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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Bolile rare afectează aproape 30 de milioane de europeni. Fiecare dintre aceste boli nu 
afectează decât un număr mic de persoane, uneori mai puțin de zece la nivel național. În 
medie, una dintre 2 000 de persoane este afectată. Până în prezent există peste 7 000 de boli 
rare și, în fiecare săptămână, două noi patologii sunt descrise în literatura medicală. 80% 
dintre bolile rare sunt genetice, iar 65% dintre acestea sunt pediatrice.

Așadar, este absolut necesar să se acorde prioritate bolilor rare la nivel european, pentru a se 
ține mai bine seama de nevoile mai multor milioane de cetățeni care nu au fost corect 
diagnosticați și nu beneficiază de niciun tratament pentru a se vindeca.

Spre deosebire de alte domenii ale sănătății publice sau ale cercetării, nu este importantă 
numai recuperarea întârzierii existente în acest sector care a fost neglijat, ci și elaborarea unor 
instrumente sau dispozitive permanente care să permită luarea în considerare, în mod durabil, 
a caracteristicilor specifice acestor boli.

Raritatea lor determină, într-adevăr, provocări specifice, atât din punct de vedere științific, cât 
și din punct de vedere economic și organizatoric, iar acestor provocări nu li se poate răspunde 
cu instrumentele utilizate de obicei. Este, așadar, necesară o abordare globală, coerentă și 
durabilă, care nu se poate realiza decât mobilizând simultan toate părțile implicate: factorii 
politici și instituționali, asociațiile de pacienți, personalul medical, asociațiile de bolnavi, 
personalul de îngrijire, cercetătorii și producătorii.

Pacienții sunt prea puțin numeroși pentru a reprezenta o provocare pe plan local sau regional, 
iar bolile sunt prea numeroase pentru a fi predate profesioniștilor din domeniul sănătății, 
competențele în acest domeniu fiind rare. ca urmare, competențele în acest domeniu sunt la 
fel de rare ca și bolile. Pentru că niciun stat membru din Europa nu este capabil să lupte de 
unul singur împotriva bolilor rare, accesul la informații, diagnosticarea, îngrijirea și cercetarea 
trebuie, în mod necesar, să fie realizate prin intermediul unei organizații coerente și 
coordonate în rețea, accesibile tuturor părților interesate, prin metodologii și abordări comune 
la nivel național și european. Este, așadar, necesar și indispensabil ca organizarea acestei 
lupte, punerea în comun a resurselor și a mijloacelor, precum și dezvoltarea lor să aibă loc la 
nivel european.

La 16 decembrie 1999, Parlamentul European și Consiliul de Miniștri au adoptat 
Regulamentul (CE) nr. 141/2000 privind produsele medicamentoase orfane. Acest regulament 
încurajează industria farmaceutică și biotehnologică să dezvolte și să comercializeze 
produsele medicamentoase orfane (prin stimulente fiscale, asistență în materie de protocol, 
exclusivitate pe o perioadă de 10 ani etc.). Comitetul pentru medicamente orfane (COMP), 
instituit în cadrul Agenției Europene pentru Medicamente (EMEA), este responsabil de 
examinarea cererilor de desemnare și de sprijinirea Comisiei în cadrul discuțiilor cu privire la 
medicamentele orfane.

În octombrie 2008, 569 de medicamente au fost desemnate „orfane” în Europa, dintre care 54 
au obținut deja o autorizație de introducere pe piața comunitară; sunt vizați aproape 3 
milioane de pacienți.
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Adoptarea regulamentului european privind medicamentele orfane a permis crearea unui 
mediu favorabil pentru întreprinderile care s-au angajat în dezvoltarea acestui tip de 
medicamente: stimulente fiscale, exclusivitate pe piață etc., regulamentul constituind un 
impuls pentru dezvoltarea medicamentelor orfane.

Industria farmaceutică ezită să dezvolte astfel de medicamente în condițiile normale de pe 
piață. Anumite boli sunt atât de puțin frecvente încât costul de dezvoltare și de introducere pe 
piață a unui medicament nu va fi niciodată amortizat de vânzările potențiale.

Există multe exemple de progrese realizate în urma bolilor rare care servesc și vor servi, în 
mare măsură, unor patologii mai frecvente. Metodele terapeutice se multiplică: terapii genice 
și celulare, noi molecule, tratamente personalizate („à la carte”) etc. Terapiile inovatoare 
dezvoltate pentru bolile rare prefigurează medicina de mâine, o medicină care va fi din ce în 
ce mai personalizată.

Explozia posibilităților de dezvoltare clinică în domeniul bolilor rare oferă noi perspective din 
punct de vedere economic, astfel încât și mijloacele de valorificare a tuturor posibilităților ar 
trebui să fie coordonate la nivel european. Analizate individual, aceste boli nu sunt piețe 
profitabile. În pofida măsurilor europene de stimulare a dezvoltării medicamentelor orfane, 
industria farmaceutică este mult mai reticentă decât în cazul bolilor mai frecvente să-și asume 
riscurile din primele faze de dezvoltare a acestor tratamente (din faza preclinică până la faza 
II).

Pentru producători, raportul dintre riscul financiar și perspectivele de rentabilitate în cazul 
dezvoltării unui nou tratament nu devine interesant decât târziu în procesul de dezvoltare a 
acestora. Între dovada de concepție și investirea unor fonduri private importante, necesare 
înainte de obținerea unei autorizații de introducere pe piață (AIP), bolile rare trebuie să 
traverseze o „vale a morții”, mult mai lungă decât pentru bolile mai frecvente, care au un 
potențial de piață mult mai mare.

Prin urmare, este necesar în primul rând să se elaboreze instrumente de dezvoltare adaptate, să 
se optimizeze procesul de dezvoltare a tratamentelor pentru a reduce costurile și, în al doilea 
rând, să se inventeze noi instrumente de împărțire a riscurilor între fondurile private și cele 
publice care să permită finanțarea acestor faze. La nivel european, dezvoltarea rețelelor și 
intensificarea colaborării sunt, fără îndoială, o puternică pârghie pentru atingerea obiectivelor. 
Dacă nu sunt luate măsuri rapid, există un risc ridicat ca unele tratamente să nu fie finalizate, 
iar singurele tratamente comercializate să vină de dincolo de Atlantic, la prețuri prohibitive.

Propunerea de recomandare a Consiliului privind o acțiune europeană în domeniul bolilor rare 
are un rol deosebit de important pentru elaborarea și adoptarea strategiilor și a planurilor 
naționale în domeniul bolilor rare. Acestea ar trebui să aibă aceeași sferă de aplicare în toate 
statele membre și să fie coordonate între diferite țări în mod coerent și eficient în cadrul 
politicilor comunitare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
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publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de recomandare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din cauza prevalenței slabe și a 
specificității lor, bolile rare necesită o 
abordare globală bazată pe eforturi 
combinate deosebite în vederea prevenirii 
unei morbidități semnificative sau a unei 
mortalități premature care poate fi evitată, 
precum și în vederea îmbunătățirii calității 
vieții și a potențialului socio-economic al 
persoanelor afectate.

(5) Din cauza prevalenței slabe și a 
specificității lor, bolile rare necesită o 
abordare globală bazată pe eforturi 
combinate deosebite, inclusiv în 
parteneriat cu țări terțe, cum ar fi Statele 
Unite ale Americii, în vederea prevenirii 
unei morbidități semnificative sau a unei 
mortalități premature care poate fi evitată, 
precum și în vederea îmbunătățirii calității 
vieții și a potențialului socio-economic al 
persoanelor afectate din țările dezvoltate și 
în curs de dezvoltare.

Justificare

Având în vedere caracteristicile specifice ale bolilor rare – număr limitat de pacienți și lipsa 
cunoștințelor relevante și a expertizei în domeniu -, cooperarea cu țări din afara UE poate 
avea beneficii, nu doar pentru UE, ci și în ceea ce privește împărtășirea cunoștințelor cu 
țările mai sărace și în curs de dezvoltare.

Amendamentul 2

Propunere de recomandare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Forumul farmaceutic a adoptat la 
12 octombrie 2008 raportul său final. în 
care propune orientări pentru ca statele 
membre, părțile implicate și Comisia să își 
poată intensifica eforturile în scopul de a 
garanta un acces mai ușor și mai rapid la 
medicamentele orfane în cadrul Uniunii 
Europene.
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Justificare

În concluziile exprimate la încheierea Forumului farmaceutic, statele membre s-au angajat 
politic să elimine obstacolele din calea accesului la medicamentele orfane prin procedura de 
aprobare comunitară. Propunerea de recomandare trebuie să transpună în mod concret 
orientările definite în raportul final al Forumului farmaceutic.

Amendamentul 3

Propunere de recomandare
Recomandările adresate statelor membre – punctul 1 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) să elaboreze și să adopte, până la 
sfârșitul anului 2011, o strategie globală și 
integrată destinată să orienteze și să 
structureze toate acțiunile relevante în 
domeniul bolilor rare, sub forma unui plan 
național de combatere a bolilor rare; 

(1) să elaboreze și să adopte, până la 
sfârșitul anului 2010, o strategie globală și 
integrată destinată să orienteze și să 
structureze toate acțiunile relevante în 
domeniul bolilor rare, sub forma unui plan 
național de combatere a bolilor rare;

Justificare

Este important ca statele membre să elaboreze și să adopte, până la sfârșitul anului 2010, o 
strategie globală și integrată destinată să orienteze și să structureze toate acțiunile relevante 
din domeniul bolilor rare, sub forma unui plan național de combatere a bolilor rare.

Amendamentul 4

Propunere de recomandare
Recomandările adresate statelor membre – punctul 1 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) să definească un număr limitat de 
acțiuni prioritare în cadrul planului național 
de combatere a bolilor rare, cu obiective 
concrete, termene clare, structuri de 
gestionare și rapoarte regulate;

(3) să definească un număr limitat de 
acțiuni prioritare în cadrul planului național 
de combatere a bolilor rare, cu obiective 
concrete, termene clare, finanțări 
substanțiale și bine identificate, structuri 
de gestionare și rapoarte regulate;
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Amendamentul 5

Propunere de recomandare
Recomandările adresate statelor membre – punctul 1 – subpunctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) să prevadă în planurile naționale 
măsuri excepționale prin care să se pună 
la dispoziție medicamentele care nu au 
autorizația de introducere pe piață în 
cazul în care se constată o nevoie reală 
din punctul de vedere al sănătății publice; 
în absența unei alternative terapeutice 
adecvate și disponibile într-un stat 
membru și în cazul în care raportul 
beneficii/riscuri este considerat pozitiv, 
pacienții care suferă de boli rare vor avea 
acces la aceste medicamente; 

Justificare

Planurile naționale trebuie să prevadă și posibilitatea de acordare a accesului temporar la și 
de rambursare a tratamentelor sau a medicamentelor pentru care procedura de autorizare a 
introducerii pe piață este în curs de desfășurare sau care nu au autorizație de introducere pe 
piață în cazuri specifice în care aceste utilizări ar putea fi benefice pentru pacienții care 
suferă de boli rare. Această posibilitate este oferită de procedura de autorizare temporară a 
utilizării (ATU).

Amendamentul 6

Propunere de recomandare
Recomandările adresate statelor membre – punctul 2 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) să susțină, la nivel național sau 
regional, rețele de informare, registre și 
baze de date specifice privind bolile.

(4) să susțină, în special financiar, la nivel 
european, național sau regional, rețele de 
informare, registre și baze de date specifice 
privind bolile.
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Amendamentul 7

Propunere de recomandare
Recomandările adresate statelor membre – punctul 3 – subpunctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) să instituie o finanțare adecvată și pe 
termen lung, în special prin parteneriate 
de tip public-privat, pentru a sprijini 
eforturile de cercetare la nivel național și 
european și a garanta viabilitatea 
acestora;

Amendamentul 8

Propunere de recomandare
 Recomandările adresate statelor membre – punctul 3 – subpunctul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) să favorizeze împărtășirea 
cunoștințelor și cooperarea dintre 
cercetătorii, laboratoarele și proiectele de 
cercetare din Uniunea Europeană și 
instituții similare din țări terțe, pentru a 
genera beneficii globale nu doar pentru 
Uniunea Europeană, ci și pentru țările 
mai sărace și în curs de dezvoltare, care 
nu se află în situația de a aloca resurse 
cercetării în domeniul bolilor rare;

Justificare

Având în vedere caracteristicile specifice ale bolilor rare – număr limitat de pacienți și lipsa 
cunoștințelor relevante și a expertizei în domeniu -, cooperarea cu țări din afara UE poate 
avea beneficii, nu doar pentru UE, ci și în ceea ce privește împărtășirea cunoștințelor cu 
țările mai sărace și în curs de dezvoltare.

Amendamentul 9
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Propunere de recomandare
Recomandările adresate statelor membre – punctul 4 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) să organizeze filiere de asistență 
medicală pentru pacienți, prin instituirea 
unei cooperări cu experții în cauză din țară 
sau din străinătate, dacă este cazul. Ar 
trebui promovată asistența medicală 
transfrontalieră, inclusiv mobilitatea 
pacienților, profesioniștilor din domeniul 
sanitar și furnizorilor de asistență medicală, 
precum și prestarea de servicii prin 
intermediul tehnologiilor de informare și 
comunicare, în cazul în care acest lucru 
este necesar pentru a asigura accesul 
universal la asistența medicală specifică 
necesară; 

(3) să organizeze filiere europene de 
asistență medicală pentru pacienții care 
suferă de boli rare, prin instituirea unei 
cooperări cu experții în cauză din țară sau 
din străinătate, dacă este cazul. Ar trebui 
promovată asistența medicală 
transfrontalieră, inclusiv mobilitatea 
pacienților, profesioniștilor din domeniul 
sanitar și furnizorilor de asistență medicală, 
precum și prestarea de servicii prin 
intermediul tehnologiilor de informare și 
comunicare, în cazul în care acest lucru 
este necesar pentru a asigura accesul 
universal la asistența medicală specifică 
necesară;

Justificare

Este important să organizeze filiere de asistență medicală pentru pacienții care suferă de boli 
rare prin instituirea unei cooperări cu experții în cauză din țară sau din străinătate, dacă este 
cazul.

Amendamentul 10

Propunere de recomandare
Recomandările adresate statelor membre – punctul 4 – subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) să se asigure că centrele naționale sau 
regionale de expertiză respectă standardele 
definite de rețelele europene de referință 
pentru bolile rare, ținând seama în mod 
corespunzător de nevoile și de așteptările 
pacienților și personalului medical.

(5) să se asigure că centrele naționale sau 
regionale de expertiză respectă standardele 
definite de rețelele europene de referință 
pentru bolile rare, ținând seama în mod 
corespunzător de nevoile și de așteptările 
pacienților și personalului medical și 
implicând pacienții în activitățile, 
gestionarea și evaluarea centrelor.
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Amendamentul 11

Propunere de recomandare
Recomandările adresate statelor membre – punctul 5 – subpunctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) unui sistem de schimb la nivel 
comunitar de rapoarte de evaluare ale 
statelor membre privind valoarea adăugată 
terapeutică a medicamentelor orfane la 
nivelul UE, pentru a reduce la minimum 
timpul de așteptare în ceea ce privește 
accesul la aceste medicamente al 
pacienților care suferă de boli rare.

(c) unui sistem de schimb la nivel 
comunitar de rapoarte de evaluare ale 
statelor membre privind valoarea adăugată 
clinică a medicamentelor orfane la nivelul 
UE, în cadrul Agenției Europene pentru 
Medicamente, care reunește competențele 
europene în acest domeniu, pentru a 
reduce la minimum timpul de așteptare în 
ceea ce privește accesul la aceste 
medicamente al pacienților care suferă de 
boli rare.

Justificare

EMEA reprezintă platforma cea mai potrivită pentru a reduce timpul de așteptare și a 
centraliza rapoartele de evaluare.

Amendamentul 12

Propunere de recomandare
 Recomandările adresate statelor membre – punctul 6 – subpunctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) să faciliteze accesul pacienților la 
informațiile existente la nivel european 
referitoare la medicamente, tratamente 
sau centrele de tratament din statele 
membre sau din țări terțe care oferă 
asistență medicală specifică pentru bolile 
lor;

Justificare

Este important să se faciliteze accesul pacienților la informațiile existente la nivel european
referitoare la medicamente, tratamente sau centrele de tratament din statele membre sau din 
țări terțe care oferă asistență medicală specifică pentru bolile lor.
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Amendamentul 13

Propunere de recomandare
Recomandările adresate Comisiei – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) să sprijine în mod durabil 
„Orphanet”, un site internet și punct unic 
de informare european care să furnizeze 
informații referitoare la:
(a) existența cercetărilor specifice în 
domeniul bolilor rare, rezultatele acestor 
cercetări și disponibilitatea lor pentru 
pacienți;
(b) medicamentele disponibile pentru 
fiecare boală rară;
(c) tratamentul existent în fiecare stat 
membru pentru fiecare boală rară;
(d) centrele medicale specializate existente 
din statele membre sau din țările terțe 
pentru fiecare boală rară.
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