varúðarmörk að því 
leyti að þessi viðmiðunargildi eru lægri í sumum 
aðildarríkjum en öðrum vegna sérstakra íbúatengdra eða 
svæðisbundinna kringumstæðna. Þetta getur haft í för 
með sér að fólki, sem er óhætt að gefa blóð, er vísað frá 
vegna þess að það mælist með minni blóðrauða en 
staðlar segja til um. Því mætti lækka þessi þrep, að því er 
viðkemur yfirstandandi heimsfaraldri inflúensu 
A(H1N1), um að hámarki 5g/l fyrir bæði konur og 
karlmenn án þess að heilsu gjafa sé stofnað í voða. Hæfi 
hvers gjafa er þó ávallt metið af menntuðum og hæfum 
heilbrigðisstarfsmönnum, í samræmi við 19. gr. 
tilskipunar 2002/98/EB, sem er heimilt að vísa 
viðkomandi gjafa frá ef þeir meta áhættuna sem of 
mikla.

________________  

(4) Stjtíð. ESB L 91, 30.3.2004, bls. 25. 
(5) Viðmiðunarreglur um val á gjöfum þegar um heimsfaraldur er að ræða 

(tengslanet blóðeftirlitsaðila (e. Blood Regulators Network)) 
http://www.who.int/bloodproducts/brn/DonorSelectionincaseofPandemicSit
uations.pdf 

(6) http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_-
CSR_GIP_2005_5/en/index.html 
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6) Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna bað Sóttvarna-
stofnun Evrópu (ECDC) að meta áhættuna við 
tímabundna styttingu á frávísunartímabili fyrir gjafa 
eftir að þeir hafa náð sér af veiki, sem líkist flensu, í 
tengslum við heimsfaraldur inflúensu A(H1N1).Í 
matinu, sem var afhent 9. október 2009, var komist að 
þeirri niðurstöðu að það hefði mjög litla aukna áhættu í 
för með sér fyrir hvortveggja gjafa og þega, að stytta 
frávísunartímabilið í 7 daga og að áhættan á blóðskorti 
ætti hvort sem er að vega þyngra. 

7) Þar eð málið er brýnt ber því að heimila 
aðildarríkjunum að víkja frá hæfisviðmiðununum í 
undantekningartilvikum og tímabundið, að því tilskildu 
að skilyrði þessarar tilskipunar séu uppfyllt. 

8) Í ljósi þess að áhættan á skorti vegna yfirstandandi 
heimsfaraldurs inflúensu A(H1N1) er yfirvofandi skal 
þessi tilskipun taka gildi þegar í stað svo að aðildarríkin 
geti lögleitt hana og gert nauðsynlegar ráðstafanir eins 
fljótt og auðið er. 

9) Tilgangurinn með þeim ráðstöfunum, sem kveðið er á 
um í þessari tilskipun, er að bregðast við tímabundnu 
ástandi vegna inflúensuveirunnar A(H1N1). Þessi 
tilskipun gildir því til 30. júní 2010. Þá ætti heims-
faraldur inflúensu A(H1N1) 2009/2010 að hafa náð 
hámarki og vera í rénun, hættan á blóðskorti þar með að 
hafa minnkað og ítarlegri upplýsingar um faraldsfræði 
sjúkdómsins og bólusetningu við honum að liggja fyrir. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 28. gr. tilskipunar 2002/98/EB. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Undanþágur frá tilteknum hæfisviðmiðunum fyrir gjafa 

1. Aðildarríkjum, sem standa frammi fyrir alvarlegri hættu á 
blóðskorti eða verða uppiskroppa með blóð- eða 
blóðhlutabirgðir beinlínis vegna heimsfaraldurs inflúensunnar 
A(H1N1), er tímabundið heimilt: 

a) að draga úr kröfum um lágmarksmagn blóðrauða í blóði 
gjafa, en þó ekki niður fyrir 120 g/l fyrir konur og 130 g/l 
fyrir karla, þrátt fyrir ákvæði liðar 1.2 í III. viðauka við 
tilskipun 2004/33/EB, 

og/eða 

b) að viðhafa minnst 7 daga frávísunartímabil eftir að 
sjúkdómseinkenna, sem líkjast einkennum flensu, verður 
ekki lengur vart, þrátt fyrir ákvæði liðar 2.2.1 í 
III. viðauka tilskipunar 2004/33/EB.  

2. Uppfylla þarf eftirfarandi skilyrði fyrir beitingu undan-
þáganna sem um getur í 1. mgr.: 

a) hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna framkvæmda-
stjórninni án tafar um ráðstafanir sem það hyggst gera eða 
hefur þegar gert skv. 1. mgr., 

b) aðildarríkið skal senda framkvæmdastjórninni rökstuðning 
fyrir nauðsyn þess að gera viðkomandi ráðstafanir, 
einkum um hversu mikil hætta sé á skorti eða hversu 
mikill skortur sé í reynd á blóði og blóðhlutum, ásamt 
lýsingu á þeim viðmiðunum og aðferðafræði sem stuðst 
var við til að meta þörfina, 

c) um leið og framboð á blóði og blóðhlutum er aftur orðið 
viðunandi, samkvæmt sömu viðmiðunum og aðferðafræði 
og um getur í b-lið, skal hlutaðeigandi aðildarríkið fella úr 
gildi tímabundnu undanþágurnar, sem um getur í 1. mgr., 
og tilkynna það framkvæmdastjórninni. 

2. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 31. desember 2009. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og 
samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar 
tilskipunar. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

3. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir til 30. júní 2010. 



Nr. 21/134  29.4.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

4. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 3. nóvember 2009. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 

 

 


