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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0554/2008, ippreżentata minn Werner Schmidt ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem l-Assoċjazzjoni Ġermaniża għall-Emofilja u Kundizzjonijiet 
fejn id-Demm ma Jagħqadx dwar l-infezzjonijiet virali tal-Epatite Ċ minn 
preparazzjonijiet tad-demm

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, fis-snin sebgħin u tmenin, aktar minn 4000 persuna li jbatu mill-
emofilja fil-Lvant u l-Punent tal-Ġermanja kienu infettati bil-virus tal-epatite Ċ (HCV) 
minħabba preparazzjonijiet tad-demm li, minkejja r-rakkomandazzjonijiet internazzjonali, 
ġew imħejjija mingħajr ma ntużaw metodi biex jitneħħew l-aġenti patoġeniċi jew jinġiebu  
inattivi, b’mod partikulari l-virus tal-epatite. Sadanittant mietu mill-inqas 1000 pazjent li ġew 
infettati bit-trasfużjoni u l-bqija tal-pazjenti infettati bl-HCV li jammontaw għal 3000 baqgħu 
ma rċevewx kumpens. Il-petizzjonant jindika li Stati Membri oħra tal-UE, inklużi r-Renju 
Unit, l-Irlanda, Spanja, l-Iżvezja u l-Ungerija, u l-pajjiżi terzi, bħall-Kanada u l-Ġappun, taw 
kumpens lil dawk li ġew milqutin, filwaqt li l-Gvern Ġermaniż għadu ma weġibx għat-talba 
tal-Assoċjazzjoni li ssemmiet fuq sabiex in-nies li jbatu mill-emofilja infettati bl-HCV 
jingħataw l-istess appoġġ morali u finanzjarju bħal ta’ dawk infettati bl-HIV. Għaldaqstant, il-
petizzjonant qiegħed ifittex li ssir inkjesta mill-Parlament Ewropew dwar il-preparazzjonijiet 
tad-demm infettat u miżuri li jassiguraw kumpens xieraq fl-Ewropa kollha għal dawk infettati 
bl-HCV. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Minkejja li l-Kummissjoni għandha l-istess tħassib bħall-petizzjonant, mhijiex f’pożizzjoni li 
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tintervieni fil-proċeduri ġurisdizzjonali interni tal-Istati Membri.

Il-qafas legali Komunitarju dwar l-istandards tal-kwalità u s-sigurtà tad-demm tal-bniedem u 
l-komponenti tad-demm ġie adottat bejn l-2003 u l-2005, parzjalment bħala tweġiba għall-
kontaminazzjonijiet minħabba t-trasfużjonijiet tad-demm li kien hemm fl-Ewropa fis-snin 
sebgħin u tmenin. Il-qafas legali attwali jistabbilixxi l-istandards tal-kwalità u s-sigurtà għall-
ġbir, l-ittestjar, l-ipproċessar, il-ħżin u d-distribuzzjoni tad-demm tal-bniedem u l-komponenti 
tad-demm.

Skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni Ewropea ma għandha l-ebda setgħa biex tintervieni fil-poċeduri ġurisdizzjonali 
interni tal-Istati Membri. Tista’ tippreżenta osservazzjonijiet lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
biss meta talba għal deċiżjoni preliminari bbażata fuq kwistjoni tal-liġi Komunitarja, tiġi 
indirizzata lill-Qorti msemmija minn ġurisdizzjoni nazzjonali. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma għandha l-ebda setgħa ġenerali skont it-Trattat tal-KE 
biex tarmonizza il-kundizzjonijiet taħt liema l-kumpens ta’ obbligu jista' jingħata minn 
ġurisdizzjonijiet nazzjonali. 

Konsegwentement, il-Kummissjoni mhijiex kapaċi li teżamina l-obbligu tal-Istati Membri li
jikkumpensaw lin-nies li jbatu mill-emofilja infettati bl-HCV.

Madankollu, il-Kummissjoni ser issegwi l-iżvilupp tas-sitwazzjoni fl-Istati Membri differenti
tal-UE. Il-prevenzjoni u t-trattament ta’ mard infettiv bħall-epatite Ċ huma meqjusa mill-
Kummissjoni bħala prijorità u ser ikomplu jkunu suġġetti tal-inizjattivi Komunitarji.


