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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li huwa ta d-demm fiċ-Ċentru għat-Trasfużjoni tad-Demm fi Ploiești 
(il-kontea ta’ Prahova, ir-Rumanija), f’Ġunju 2009, u xtaq jirrepeti l-proċedura, f’ambitu ta’ 
solidarjetà ma’ dawk li huma fil-bżonn, f’Ġunju 2010 – iżda kien sorpriż meta min-naħa tas-
servizzi kkonċernati, dawn irrifjutaw li jaċċettaw aktar għoti tad-demm, fuq il-bażi li l-ewwel 
donazzjoni kienet infettata bl-epatite B. Il-petizzjonant iqis li kien ta’ preġudizzju li ma 
ngħatax test tas-saħħa, bħalma kien id-dover tas-servizzi mediċi u kif stipulat fil-liġi, 
pereżempju, fid-Direttiva 2002/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 
2003 li tistabbilixxi livelli stabbiliti ta’ kwalità u sigurtà għall-ġbir, l-ittestjar, l-ipproċessar, il-
ħżin u t-tqassim ta’ demm tal-bniedem u komponenti tad-demm. Il-petizzjonant iżid jgħid li 
dan id-dover li tiġi pprovduta informazzjoni għandu jiġi estiż mhux biss għall-pazjenti iżda 
għal qrabathom (li jistgħu jkunu infettati), u ma jafx jekk id-Direttiva ġietx trasposta fil-liġi 
Rumena.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Novembru 2011

Id-Direttiva Ewropea 2002/98/KE tistabbilixxi livelli stabbiliti ta’ kwalità u sigurtà għall-ġbir, 
l-ittestjar, l-ipproċessar, il-ħżin u t-tqassim ta’ demm tal-bniedem u komponenti tad-demm. 
Din id-Direttiva tistabbilixxi l-ittestjar għall-Epatite B virali bħala wieħed mir-rekwiżiti tal-
ittestjar biex tiġi garantita s-sigurtà tat-trasfużjonijiet tad-demm, b’mod partikolari l-ittestjar 
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għall-Antiġenu HBs. Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tifhem 
li fil-fatt dan it-test sar fiċ-ċentru tal-ġbir.

Barra minn hekk, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/426/KE stabbilixxiet definizzjoni 
komuni Ewropea għall-mard li jittieħed li għandu jiġi nnotifikat fin-netwerk għas-sorveljanza 
epidemjoloġika u għall-kontroll ta’ mard li jittieħed.  Skont din id-Deċiżjoni, kwalunkwe 
persuna li tissodisfa l-kriterji kliniċi u l-kriterji tal-laboratorju titqies bħala każ konfermat ta’ 
Epatite B virali akuta.   Il-preżenza ta’ reazzjoni speċifika tal-antikorpi għall-antiġen tal-IgM 
ċentrali tal-virus tal-epatite B hija r-riżultat ta’ test meħtieġ għall-konferma tad-dijanjożi. 
Madankollu, ir-riżultati tal-laboratorju jeħtieġ li jiġu interpretati skont l-istatus tat-tilqim tal-
pazjent. Għalhekk, jeħtieġ li wieħed imur għand it-tabib wara li jkun għamel test li jkun 
irriżulta pożittiv sabiex jiċċekkja l-istatus tat-tilqim u jagħmel testijiet addizzjonali jekk ikun 
meħtieġ. 

Fir-rigward tal-obbligu tat-tabib u tal-istabbiliment tal-ġbir tad-demm li jirrapportaw riżultati 
ta’ testijiet anormali lid-donatur, m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE dwar din il-kwistjoni. 
Mid-data pprovduta mill-petizzjonant, jidher li d-Deċiżjoni tal-Gvern Rumen Nru 1.354 tal-4 
ta’ Ottubru 2006 tqis li dan huwa l-obbligu tat-tabib inkarigat u l-istituzzjoni speċjalizzata.  
Jekk dan huwa l-każ, allura huwa f’idejn il-Qorti tal-Ġustizzja fir-Rumanija li tevalwa l-
konformità ma’ dan l-obbligu u tiddeċiedi fir-rigward ta’ kwalunkwe konsegwenzi.

Skont il-Parlament Ewropew u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2119/98/KE, l-epatite virali hija waħda 
mil-lista ta’ mard li għandu jiġi notifikat lin-Netwerk tal-Komunità. Madankollu, il-ġbir ta’ 
dawn in-notifiki hu maħsub biex jgħin fil-preservazzjoni tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika u 
mhux biex jiġu ġġudikati azzjonijiet mediċi individwali. Għalhekk, id-data li jirċievu s-
servizzi tal-Kummissjoni Ewropea hija data aggregata u m’hemmx il-possibilità, u lanqas l-
intenzjoni, li jiġu identifikati l-każi rrapportati individwalment.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tgħin lill-petizzjonant f’din is-sitwazzjoni. Huwa jista’ 
jressaq din il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fir-Rumanija biex tiġi evalwata l-
konformità mal-liġi Rumena.


