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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-mard rari jaffettwa madwar 30 miljun persuna fl-Ewropa. Kull marda ta' dan it-tip taffettwa 
biss għadd żgħir ta' individwi, kultant inqas minn tużżana fuq il-livell nazzjonali. Il-medja 
hija ta' persuna minn kull 2,000. Illum il-ġurnata jeżistu aktar minn 7,000 marda rari u, kull 
ġimgħa, żewġ patoloġiji ġodda jiġu deskritti fil-letteratura medika. 80% tal-mard rari huwa ta' 
oriġini ġenetika, 65% huwa pedjatriku.

Għalhekk jeħtieġ li l-mard rari jkun prijorità fil-livell Ewropew, sabiex jitqiesu aħjar il-
ħtiġijiet ta' bosta miljuni ta' ċittadini li jbatu minn żbalji dijanjostiċi u ma jibbenefikaw minn 
ebda kura biex ifiqu mill-marda tagħhom.

B'differenza minn temi oħra marbuta mas-saħħa pubblika jew mar-riċerka, il-kwistjoni 
mhijiex sempliċement li wieħed jirsisti biex jintlaħaq livell rigward suġġett li kien ġie 
ttraskurat, iżda li jinbnew għodod u sistemi permanenti sabiex jitqiesu, b'mod sostenibbli, il-
karatteristiċi speċifiċi ta' dan il-mard.

Il-fatt li huma rari jippreżenta sfidi partikolari kemm mill-perspettiva xjentifika, kif ukoll 
mill-perspettivi ekonomiċi u organizzattivi, u dawn l-isfidi ma jistgħux jiġu indirizzati bl-
għodod li jintużaw f'każijiet oħra. Għalhekk jeħtieġ li tintuża strateġija globali, koerenti u 
sostenibbli, li wieħed jista' jasal għaliha biss billi jiġu mobilizzati fl-istess ħin dawk kollha 
konċernati: il-politikanti, l-istituzzjonijiet, l-għaqdiet tal-morda, il-professjonisti tas-saħħa, l-
għaqdiet tal-pazjenti, dawk li jieħdu ħsieb il-morda, ir-riċerkaturi u l-industrija.

In-numri żgħar involuti jfissru li l-pazjenti ma jistgħux jiġu trattati fil-livell lokali jew 
reġjonali, filwaqt li l-professjonisti tas-saħħa ma jistgħux ikunu jafu bil-mard kollu li hawn. 
Ir-riżultat hu li t-tagħrif kompetenti huwa rari daqs il-mard. Billi l-ebda Stat Membru tal-UE 
m'għandu l-ħila li waħdu jmexxi l-ġlieda kontra l-mard rari, l-aċċess għall-informazzjoni, id-
dijanjostika, il-kura u r-riċerka bilfors li jridu jiġu organizzati f'netwerk koerenti u koordinat -
u li jista' jintuża minn kull min hu involut - ta' metodi u strateġiji kondiviżi fil-livell 
nazzjonali u dak Ewropew. Għalhekk l-istrateġija Ewropea hija essenzjali biex titwettaq il-
ġlieda kontra l-mard rari, u biex ir-riżorsi u l-mezzi jintużaw b'mod konġunt u jiġu 
implimentati.

Fis-16 ta' Diċembru 1999, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri adottaw ir-
Regolament (KE) Nru 141/2000 rigward il-prodotti mediċinali orfni, li jħeġġeġ lill-industrija 
farmaċewtika u bijoteknoloġika sabiex tiżviluppa u tikkummerċjalizza l-prodotti mediċinali 
orfni (inċentivi fiskali, għajnuna fil-protokoll, esklużività għal 10 snin, eċċ.). Twaqqaf 
Kumitat għall-Mediċini Orfni (COMP) fi ħdan l-Aġenzija Ewropea għall-Evalwazzjoni tal-
Mediċini (EMEA) sabiex jeżamina l-applikazzjonijiet għall-klassifikazzjoni u biex jgħin lill-
Kummissjoni fid-diskussjonijiet rigward il-prodotti mediċinali orfni.

F'Ottubru 2008, 569 prodott mediċinali ġew ikklassifikati bħala "orfni" fl-Ewropa, li 
minnhom 54 diġà ħadu l-awtorizzazzjoni Komunitarja biex jitqiegħdu fis-suq; hemm kważi 3 
miljun pazjent fin-nofs.

L-adozzjoni tar-Regolament Ewropew dwar il-prodotti mediċinali orfni ta ċ-ċans li jingħata 
qafas favorevoli lill-intrapriżi impenjati fl-iżvilupp ta' dawn il-prodotti, fl-għamla ta' l-
inċentivi fiskali msemmija qabel, l-esklużività kummerċjali, eċċ., u dan kien ta' għajnuna 
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kbira għall-ħidma biex jiġu żviluppati l-prodotti mediċinali orfni.

L-industrija farmaċewtika ma tantx tidħol għall-iżvilupp ta' prodotti bħal dawn 
f'kundizzjonijiet normali tas-suq: ċertu mard tant huwa rari li l-ispiża biex jiġi żviluppat u 
jitqiegħed fis-suq il-prodott qatt ma tinfeda mill-bejgħ li jista' jkun hemm.

Jeżistu bosta eżempji ta' kif il-progress li sar permezz tal-ħidma fuq mard rari bbenefika ħafna 
minnu mard li huwa inqas rari, u se jkompli jibbenefika minnu. Il-firxa tal-istrateġiji 
terapewtiċi kulma tmur qiegħda toktor: terapija ġenetika u ċellulari, molekuli ġodda, kura à la 
carte, eċċ. It-terapiji innovattivi użati għall-mard rari huma kampjun tal-mediċina tal-ġejjieni, 
li kulma tmur se ssir aktar personalizzata.

L-isplużjoni tal-possibilitajiet ta' żvilupp kliniku fil-qasam tal-mard rari tiftaħ orizzonti ġodda 
mill-perspettiva ekonomika u, hawnhekk ukoll, huwa fil-livell Ewropew li għandhom jiġu 
koordinati l-mezzi biex jiġu sfruttati l-opportunitajiet kollha. Meqjus fuq livell individwali, 
dan it-tip ta' mard ma jirrappreżentax suq vijabbli. Minkejja l-miżuri Ewropej favur l-iżvilupp 
tal-prodotti mediċinali orfni, l-industrija farmaċewtika qiegħda turi li mhijiex lesta li tieħu 
riskji fil-fażijiet bikrija tal-iżvilupp tal-kura tiegħu (mill-fażi preklinika sal-fażi II) milli tkun 
lesta tieħu fil-każ tal-mard aktar komuni.

Għall-industrija, ir-rabta bejn ir-riskju finanzjarju u l-perspettivi tal-profitt tal-iżvilupp ta' kura 
ġdida ssir importanti tard fil-proċess tal-iżvilupp ta' kura ġdida. Bejn il-prova tal-kunċett u l-
investiment ta' fondi privati sostanzjali meħtieġa qabel ma tintlaħaq il-fażi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, il-mard rari jrid jgħaddi minn triq ħafna itwal minn dak tal-mard komuni 
li għandu potenzjali akbar fis-suq.

Għalhekk jeħtieġ li, min-naħa l-waħda, jinbnew għodod xierqa ta' żvilupp li jagħmlu l-aħjar 
użu miċ-ċiklu ta' żvilupp tal-kura sabiex jitnaqqsu kemm jista' jkun l-ispejjeż, u min-naħa l-
oħra, li jiġu ivvintati għodod ġodda għall-qsim tar-riskju bejn il-fondi privati u pubbliċi, li 
jippermettu l-finanzjament ta' dawn il-fażijiet. Fil-livell Ewropew, l-iżvilupp tan-netwerks u t-
tisħiħ tal-kollaborazzjoni huma bla dubju lievi kbar biex jintlaħaq dan l-għan. Jekk ma 
jitteħdux passi malajr, hemm riskju kbir li xi kura ma tiġix żviluppata u li l-unika kura li 
titqiegħed fis-suq tkun min-naħa l-oħra tal-Atlantiku, bi prezzijiet għoljin ħafna.

Il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari 
għandha rwol partikolarment importanti fit-tfassil u l-adozzjoni ta' strateġiji u pjanijiet 
nazzjonali għall-mard rari.Fl-Istati Membri kollha, dawn l-istrateġiji u l-pjanijiet għandu 
jkollhom l-istess kamp ta' applikazzjoni,għandhom jiġu koordinati bejn l-Istati Membri 
differenti, u għandhom jintrabtu b'mod konsistenti u effikaċi mal-politiki Komunitarji.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minħabba l-prevalenza baxxa u l-
ispeċifiċità tiegħu, il-mard rari jirrikjedi 
approċċ globali bbażat fuq sforzi speċjali u 
kkombinati biex jipprevjenu l-morbidità 
b'mod sinifikanti jew mortalità qabel iż-
żmien li tista’ tiġi evitata, u biex titjieb il-
kwalità tal-ħajja u l-potenzjal soċjo-
ekonomiku ta' persuni affettwati.

(5) Minħabba l-prevalenza baxxa u l-
ispeċifiċità tiegħu, il-mard rari jirrikjedi 
approċċ globali bbażat fuq sforzi speċjali u 
kkombinati, inkluż fi sħubija ma' pajjiżi 
terzi bħall-Istati Uniti, biex jipprevjenu l-
morbidità sinifikanti jew il-mortalità qabel 
iż-żmien li tista’ tiġi evitata, u biex titjieb 
il-kwalità tal-ħajja u l-potenzjal 
soċjoekonomiku ta' persuni affettwati 
f'pajjiżi żviluppati u f'dawk li qegħdin 
jiżviluppaw.

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet ta' mard rari - numru ta' pazjenti limitat u nuqqas ta' għerf u ħiliet 
relevanti - ifisser li l-koperazzjoni ma' pajjiżi barra l-UE tista' ġġib benefiċċji mhux biss lill-
UE imma wkoll fl-iskambju tal-għerf ma' pajjiżi iktar fqar u pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

Emenda 2

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14 a) Il-Forum Farmaċewtiku fit-12 ta' 
Ottubru 2008 adotta r-rapport finali 
tiegħu, li jipproponi linji ta' gwida sabiex 
l-Istati Membri, il-partijiet interessati u l-
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Kummissjoni jkunu jistgħu jsaħħu l-
isforzi tagħhom biex jiggarantixxu aċċess 
aktar faċli u aktar mgħaġġel għal prodotti 
mediċinali orfni fl-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tal-Forum Farmaċewtiku, l-Istati Membri impenjaw irwieħhom 
politikament li jneħħu l-ostakli għall-aċċess għall-mediċini orfni permezz tal-proċedura ta' 
approvazzjoni Komunitarja. Il-proposta għal rakkomandazzjoni għandha tittraduċi b'mod 
konkret il-linji ta' gwida definiti fir-rapport finali tal-Forum Farmaċewtiku.

Emenda 3

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) jelaboraw u jadottaw strateġija 
komprensiva u integrata, sal-aħħar tal-
2011, immirata biex tiggwida u tistruttura 
l-azzjonijiet kollha relevanti fil-qasam tal-
mard rari fil-forma ta’ pjan nazzjonali għal 
mard rari;

(1) jelaboraw u jadottaw strateġija 
komprensiva u integrata, sa tmiem l-2010, 
immirata biex tiggwida u tistruttura l-
azzjonijiet kollha relevanti fil-qasam tal-
mard rari fil-forma ta’ pjan nazzjonali għal 
mard rari;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-Istati Membri li jelaboraw u jadottaw strateġija komprensiva u 
integrata, sa tmiem l-2010, immirata biex tiggwida u tistruttura l-azzjonijiet kollha relevanti 
fil-qasam tal-mard rari fil-forma ta’ pjan nazzjonali għal mard rari.

Emenda 4

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jiddefinixxu numru limitat ta' (3) jiddefinixxu numru limitat ta' 
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azzjonijiet ta' prijorità fil-pjan nazzjonali 
għal-mard rari, b'għanijiet konkreti, dati ta’ 
skadenza ċari, strutturi ta' ġestjoni u 
rapporti regolari;

azzjonijiet ta' prijorità fil-pjan nazzjonali 
għal mard rari, b'għanijiet konkreti, dati ta’ 
skadenza ċari, finanzjament sostanzjali li 
jkun identifikat b'mod ċar, strutturi ta' 
ġestjoni u rapporti regolari;

Emenda 5

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 1 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) jipprovdu għal miżuri eċċezzjonali 
fil-pjanijiet nazzjonali biex isiru 
disponibbli prodotti mediċinali li ma 
jkollhomx awtorizzazzjoni biex jitqiegħdu 
fis-suq, meta jkun hemm ħtieġa reali 
għas-saħħa pubblika. Fin-nuqqas ta' 
alternattivi terapewtiċi xierqa u 
disponibbli fi Stat Membru, u meta r-
relazzjoni bejn ir-riskju u l-benefiċċju 
tidher li tkun pożittiva, il-pazjenti li jbatu 
minn mard rari għandu jkollhom aċċess 
għall-prodotti mediċinali msemmija.

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet nazzjonali għandhom jistipulaw ukoll il-possibilità li jipprovdu u jirrimborżaw l-
aċċess temporanju għal kura u mediċini li jkunu qegħdin fil-proċedura tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, jew li ma jkollhomx awtorizzazzjoni ta' dan it-tip, f'każijiet speċifiċi 
ħafna fejn l-użu ta' dawn il-prodotti jista' jkun ta' ġid għal pazjenti milquta minn mard rari. 
Din il-possibilità teżisti permezz tal-proċedura għall-użu bi ħniena (Awtorizzazzjoni għall-
Utilizzazzjoni Temporanja - ATU).
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Emenda 6

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) jappoġġjaw netwerks ta' informazzjoni, 
registri u bażijiet ta' dejta dwar mard 
speċifiku f'livell nazzjonali jew reġjonali.

(4) jappoġġjaw, b'mod partikolari permezz 
ta' mezzi finanzjarji, netwerks ta' 
informazzjoni, reġistri u bażijiet tad-dejta
dwar mard speċifiku fil-livell Ewropew, 
nazzjonali jew reġjonali;

Emenda 7

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 3 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) jimplimentaw finanzjament xieraq 
għal żmien fit-tul, pereżempju, permezz ta' 
sħubijiet pubbliċi/privati, biex jappoġġjaw 
ir-riċerka fil-livell nazzjonali u Ewropew, 
u b'hekk tiġi garantita l-vijabilità tagħha;

Emenda 8

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 3 – punt 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) jinkoraġġixxu l-iskambju tal-għerf u 
l-koperazzjoni bejn ir-riċerkaturi, il-
laboratorji u l-proġetti ta' riċerka fl-
Unjoni Ewropea u f'istituzzjonijiet simili 
f'pajjiżi terzi, biex ikun hemm benefiċċji 
globali mhux biss għall-Unjoni Ewropea 
imma wkoll għall-pajjiżi aktar fqar u 
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pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, li huma 
inqas f'pożizzjoni li jipprovdu riżorsi 
għar-riċerka fil-mard rari;

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet ta' mard rari - numru ta' pazjenti limitat u nuqqas ta' għerf u ħiliet 
relevanti - ifisser li l-koperazzjoni ma' pajjiżi barra l-UE tista' ġġib benefiċċji, mhux biss lill-
UE imma wkoll fl-iskambju tal-għerf ma' pajjiżi iktar fqar u pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

Emenda 9

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jorganizzaw metodi ta' kura tas-saħħa 
għal pazjenti permezz ta' ħolqien ta' 
kooperazzjoni ma' esperti relevanti fil-
pajjiż jew minn barra meta dan ikun 
neċessarju; il-kura tas-saħħa transkonfinali, 
inkluż il-mobbiltà tal-pazjenti, il-
professjonisti tas-saħħa u l-fornituri u l-
provvediment ta' servizzi permezz tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
kommunikazzjoni għandhom jiġu 
appoġġjati fejn neċessarju sabiex ikun 
żgurat l-aċċess universali għal kura tas-
saħħa speċifika li tkun meħtieġa;

(3) jorganizzaw metodi ta' kura tas-saħħa 
Ewropej għal dawk il-pazjenti li jbatu 
minn mard rari permezz tal-ħolqien ta' 
kooperazzjoni ma' esperti relevanti fil-
pajjiż jew minn barra meta dan ikun 
neċessarju; il-kura tas-saħħa transkonfinali, 
inklużi l-mobilità tal-pazjenti, il-
professjonisti tas-saħħa u l-fornituri u l-
provvediment ta' servizzi permezz tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni għandhom jiġu appoġġjati 
fejn neċessarju sabiex ikun żgurat l-aċċess 
universali għall-kura tas-saħħa speċifika li 
tkun meħtieġa;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu organizzati metodi ta' kura tas-saħħa għal pazjenti li jbatu minn
mard rari permezz tal-ħolqien ta' koperazzjoni ma' esperti relevanti fil-pajjiż jew minn barra 
meta dan ikun neċessarju.
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Emenda 10

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) jassiguraw li ċentri ta’ kompetenza 
nazzjonali jew reġjonali jimxu skont l-
istandards għal mard rari kif iddefiniti min-
netwerks Ewropej ta' referenza fejn 
jittieħdu inkonsiderazzjoni l-bżonnijiet u l-
aspettattivi tal-pazjenti u l-professjonisti.

(5) jiżguraw li ċentri ta’ kompetenza 
nazzjonali jew reġjonali jimxu skont l-
istandards għal mard rari kif definiti min-
netwerks Ewropej ta' referenza fejn 
jittieħdu f'konsiderazzjoni l-bżonnijiet u l-
aspettattivi tal-pazjenti u l-professjonisti, 
filwaqt li l-pazjenti jiġu involuti fl-
attivitajiet, fit-tmexxija u fl-evalwazzjoni 
taċ-ċentri.

Emenda 11

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 5 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tqassim ta' rapporti ta’ valutazzjoni
tal-Istat Membru dwar il-valur miżjud 
terapewtiku ta' mediċini orfni f'livell tal-
UE, biex jitnaqqas id-dewmien għall-
aċċess għal-mediċini orfni għall-pazjenti li 
jbatu minn mard rari;

(c) it-tqassim ta' rapporti ta’ evalwazzjoni
tal-Istati Membri dwar il-valur miżjud 
kliniku ta' mediċini orfni fil-livell tal-UE 
fl-Aġenzija Ewropea għall-Evalwazzjoni 
tal-Mediċini (EMEA), li tiġbor flimkien il-
kompetenza Ewropea f'dan il-qasam, biex 
jitnaqqas id-dewmien għall-aċċess għal 
mediċini orfni għall-pazjenti li jbatu minn 
mard rari;

Ġustifikazzjoni

L-EMEA hija l-aktar pjattaforma xierqa biex tnaqqas iż-żmien ta' stennija u tiċċentralizza r-
rapporti ta' evalwazzjoni.
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Emenda 12

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri – paragrafu 6 – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) jiffaċilita l-aċċess tal-pazjenti għall-
informazzjoni fil-livell Ewropew dwar il-
mediċini, it-trattamenti jew iċ-ċentri ta' 
trattamenti fl-Istati Membri jew f'pajjiżi 
terzi li jipprovdu kura medika adattata 
b'mod speċifiku għall-mard tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun faċilitat l-aċċess tal-pazjenti għall-informazzjoni li teżisti fil-livell 
Ewropew li tikkonċerna l-mediċini, it-trattamenti jew iċ-ċentri ta' trattamenti fl-Istati Membri 
jew pajjiżi terzi li jipprovdu kura medika adattata speċifikament għall-mard tagħhom.

Emenda 13

Proposta għal rakkomandazzjoni
Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Biex tappoġġja, b'mod sostenibbli, l-
"Orphanet", websajt Ewropea u "one-
stop shop" li tipprovdi t-tagħrif li ġej:
(a) dwar l-eżistenza ta' riċerka speċifika 
fil-mard rari, ir-riżultati tagħha u d-
disponibilità tagħha għall-pazjenti,
(b) dwar mediċini disponibbli għal kull 
marda rari,
(c) dwar it-trattament li jeżisti f'kull Stat 
Membru għal kull marda rari,
(d) dwar ċentri mediċi speċjalizzati 
eżistenti fl-Istati Membri jew f'pajjiżi terzi 
għal kull marda rari;
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