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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/110/ESB

frá 17. desember 2014

um breytingu á tilskipun 2004/33/EB að því er varðar viðmiðanir fyrir tímabundna 
frávísun gjafa blóðeininga sem gefa á öðrum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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) Í lið 2.2 í III. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/33/EB (2) er kveðið á um
viðmiðanir fyrir tímabundna frávísun gjafa með smitsjúkdóm eða gjafa sem yfirgefa svæði þar sem
smitsjúkdómur er til staðar.

2) Í lið 2.2.1. í III. viðauka við tilskipun 2004/33/EB er komið á 28 daga frávísunartímabili fyrir
væntanlega gjafa eftir að viðkomandi fer frá svæði þar sem menn smitast enn af vesturnílarveiru
(WNV).

3) Nýleg, vísindaleg gögn hafa leitt í ljóst að tímabundin frávísun á slíkum væntanlegum gjöfum
er ekki er nauðsynleg ef gerð var kjarnsýruprófun (e. Nucleic Acid Test (NAT)) með neikvæðum
niðurstöðum.

4) Aðildarríkin ættu því að hafa val um að beita slíku prófi ef þau kjósa að skipta út viðmiðunum fyrir
tímabundna frávísun.

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í stað viðmiðunarinnar fyrir frávísun vegna vesturnílarveiru, sem sett er fram í töflunni (í öðrum dálki, 
neðstu línu) í lið 2.2.1 í III. viðauka við tilskipun 2004/33/EB, komi eftirfarandi:

„28 dagar eftir að viðkomandi fer frá svæði þar sem hætta er á að smitast af vesturnílarveiru nema 
niðurstöður úr einstaklingsbundinni kjarnsýruprófun (NAT) séu neikvæðar“.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun
þessari eigi síðar en 31. desember 2015. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara
ákvæða.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 366, 20.12.2014, bls. 81. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 89/2015 frá 30. apríl 2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, 
bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2003, bls. 30.
(2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/33/EB frá 22. mars 2004 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/98/

EB með tilliti til sérstakra tæknilegra krafna er varða blóð og blóðhluta (Stjtíð. ESB L 91, 30.3.2004, bls. 25).
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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 nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 17. desember 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

____________




