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Kumitat għall-Petizzjonijiet

6.9.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0341/2011 , imressqa minn Elsa Aimone, ta’ ċittadinanza Taljana, 
f’isem l-“associazione malati sindrome di Tarlov”, dwar ir-rikonoxximent 
Ewropew tas-sindrome ta’ Tarlov

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob li l-hekk imsejjaħ sindrome ta’ Tarlov (sindrome taċ-ċisti tal-meninġi) 
marda ta’ invalidità serja li diffiċli titfejjaq, jiġi rikonoxxut fil-livell Ewropew bħala marda 
rari u jiġi rikonoxxut mill-awtoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri.
Fl-istess ħin, jiġu mħeġġa wkoll l-istituzzjonijiet tal-fondi Ewropej biex jipprovdu fondi għar-
riċerka dwar it-trattament u l-prevenzjoni ta’ din il-marda. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjoni 341/2011 tindirizza essenzjalment l-istess talbiet bħalma għamlet petizzjoni 
preċedenti, jiġifieri l-petizzjoni nru 439/2009, dwar il-pazjenti li jbatu minn ċisti Tarlov. Il-
Kummissjoni Ewropea pprovdiet, dak iż-żmien, l-elementi meħtieġa kollha għall-analiżi tal-
petizzjoni. Il-Kummissjoni ntalbet tippromwovi l-inklużjoni taċ-Ċisti Tarlov fil-bażi ta’ dejta 
Orphanet, biex tipparteċipa f’Kungress dwar din il-marda f’Lulju 2010 u tappoġġja l-
inizjattivi mill-partijiet interessati.

Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tattendi laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew fis-27 ta’ April 2010, u fiha ġie spjegat il-qafas ġenerali għall-azzjoni dwar il-mard rari 
fl-UE. Il-petizzjonanti ġew infurmati li:
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- Wara diskussjonijiet mar-rappreżentanti ta’ Orphanet, paġna speċifika dwar iċ-Ċisti Tarlov 
tqiegħdet fuq il-websajt Orphanet fi Frar 2010;

- Il-Kummissjoni kienet lesta tikkunsidra tipparteċipa fil-Kungress ladarba tirċievi stedina 
uffiċjali (li qatt ma kien il-każ);

- Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati rilevanti biex jużaw il-faċilitajiet ipprovduti 
mill-Programm tas-Saħħa u biex iħejju u jressqu proposta dwar iċ-Ċisti Tarlov f’Sejħa għall-
Proposti futura.

Wara dan, il-President tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet ippropona li l-petizzjoni 439/2009 
tingħalaq b’kunsiderazzjoni tal-fatt li l-Kummissjoni segwiet ir-rekwiżiti tal-Kumitat.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Bħalma diġà ġie spjegat fir-risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 439/2009, iċ-ċisti 
Tarlov huma membrani minfuħin mimlijin b’likwidu ċerebrospinali li ħafna drabi jaffettwaw 
il-bażijiet tan-nervaturi fl-ossu sagru. Madankollu, huwa meqjus li 70% taċ-ċisti osservati 
permezz tal-MRI ma jikkawżaw l-ebda sintomu. Iċ-ċisti Tarlov jistgħu jsiru simptomatiċi 
wara xokk, trawma, jew sforz kbir li jikkawża akkumulazzjoni ta’ likwidu ċerebrospinali. 
Għal dawn ir-raġunijiet, kien hemm ftit kontroversja fir-rigward tal-ikklassifikar taċ-Ċisti 
Tarlov bħala marda rari. Il-każijiet fejn ma jdhrux sintomi ma jissodisfawx il-kriterji tal-UE 
(marda bi prevalenza ta’ mhux iktar minn 5 persuni minn kull 10,000 persuna tal-
popolazzjoni fl-UE skont kif stipolat f’COM(2008)679) iżda dawn il-kriterji jistgħu jiġu 
ssodisfati mill-każijiet simptomatiċi. Minkejja dan, in-nuqqas ta’ studji dwar il-prevalenza u l-
inċidenza ta’ din il-marda jwaqqaf milli jkun hemm konklużjoni formali dwar dan il-punt. 

Wara dan, il-bażi ta’ dejta Orphanet għall-bidu sabitha bi tqila biex tintroduċi ċ-Ċisti Tarlov 
bħala marda rari iżda, wara diskussjonijiet tekniċi mar-rappreżentanti ta’ Orphanet, u fuq 
talba tal-Kummissjoni Ewropea, fi Frar 2010 l-informazzjoni relevanti kollha dwar iċ-Ċisti 
Tarlov1 kif ukoll fir-rigward tal-Araknojdite2 (id-disponibilità tas-servizzi professjonali fl-UE, 
iċ-ċentri ta’ referenza, il-mediċini orfni, il-kliniki li jispeċjalizzaw f’din il-marda, eċċ.) ġiet 
introdotta f’Orphanet. 

Madankollu, għandu jiġi kjarifikat li l-bażi ta’ dejta ta’ Orphanet mhijiex ‘ir-reġistru 
Ewropew ta’ mard rari’ kif issemma fil-petizzjoni, iżda repertorju ta’ mard, polikliniki 
speċjalizzati, laboratorji dijanjostiċi, gruppi ta’ appoġġ fl-Ewropa, eċċ. li jingħataw għajnuna 
                                               
1 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10862&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Tarlov-
cyst&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Perineural-cyst--Tarlov-
cyst-&title=Perineural-cyst--Tarlov-cyst-&search=Disease_Search_Simple
2 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=16721&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=
Arachnoiditis&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20disea
ses=Arachnoiditis&title=Arachnoiditis&search=Disease_Search_Simple
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mill-Kummissjoni Ewropea kif stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM 
(2008)679 “Mard Rari: L-isfidi Ewropej” u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar azzjoni fil-
qasam tal-mard rari tat-8 ta’ Ġunju 2009. 

Il-Kummissjoni Ewropea tinnota li ma tressqet l-ebda proposta dwar iċ-Ċisti Tarlov jew l-
Araknojdite fil-Programm tas-Saħħa 2007-2013 għal finanzjament.

Il-Programm ta’ Qafas għar-Riċerka (FP6) qed jappoġġja l-proġett BNE (BrainNet Europe II: 
Bank Ewropew tat-tessut tal-moħħ - Netwerk għan-newroxjenza klinika u r-riċerka bażika) 
inklużi ċ-Ċisti Tarlov fi ħdan l-objettivi tal-banek għall-ġbir tat-tessuti tal-moħħ (“brain 
banking”) biex jiġu promossi l-kompetenzi futuri fir-riċerka dwar is-sistema nervuża ċentrali. 
Ma tressqet l-ebda proposta oħra.

Konklużjonijiet

Huwa ċar li ċ-Ċisti Tarlov, irrispettivament mill-klassifikazzjoni tagħhom bħala marda rari 
jew le, u l-Araknojdite huma mard b’nuqqas ta’ ċentri speċjalizzati, professjonisti tas-saħħa u 
għażliet ta’ trattament kif ukoll mard li jitlob riċerka li għadha ma saritx. 

Skont il-kundizzjonijiet definiti mill-pjanijiet ta’ ħidma tal-Programm tas-Saħħa 2008-2013, 
jistgħu jiġu sottomessi proposti biex jinħoloq Netwerk Ewropew għal azzjonijiet favur il-
pazjenti li jbatu biċ-Ċisti Tarlov u bl-Araknojdite, li jistgħu jinkludu djalogu mill-partijiet 
interessati għat-titjib tat-trattament, ir-riċerka, il-mobilità tal-għarfien, eċċ. jew għoti biex jiġu 
appoġġjati l-azzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-pazjenti jew l-organizzazzjoni ta’ 
konferenzi, skont id-dispożizzjonijiet u l-faċilitajiet tal-Pjan ta’ Ħidma għall-
Implimentazzjoni tal-Programm tas-Saħħa fl-2011 jew fl-2012, u dawn il-proposti jistgħu 
jintgħażlu għall-finanzjament, jekk jiġu ssodisfati r-rekwiżiti meħtieġa.

Skont il-kundizzjonijiet definiti fis-Sejħa għall-Proposti taħt is-Seba’ 
Programmhttp://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm ta’ Qafas (FP7, 2007-2013) pereżempju 
dwar l-istudji mifruxa mal-Ewropa dwar l-istorja naturali, il-patofiżjoloġija u l-iżvilupp ta’ 
interventi preventivi, dijanjostiċi u terapewtiċi, il-proposti għar-riċerka dwar iċ-Ċisti Tarlov u 
l-Araknojdite jistgħu jintgħażlu għall-finanzjament, jekk jiġu ssodisfati r-rekwiżiti meħtieġa.

Fl-aħħar nett, wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-Istati Membri u l-awtoritajiet tas-saħħa 
nazzjonali relevanti tagħhom huma l-uniċi responsabbli għall-organizzazzjoni u l-għoti tas-
servizzi tas-saħħa u tal-kura medika fil-livell nazzjonali. Ir-rikonoxximent u d-disponibilità 
tat-trattamenti u s-servizzi huma, għaldaqstant, kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati 
mill-Istati Membri.


