
CM\876894MT.doc PE472.166v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

6.9.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0362/2011 0362/2011, imressqa minn Reinhard Rink, ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża, dwar koordinazzjoni aħjar mill-UE tat-trattament 
tal-marda ta’ Lyme li tinġarr mill-bergħud

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrappreżenta l-vittmi tal-marda ta’ Lyme li tinġarr mill-bergħud f’dak li 
jirrigwarda l-kuntatti tal-vittmi mal-federazzjonijiet ta’ dawk li jħaddmu u mal-entitajiet tal-
assigurazzjoni tal-Istat. Huwa jappella lill-Parlament Ewropew biex iħeġġeġ koordinazzjoni 
aħjar fl-UE għall-vittmi ta’ din il-marda. Huwa jissuġġerixxi li jkun hemm reġistru Ewropew 
sabiex jinkiseb fehim aħjar u tiżdied is-sensibilizzazzjoni politika. Huwa jsostni li d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/99/KE rigward il-monitoraġġ taż-żoonożi u tal-aġenti 
żoonotiċi fir-rigward tal-borreliosis mhumiex implimentati biżżejjed. Il-marda għandha tiġi 
kklassifikata bħala infettiva. Barra minn hekk, huwa jixtieq li ssir aktar riċerka dwar il-
prevenzjoni u t-terapija, eċċ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 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

Il-petizzjonant jitlob li l-Unjoni Ewropea tieħu l-miżuri meħtieġa biex:
 tiżdied il-marda ta’ Lyme mal-lista tal-mard li n-notifika tiegħu hija obbligatorja fl-UE;
 tiġi armonizzata d-definizzjoni tal-każijiet tal-marda ta’ Lyme fl-UE;
 tiġi rrikonoxxuta l-marda ta’ Lyme kronika;
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 jiġi żviluppat kunċett globali għat-titjib tal-prevenzjoni, tar-riċerka epidemjoloġika, tad-
dijanjostika u tat-terapija fil-livell tal-UE;

 tiġi inkluża l-marda ta’ Lyme fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri;
 jiġu aġġornati l-kriterji dijanjostiċi għall-marda ta’ Lyme u jittejbu tekniki tal-laboratorji;
 titjieb il-kuxjenza dwar il-marda ta’ Lyme fost dawk li jmexxu l-kliniki, il-ħaddiema tal-

kura tas-saħħa, u t-tobba.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni taf dwar l-epidemjoloġija tal-mard li jinġarr mill-qurdien bħall-marda ta’ 
Lyme u r-riskji potenzjali li dan jikkawża lis-saħħa tal-bniedem. Il-Kummissjoni tixtieq 
tfakkar li l-mard li jinġarr minn organiżmu ieħor huwa kopert minn sorveljanza madwar l-UE 
skont id-Deċiżjoni 2007/875/KE1. 

B’koperazzjoni mal-Kummissjoni, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-
Mard (ECDC) ipprijoritizza fil-Programm ta’ Ħidma tiegħu mill-2010 sal-2013 il-mard li 
jinġarr mill-qurdien fil-qafas tal-attivitajiet relatati ma’ mard emerġenti u dak li jinġarr minn 
organiżmi. Il-programm dwar il-mard emerġenti u dak li jinġarr minn organiżmi 
jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-istat ta’ preparazzjoni u r-reazzjoni madwar l-UE kollha billi 
jiġi pprovdut lill-Istati Membri aċċess għall-għarfien espert, għall-aktar għarfien xjentifiku 
reċenti, u għal firxa wiesgħa ta’ għodod oħra li jistgħu jagħtu appoġġ għat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet. B’enfasi ewlenija fuq il-marda ta’ Lyme u l-enċefalite li tinġarr mill-qurdien, l-
għan ta’ dawn l-azzjonijiet ikun fuq kollox li:
 tiġi żviluppata strateġija ta’ sorveljanza;
 titqajjem kuxjenza klinika;
 jiġu identifikati l-għarfien xjentifiku u l-kapaċità tal-laboratorji dijanjostiċi fl-Ewropa;
 jiġi żgurat appoġġ sħiħ lit-timijiet ta’ assistenza għat-tifqigħat fir-rigward tal-kapaċità 

dijanjostika, il-pariri xjentifiċi aġġornati u l-attivitajiet ta’ sorveljanza.

L-ECDC qed jimmonitorja s-sitwazzjoni epidemjoloġika tal-mard li jinġarr mill-qurdien fl-
UE u żviluppa għodda ta’ komunikazzjoni dwar il-mard li jinġarr mill-qurdien immirata biex 
tgħin lill-awtoritajiet dwar is-saħħa pubblika fl-Istati Membri fl-iżvilupp ta’ strateġiji u 
materjal ta’ komunikazzjoni sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ dan 
il-mard.

F’Novembru 2010, l-ECDC sejjaħ għal konsultazzjoni mal-esperti biex tiġi ddefinita 
strateġija fil-livell tal-UE bil-għan li tissaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri tal-UE għas-
sorveljanza u l-prevenzjoni tal-mard li jinġarr mill-qurdien, b’enfasi speċjali fuq il-marda ta’ 
Lyme u l-enċefalite li tinġarr mill-qurdien. Minkejja li ma ntlaħaqx kunsens dwar l-istejtus 
tal-marda ta’ Lyme bħala marda li tirrikjedi notifika, ġiet identifikata l-ħtieġa li tiġi 
armonizzata d-definizzjoni tal-każijiet sabiex ikun żgurat il-ġbir effikaċi tad-dejta 
epidemjoloġika meħtieġa. Bħalissa qed titħejja definizzjoni tal-każijiet għall-UE, bil-għan li 

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni Nru 
2119/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni 2000/96/KE fir-rigward tal-
mard li jittieħed elenkat f’dawk id-deċiżjonijiet
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jkun possibbli r-rappurtar komparabbli fl-Unjoni.

B’żieda ma’ dan, fil-kuntest tal-bidla fil-klima u l-mard li jittieħed, l-ECDC qed jesplora l-
iżvilupp tan-Netwerk għall-Ambjent u l-Epidemjoloġija (E3), li jimmira biex jgħaqqad id-
dejta klimatika u ambjentali ma’ dik dwar il-mard infettiv bil-għan li tissaħħaħ il-kapaċità 
Ewropea fit-tbassir u l-monitoraġġ tat-theddid ikkawżat mill-mard ġdid u emerġenti, inkluż il-
mard li jinġarr minn organiżmi bħall-qurdien u l-marda ta’ Lyme, u r-risposta għalih.

Il-programm tal-UE dwar is-saħħa jipprovdi possibilitajiet biex jingħataw appoġġ inizjattivi 
għall-prevenzjoni tal-mard li jittieħed u t-tqajjim ta’ kuxjenza dwaru. Il-Kummissjoni tixtieq 
tenfasizza li l-kumplessità tad-dijanjosi tal-marda ta’ Lyme titlob koperazzjoni tajba bejn il-
laboratorji u dawk li jmexxu l-kliniki u tfakkar li bħalissa għaddej proġett ta’ riċerka u żvilupp 
teknoloġiku ta’ sentejn (HILYSENS) iffinanzjat mis-Seba’ Programm Kwadru għar-riċerka u 
l-iżvilupp teknoloġiku (FP7): l-għan ta’ dan il-proġett huwa l-iżvilupp ta’ għodda dijanjostika 
ġdida oriġinali f’għamla ta’ mikrolaboratorju fuq ċipp sabiex jittejbu d-dijanjostika klinika, il-
monitoraġġ u t-trattament tal-marda ta’ Lyme billi jsir possibbli l-kxif speċifiku u sensittiv 
tar-risposta seroloġika umana għall-aġent kawżattiv tagħha.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tikkomunika din il-petizzjoni u l-punti differenti ewlenin imqajma fir-
rigward tas-sorveljanza epidemjoloġika tal-marda ta’ Lyme liċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard b’tali mod li jkunu jistgħu jirrevedu u jikkunsidraw dawn l-
elementi fil-kuntest tax-xogħol kontinwu tagħhom fuq is-sorveljanza ta’ mard li ġej mill-
qurdien.


