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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1041/2011, adresată de Marielle Lacarin, de cetățenie franceză, în 
numele asociației FIBROTHON, însoțită de 49 de semnături, privind 
recunoașterea la nivel european a fibromialgiei ca afecțiune rară orfană

1. Rezumatul petiției

Fibromialgia este o afecțiune medicală caracterizată prin durere cronică răspândită. Alte 
simptome sunt oboseala epuizantă, tulburări de somn și rigiditatea articulațiilor. Politica 
referitoare la recunoașterea acesteia mai degrabă ca afecțiune decât ca patologie diferă de la 
un stat membru la altul. Asociația FIBROTHON militează, în principal în Franța, Belgia și 
Elveția, pentru recunoașterea acestei afecțiuni și pentru fonduri care să permită efectuarea de 
cercetări pentru descoperirea unui tratament și a unui remediu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarii solicită ca fibromialgia să fie recunoscută ca boală rară la nivel european. O astfel
de recunoaștere ar putea avea drept rezultat o cercetare mai profundă care să conducă la un 
tratament eficient și la un potențial remediu pentru această boală și ar susține luarea în 
considerare de către sistemele de asigurări de sănătate.

Observațiile Comisiei privind petiția

Fibromialgia este o boală cronică de gravitate variabilă, caracterizată prin durere cronică 
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difuză, oboseală, tulburări de somn asociate frecvent cu anxietate sau depresie. Traumele 
fizice sau psihologice sunt adesea factorul declanșator, dar cauzele fibromialgiei rămân 
necunoscute. Această boală nu răspunde adecvat la tratamentul cu analgezice obișnuite. 
Tratamentul este simptomatic, incluzând gestionarea durerii și a somnului și asistență 
psihologică.

Nu există o listă europeană oficială a bolilor rare recunoscute. Potrivit Orphanet1, portalul 
pentru boli rare și medicamente orfane sprijinit de Comisia Europeană, fibromialgia nu este o 
boală rară, deoarece are o prevalență estimată între 2 și 5 % din populație. Prin urmare, nu ar 
fi îndeplinit criteriul prevalenței unei boli rare în UE [care afectează maximum 5 persoane din 
10 000 în UE, astfel prevede Regulamentul (CE) nr. 141/20002].

Regulamentul (CE) nr. 141/2000 stabilește o procedură comunitară pentru desemnarea 
produselor medicamentoase ca produse medicamentoase orfane și pentru oferirea de 
stimulente pentru cercetarea, dezvoltarea și lansarea pe piață a produselor medicamentoase 
orfane desemnate. Acestea includ produse destinate diagnosticării, prevenirii sau tratării unor 
afecțiuni care pun în pericol viața, care provoacă slăbirea cronică a organismului sau pentru 
afecțiuni grave și cronice din UE pentru care, fără stimulente, ar fi puțin probabil ca 
desfacerea produselor respective în UE să genereze venituri suficiente pentru justificarea 
investiției necesare. Acest criteriu al „rentabilității scăzute a investiției” ar putea, dacă este 
justificat în mod corespunzător în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 847/2003 al 
Comisiei, să sprijine o cerere de desemnare ca produs medicamentos orfan.

Uniunea Europeană sprijină cercetarea în colaborare în domeniul sănătății, inclusiv 
dezvoltarea și validarea unor terapii noi, prin intermediul celui de al șaptelea program-cadru 
al său pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (PC7 2007-2013). Comisia Europeană ia act 
de faptul că până acum PC7 nu a sprijinit niciun proiect de cercetare dedicat în mod specific 
fibromialgiei. O propunere prezentată în cadrul temei „Sănătate” intenționa să investigheze 
rezultatele autogestiunii interactive a pacienților și a intervențiilor educaționale în numeroase 
boli cronice, inclusiv fibromialgia. Cu toate acestea, calitatea propunerii nu a fost suficient de 
bună pentru ca aceasta să fie finanțată.

În temeiul articolului 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, un stat membru 
este responsabil pentru sistemul național de îngrijire medicală și de modul în care finanțează 
tratamentele pentru fibromialgie. Aspectele legate de organizarea sistemelor de sănătate, 
inclusiv procedurile de stabilire a prețurilor și de rambursare, sunt chestiuni de 
responsabilitate națională.

Concluzie

Deși nu există un mecanism pentru recunoașterea oficială a unei anumite patologii ca boală 
                                               
1 www.orpha.net; Un registru de boli, clinici specializate pentru pacienți externi, laboratoare de diagnosticare, 
grupuri de sprijin din Europa etc.
2 Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind 
produsele medicamentoase orfane.
3 Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a 
criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan ș i  a definițiilor 
termenilor „produs medicamentos similar” și „superioritate clinică”.
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rară, Uniunea Europeană oferă stimulente pentru a sprijini dezvoltarea de medicamente orfane 
care nu generează un randament suficient al investiției după comercializare. Cererea de 
desemnare a unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan pentru prevenirea, 
diagnosticarea sau tratarea fibromialgiei ar putea fi luată în considerare dacă se îndeplinesc 
criteriile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 141/2000.

În condițiile definite în cererile de propuneri ale PC7, propunerile privind cercetarea în 
domeniul fibromialgiei ar putea fi selectate pentru a fi finanțate dacă se îndeplinesc cerințele 
necesare.

Statele membre sunt pe deplin responsabile în ceea ce privește sistemele lor de sănătate. 
Comisia Europeană recomandă petiționarilor să se adreseze autorităților naționale competente 
cu privire la sistemele de asigurări de sănătate relevante pentru fibromialgie.


