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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1041/2011, imressqa minn Marielle Lacarin, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, f’isem l-assoċjazzjoni FIBROTHON, b’49 firma, dwar ir-
rikonoxximent Ewropew tal-fibromijalġja bħala waħda mill-mard orfni rari

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-fibromijalġja hija disturb mediku kkaratterizzat minn uġigħ kroniku mifrux. Sintomi oħrajn 
jinkludu għeja li ddgħajjef, disturbi fl-irqad, u ebusija fil-ġogi. Il-politika fir-rigward tar-
rikonoxximent tagħha bħala marda flok patoloġija tvarja minn Stat Membru għal ieħor. L-
assoċjazzjoni FIBROTHON qed tmexxi kampanja prinċipalment fi Franza, il-Belġju u l-
Isvizzera għar-rikonoxximent tal-marda u biex tiġbor finanzi għar-riċerka biex jinstabu t-
trattament u l-kura għaliha.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Jannar 2012. Il-Kummissjoni għandha tintalab tagħti iktar 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Il-petizzjonanti jitolbu li l-fibromijalġja tiġi rikonoxxuta bħala marda rari fuq livell Ewropew. 
Rikonixximent bħal dan jista’ jirriżulta f’aktar riċerka li twassal għal trattament effettiv u l-
kura potenzjali tal-marda, u kunsiderazzjoni ta’ appoġġ mis-sistemi ta’ assigurazzjoni fuq is-
saħħa.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-fibromijalġja hija marda kronika ta’ severità varjabbli, ikkaratterizzata minn uġigħ kroniku 
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mifrux, għeja u disturbi fl-irqad marbuta ta’ spiss mal-ansjetà jew id-dipressjoni.  Trawma 
fiżika jew psikoloġika hija ħafna drabi l-fattur li jwassal għaliha, imma l-kawżi tal-
fibromijalġja jibqgħu mhux magħrufa. Ftit li xejn tirrispondi għal trattamenti b'analġeżiċi 
komuni. It-trattament huwa sintomatiku, inklużi l-ġestjoni tal-uġigħ u tal-irqad, u l-appoġġ 
psikoloġiku.

M’hemmx skeda uffiċjali Ewropea ta' mard rari rikonoxxut. Skont Orphanet1, il-portal dwar 
il-mard rari u l-mediċini orfni sostnut mill-Kummissjoni Ewropea, il-fibromijalġja mhijiex 
marda rari, peress li l-firxa tagħha hija stmata bejn 2% u 5% tal-popolazzjoni ġenerali. Il-
kriterju tal-firxa ta’ marda rari fl-UE (taffettwa mhux iktar minn 5 għal kull 10,000 tal-
popolazzjoni fl-UE kif stabbilit fir-Regolament (KE) 141/20002) għalhekk ma jkunx sodisfatt. 

Ir-Regolament (KE) 141/2000 jistabilixxi proċedura tal-Komunità għad-denominazzjoni ta' 
prodotti mediċinali bħal prodotti mediċinali orfni u biex jipprovdi inċentivi għar-riċerka, l-
iżvilupp u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali orfni magħżula. Dan jinkludi prodotti 
maħsuba għad-dijanjożi, il-prevenzjoni jew it-trattament ta' kundizzjonijiet ta’ theddida għall-
ħajja, debilitanti b’mod serju jew kundizzjonijiet serji u kroniċi fl-UE li, mingħajr inċentivi, 
ma jkunx probabbli li l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom fl-UE jiġġenera biżżejjed ritorn biex 
jiġġustifika l-investiment neċessarju. Dan il-kriterju ta’ “ritorn baxx fuq l-investiment” ikun 
jista’, jekk sostanzjat b’mod xieraq skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
847/20003, jappoġġja talba għal denominazzjoni bħala mediċina orfni. 

L-Unjoni Ewropea tappoġġja r-riċerka kollaborattiva fuq is-saħħa, inkluż l-iżvilupp u l-
validazzjoni ta' terapiji ġodda, permezz tas-Seba' Programm Qafas tagħha għar-riċerka u l-
iżvilupp teknoloġiku (FP7; 2007-2013). Il-Kummissjoni Ewropea tinnota li l-ebda proġett ta’ 
riċerka ddedikat speċifikament għall-fibromijalġja ma kien appoġġjat s’issa fl-FP7. Proposta 
waħda sottomessa taħt it-Tema tas-Saħħa kienet maħsuba biex tinvestiga r-riżultati ta’ 
ġestjoni proprja interattiva tal-pazjent u interventi edukattivi f'mard kroniku varju inkluż il-
fibromijalġja.  Madankollu ma kinitx biżżejjed ta' kwalità biex tkun miżmuma għall-
finanzjament.

Taħt l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, Stat Membru huwa responsabbli 
għas-sistema nazzjonali tal-kura tas-saħħa u għall-mod li bih tiffinanzja t-trattamenti fuq il-
fibromijalġja. Kwistjonijiet relatati mal-organizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, inklużi 
l-proċeduri għall-ipprezzar u għar-rimborż, huma kwistjonijiet ta’ responsabbiltà nazzjonali. 

Konklużjoni

Għalkemm ma jeżistix mekkaniżmu għar-rikonoxximent uffiċjali ta' patoloġija partikolari 
bħala marda rari, l-Unjoni Ewropea toffri inċentivi biex tappoġġja l-iżvilupp ta' mediċini orfni 

                                               
1 www.orpha.net; reġistru ta’ mard, polikliniċi speċjalizzati, laboratorji dijanjostiċi, gruppi ta’ appoġġ fl-
Ewropa, eċċ.
2 Regolament (KE) 141/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1999 dwar il-prodotti 
mediċinali orfni
3 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 847/2000 tas-27 ta' April 2000 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tal-kriterji għall-għażla ta' prodott mediċinali bħala prodott mediċinali orfni u definizzjonijiet 
tal-kunċetti "prodott mediċinali simili" u "superjorità klinika"
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li ma jiġġenerawx biżżejjed ritorn fuq l-investiment wara l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom. It-
talba għad-deżinjazzjoni ta’ prodott mediċinali bħala prodott mediċinali orfni biex jipprevjeni, 
jiddijanjostika jew jitratta l-fibromijalġja tista' tiġi meqjusa, jekk il-kriterji neċessarji tar-
Regolament (KE) 141/2000 jiġu sodisfatti. 

Taħt il-kundizzjonijiet definiti fis-Sejħa għall-Proposti tal-FP7, proposti fuq ir-riċerka dwar il-
fibromijalġja jistgħu, jekk ir-rekwiżiti neċessarji jiġu sodisfatti, jintgħażlu għall-finanzjament.

L-Istati Membri jibqgħu responsabbli b’mod sħiħ fejn jidħlu s-sistemi ta’ kura tas-saħħa 
tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea tagħti parir lill-petizzjonanti li jindirizzaw lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti tagħhom dwar is-sistemi ta’ assigurazzjoni fuq is-saħħa relevanti għall-
fibromijalġja.
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