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PR_CNS_art51am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar azzjoni Ewropea fil-qasam 
tal-mard rari
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0726),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 152(4), it-tieni subparagrafu tat-Trattat KE, skond liema 
artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill  (C6-0455/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A6-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-
Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi (tgħaddi) l-pożizzjoni tal-
Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Mard rari huwa theddida għas-saħħa 
taċ-ċittadini Ewropej minħabba li dan hu 
ta' theddida għall-ħajja jew mard 
kronikament debilitanti bi prevalenza 
baxxa u livell għoli ta' kumplessità.

(1) Mard rari huwa theddida għas-saħħa 
taċ-ċittadini Ewropej minħabba li dan hu 
ta' theddida għall-ħajja jew mard 
kronikament debilitanti bi prevalenza 
baxxa u livell għoli ta' kumplessità iżda
billi jeżistu ħafna tipi differenti ta' mard 
rari, it-total ta' persuni affettwati huwa 
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pjuttost għoli. 

Or. en

Emenda 2

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Programm ta' Azzjoni tal-Komunità 
dwar il-Mard Rari, inkluż il-mard ġenetiku, 
kien adottat għall-perjodu ta' bejn l-
1 ta' Jannar 1999 u l-31 ta' Diċembru 2003. 
Dan il-programm iddefinixxa l-prevalenza 
għal mard rari li jaffettwa mhux aktar minn 
ħamsa f'kull 10 000 persuna fl-Unjoni 
Ewropea.

(2) Programm ta' Azzjoni tal-Komunità 
dwar il-Mard Rari, inkluż il-mard ġenetiku, 
kien adottat għall-perjodu ta' bejn l-
1 ta' Jannar 1999 u l-31 ta' Diċembru 2003.
Dan il-programm iddefinixxa l-prevalenza 
għal mard rari bħala mard li jaffettwa 
mhux aktar minn ħamsa f'kull 10 000 
persuna fl-Unjoni Ewropea, numru li 
għandu jiġi deċiż fuq il-bażi ta' statistika 
li tkun suġġetta għal reviżjoni xjentifika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tenħtieġ aktar flessibilità sabiex dilemmi minħabba mard b'inċidenza ta' 5,1 jew 5,2 eċċ għal 
kull 10,000 persuna jiġi evitat.

Emenda 3

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fuq il-bażi tal-inċidenza statistika, 
mard rari għandu jiġi kkatalogat bir-
reqqa u revist regolarment minn kumitat 
xjentifiku sabiex tiġi determinata l-ħtieġa 
ta' żidiet possibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa assolutament meħtieġ li jinġabar katalogu ta' mard rari fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 4

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Huwa stmat li bejn 5 000 u 8 000 mard 
rari distint jeżisti llum, li jaffettwa bejn 6% 
u 8% tal-populazzjoni tul ħajjithom. Fi 
kliem ieħor, bejn 27 u 36 miljun persuna fl-
Unjoni Ewropea. Ħafna minnhom isofru 
minn mard inqas frekwenti li jaffettwa 
wieħed minn kull 100 000 persuna jew 
inqas.

(4) Huwa stmat li bejn 5 000 u 8 000 mard 
rari distint jeżisti llum, li jaffettwa bejn 6% 
u 8% tal-populazzjoni tul ħajjithom. Fi 
kliem ieħor, minkejja li mard rari huwa 
kkaratterizzat minn prevalenza baxxa 
għal kull marda, it-total ta' persuni 
affettwati huwa pjuttost għoli u jvarja
bejn 27 u 36 miljun persuna fl-Unjoni 
Ewropea Ħafna minnhom isofru minn 
mard inqas frekwenti li jaffettwa wieħed 
minn kull 100 000 persuna jew inqas.

Or. en

Emenda 5

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, l-
ispeċifiċità tiegħu u n-numru għoli ta' 
każijiet, 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.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex tipproduċi rapport ta’ 
implimentazzjoni dwar din ir-
Rakkomandazzjoni indirizzata lill-Kunsill, 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri, mhux aktar tard mill-aħħar tal-
ħames sena ta' wara d-data tal-adozzjoni 
ta' din ir-Rakkomandazzjoni, biex 
tikkunsidra kemm il-miżuri proposti qed 
jaħdmu b'mod effettiv, u biex tikkunsidra 
l-ħtieġa għal aktar azzjoni.

1. Il-Kummissjoni se tipproduċi rapport ta’ 
implimentazzjoni dwar din il-
Komunikazzjoni – indirizzat lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni fuq il-bażi tal-
informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri, mhux aktar tard mill-2012, is-
sena li fiha ser tipproponi l-azzjoni ta' 
implimentazzjoni li inter alia tkopri:. a) il-
miżuri baġitarji meħtieġa biex il-
Programm Komunitarju dwar il-Mard 
Rari jkun effettiv; b) il-ħolqien tan-
netwerks rilevanti ta' ċentri ta' ħiliet 
esperti; c) il-ġbir ta' data epidemijoloġika 
dwar mard rari; d) il-mobilità ta' esperti u 
professjonisti; e) il-mobilità ta' pazjenti; u 
f) il-kunsiderazzjoni tal-ħtieġa għal 
azzjonijiet oħrajn.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jiddikkjaraw jekk għandhomx xi 
ċentri speċjalizzati u jiġbru katalogu ta' 
esperti;

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) jimplimentaw definizzjoni komuni tal-
Unjoni Ewropa tal-mard rari bħala dak li 
jaffettwa mhux aktar minn ħamsa f'kull 10 
000 persuna;

(1) jimplimentaw definizzjoni komuni tal-
Unjoni Ewropa tal-mard rari bħala dak li 
jaffettwa mhux aktar minn ħamsa f'kull 10 
000 persuna, bħala numru għall-Unjoni 
Ewropea kollha, iżda huwa importanti 
ħafna li d-distribuzzjoni preċiża għal kull 
Stat Membru tkun magħrufa; u jiġbru 
katalogu ta' mard rari u jkollhom kumitat 
xjentifiku permanenti li jiddetermina jekk 
marda tistax tiqies baħla marda rari anke 
jekk ikollha inċidenza 'l fuq minn 5 għal 
kull 10000 persuna;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Paragrafu 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) jinkludu dispożizzjonijiet fil-pjan 
nazzjonali għal mard rari mmirati biex 
irawmu r-riċerka, inkluża dik dwar is-
saħħa pubblika u soċjali, fil-qasam tal-
mard rari, speċjalment bl-għan li jiġu 
żviluppati għodod bħal infrastrutturi 
trasversali kif ukoll proġetti dwar mard 
speċifiku.

(4) jinkludu dispożizzjonijiet fil-pjan 
nazzjonali għal mard rari mmirati biex 
irawmu r-riċerka, inkluża dik dwar is-
saħħa pubblika u soċjali, fil-qasam tal-
mard rari, speċjalment bl-għan li jiġu 
żviluppati għodod bħal infrastrutturi 
trasversali kif ukoll proġetti dwar mard 
speċifiku; kif ukoll riċerka dwar testijiet u 
għodod dijanjostiċi;

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Paragrafu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) jidentifikaw ċentri ta’ kompetenza 
nazzjonali jew reġjonali fit-territorju 
nazzjonali tagħhom kollu sal-aħħar tal-
2011, u jrawmu l-ħolqien ta' ċentri tal-
kompetenza fejn dawn ma jeżistux, 
notevolment billi jinkludu dispożizzjonijiet 
fil-pjan nazzjonali tagħhom għal mard rari 
dwar il-ħolqien ta' ċentri tal-kompetenza 
nazzjonali jew reġjonali;

(1) jidentifikaw ċentri ta’ kompetenza 
nazzjonali jew reġjonali fit-territorju 
nazzjonali tagħhom kollu sal-aħħar tal-
2011, u jrawmu l-ħolqien ta' ċentri tal-
kompetenza fejn dawn ma jeżistux, 
notevolment billi jinkludu dispożizzjonijiet 
fil-pjan nazzjonali tagħhom għal mard rari 
dwar il-ħolqien ta' ċentri tal-kompetenza 
nazzjonali jew reġjonali; jgħinu fil-ġbir ta' 
katalogi ta' mard rari u ta' esperti dwar 
mard rari;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Paragrafu 4 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) iħeġġeġ, possibilment b'iffinanzjar 
jew koiffinanzjar  mill-Unjoni Ewropea, 
ċentri u sptarijiet ta' ħiliet esperti sabiex 
jinħoloq taħriġ speċifiku għal 
professjonisti f'ċertu mard rari u li 
jippermettilhom li jakkwistaw il-ħiliet 
esperti rilevanti; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jitħarġu aktar professjonisti fil-qasam tal-mard rari sabiex niġġildulu 
aħjar.  
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Emenda 12

Proposta għal Rakkomandazzjoni
Paragrafu 6 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jinkludu fil-pjanijiet nazzjonali għal 
mard rari dispożizzjonijiet dwar l-appoġġ 
lill-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-
konsultazzjoni magħhom, kif imsemmi fil-
paragrafi (1) u (2).

(3) jinkludu fil-pjanijiet nazzjonali għal 
mard rari dispożizzjonijiet dwar l-appoġġ 
lill-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-
konsultazzjoni magħhom, kif imsemmi fil-
paragrafi (1) u (2); jiżguraw li l-pjanijet 
nazzjonali jipprovdu għall-identifikazzjoni 
ta' ċentri nazzjonali u reġjonali ta' ħiliet 
esperti u għall-ġbir ta' katalogi ta' esperti 
dwar mard rari;

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni ġenerali u evalwazzjoni
tal-Proposta tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill

Wieħed jilqa' b'sodisfazzjon din ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill minħabba li huwa 
assolutament neċessarju li fil-qasam tal-mard rari jkun hemm azzjoni miftiehma fil-livell tal-
Unjoni Ewropea u f'dak nazzjonali. Dan għaliex għalkemm l-inċidenza ta' kull marda rari hija 
baxxa ħafna, miljuni ta' persuni huma affetwati fl-Unjoni Ewropea kollha minħabba li jeżistu 
eluf ta' dan it-tip ta' mard.  

Madankollu din il-Proposta mhix biżżejjed fl-istat attwali tagħha u minnha mhux possibli li 
jinħoloq programm vijabbli. Dan għaliex il-Proposta ma tiddeskrivix, talanqas f'termini 
ġenerali, il-fondi meħtieġa mill-UE u l-koiffinanzjar mill-UE u mill-Istati Membri jew minn 
organizzazzjonijiet oħrajn. Għalhekk ċerti aspetti essenzjali dwar mard rari i.e. il-ħolqien ta' 
netwerks ta' ċentri ta' ħiliet esperti, l-ikkatalogar tal-mard, ir-riċerka speċjalizzata meħtieġa 
eċċ, ma jistgħux jiġu promossi b'mod effettiv. 

Il-test jitlob proposta ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni ħames snin wara l-
adozzjoni, li huwa perjodu twil li matulu prattikament xejn ma jista' jsir billi m'hemm ebda 
finanzi pprovduti.  

Għalhekk, bħala Rapporteur, jien nipproponi li l-Kummissjoni tintalab tipprovdi proposta ta' 
implimentazzjoni talanqas tal-aħħar tal-2010, billi sa din id-data id-data meħtieġa mill-Istati 
Membri dwar ċentri esperti u dwar ħiliet esperti dwar mard rari tkun disponibbli (2011).  

F'din l-implimentazzjoni għandu jissemma' speċifikament l-iffinanzjar/koiffinanzjar eċċ fl-
oqsma tal-
a.) ġbir ta' data epidemijoloġika u l-ġbir ta' katalogu ta' mard rari, billi dawn huma meħtieġa 
sabiex ikollna stampa ċara fil-qasam ta' dan il-mard fl-UE; 
b.) ħolqien ta' netwerks rilevanti;
c.) ħolqien ta' ċentri esperti fl-Istati Membri li m'għandhomx ċentri simili;
d.) ħolqien ta' korsijiet speċjali ta' taħriġ fiċ-ċentri eżistenti għal professjonisti sabiex dawn 
jiksbu l-ħiliet esperti; 
e.) mobilizzazzjoni ta' esperti u professjonisti sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa 
sabiex l-għarfien eżistenti javvanza; 
f.) tar-riċerka dwar għodod u testijiet dijanjostiċi dwar mard rari u speċjalment dwar dak 
ġenetiku.

Għandna nikkunsidraw din il-Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill bħala pjan 
direzzjonali sabiex jinħolqu kundizzjonijiet li jgħinu fil-qasam tal-mard rari, u għandna 
nifhmu li hija ta' natura ġenerali iżda jiena nixtieq nisħaq għal darb'oħra li sabiex din il-
Proposta tkun implimentata b'suċċess u b'mod effiċjenti jenħtieġ kalendarju (ta' snin) preċiż u 
definit tal-implimentazzjoni.  
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Aspetti importanti li għandhom jissemmew
fil-proposta għall-implimentazzjoni tal-Kummissjoni

1. Kif joħroġ ċar mill-Proposta għal-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, il-qasam tal-mard rari fl-
Unjoni Ewropea mhux definit sew:
- la bħala elenku li jikkataloga l-mard waħda waħda,
- u lanqas fir-rigward tal-preċiżjoni tad-data statistika.
Dan huwa ċar mill-firxa kbira tan-numru ta' pazjenti (bejn 27 u 36 miljun ruħ) u n-numru ta' 
mard rari (bejn 5 000 u 10 000 ta' mard rari). 

2. Huwa wkoll importanti li wieħed jinnota li għandna nittrattaw is-suġġett bi flessibilità 
għaliex id-definizzjoni li marda rari hija waħda li taffettwa anqas minn 5 persuni għal kull 10 
000 hija wisq dejqa, għaliex jista' jkollok numri ftit ogħla minn din il-medja li joħolqu d-
dilemma ta' jekk marda rari b'medja ta', pereżempju 5,1, għandhiex titqies bħala tali.  Barra 
minn dan, marda rari jista' jkollha distribuzzjoni differenti minn Stat Membru għall-ieħor. 

3. Minħabba n-numru kbir ta' persuni affettwati imma l-inċidenza baxxa ta' kull marda, huwa 
assolutament meħtieġ li jkun hemm azzjoni konġunta fl-Unjoni Ewropea kollha.
Għalhekk, jiena nemmen li jixraq li l-proposta finali ta' implimentazzjoni tipprova tiġbor lista 
ta' ċentri u sptarijiet speċjalizzati għal xi wħud minn dan il-mard, kif ukoll lista tal-ħiliet 
esperti li jeżistu f'kull pajjiż u tgħaqqadhom f'netwerk.

4. Huwa wkoll ovvju li sabiex niġġieldu kontra l-mard rari hemm bżonn li l-mobilità tal-
pazjenti tiġi rregolata għaliex mhux il-ħiliet esperti kollha jinsabu f'kull Stat Membru. 
Għalhekk, sakemm ma jkunx hemm il-ħiliet esperti u ċ-ċentri meħtieġa biex il-pazjenti jieħdu 
l-kura, il-mobilità għandha tagħmel tajjeb għal dan in -nuqqas.  Hawnhekk il-kwistjoni ta' 
finanzi għandha titħalla f'idejn l-Istati Membri. 

5. Il-mobilità tal-professjonisti hija wkoll aspett ieħor importanti ħafna, i.e: 
a.) il-mobilità tal-esperti fl-Unjoni Ewropea kollha sabiex jgħinu fil-ħolqien ta' ċentri ġodda fi 
Stati Membri oħra 
b.) il-mobilità ta' professjonisti sabiex jakkwistaw il-ħiliet esperti dwar ċertu mard rari f'ċentri 
eżistenti fl-Unjoni Ewropea kollha. Din l-azzjoni tenħtieġ il-ħolqien ta' korsijiet ta' taħriġ u ta' 
prattika klinika sabiex jitħarrġu aktar esperti dwar dan il-mard. 
Għalhekk il-missjoni ta' dawn iċ-ċentri mhix ser tkun biss dik li jiġġieldu mard rari iżda wkoll 
li jinħoloq l-ambjent meħtieġ għat-trażmissjoni tal-għerf. 

6. Fl-aħħar nett billi ħafna mill-mard rari huwa ta' natura ereditarja, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
huma assolutament essenzjali sabiex il-kapaċità ta' dijanjożi permezz ta' testijiet ġenetiċi 
tissaħħaħ. 

7. Jeżistu każijiet li għalihom jeżistu testijiet ġenetiċi u  li jistgħu jiġu applikati għal proċeduri 
ta' qabel l-impjantazzjoni (pre-implantation) sabiex jiġi evitat li dan il-mard fl-embriju u 
b'hekk jinqered xi ftit minn dan il-mard. Dan għandu jsir f'azzjoni konġunta ma' konsulenti 
ġenetika u ma' netwerk ta' informazzjoni ġenetika. Dan diġà jiġi pprattikat f'xi Stati Membri 
għal ċertu mard, u għandu jiġi kkunsidrat u meqjus billi l-applikazzjoni ta' dawn l-azzjonijiet 
teqred, fl-aħħar mill-aħħar, xi wħud minn dan il-mard.  
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