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PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de recomendação do  Conselho relativa a uma acção europeia em 
matéria de doenças raras
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2008)0726),

– Tendo em conta o segundo parágrafo do n.° 4 do artigo 152.° do Tratado CE, nos termos
do qual foi consultado pelo Conselho (C6-0455/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
(A6-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.° 2 do 
artigo 250.° do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração  1

Proposta de recomendação
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As doenças raras, que se caracterizam 
por uma baixa prevalência e um nível 
elevado de complexidade, são uma ameaça 
para a saúde dos cidadãos europeus na 
medida em que podem pôr a vida em 
perigo ou provocar uma invalidez crónica.

(1) As doenças raras, que se caracterizam 
por uma baixa prevalência e um nível 
elevado de complexidade, são uma ameaça 
para a saúde dos cidadãos europeus na 
medida em que podem pôr a vida em 
perigo ou provocar uma invalidez crónica.
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Dado que existem muitos tipos de doenças 
raras, o número total de pessoas afectadas 
é muito elevado.

Or. en

Alteração 2

Proposta de recomendação
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Foi adoptado um programa de acção 
comunitária em matéria de doenças raras, 
incluindo doenças genéticas, para o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 1999 e 31 de Dezembro de 2003. Este 
programa definiu a prevalência das 
doenças raras como uma relação não 
superior a 5 pessoas para cada 10 000, na 
União Europeia.

(2) Foi adoptado um programa de acção 
comunitária em matéria de doenças raras, 
incluindo doenças genéticas, para o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 1999 e 31 de Dezembro de 2003. Este 
programa definiu a prevalência das 
doenças raras como uma relação não 
superior a 5 pessoas para cada 10 000, na 
União Europeia, número que deve ser 
aferido numa base estatística e sujeito a 
uma revisão científica.

Or. en

Justificação

É necessária uma maior flexibilidade, a fim de evitar dilemas decorrentes de doenças com 
incidência em 5,1 ou 5,2 pessoas para cada 10 000.

Alteração 3

Proposta de recomendação
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Com base na incidência estatística, 
as doenças raras devem ser 
meticulosamente catalogadas e revistas 
regularmente por um comité científico a 
fim de determinar a necessidade de 
eventuais aditamentos.
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Or. en

Justificação

É absolutamente necessário elaborar uma lista das doenças raras na União Europeia.

Alteração 4

Proposta de recomendação
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Estima-se que existam hoje entre 5 000 
e 8 000 doenças raras diferentes, que 
afectam entre 6% e 8% das pessoas no 
decurso das suas vidas. Por outras palavras, 
entre 27 e 36 milhões de pessoas na União 
Europeia. A maioria delas sofre de doenças 
menos frequentes que afectam uma em 
cada 100 000 pessoas ou menos.

(4) Estima-se que existam hoje entre 5 000 
e 8 000 doenças raras diferentes, que 
afectam entre 6% e 8% das pessoas no 
decurso das suas vidas. Por outras palavras,
embora as doenças raras se caracterizem 
por uma baixa prevalência, o número de 
pessoas afectadas é muito elevado, 
oscilando entre 27 e 36 milhões de pessoas 
na União Europeia. A maioria delas sofre 
de doenças menos frequentes que afectam 
uma em cada 100 000 pessoas ou menos.

Or. en

Alteração 5

Proposta de recomendação
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Devido à sua baixa prevalência e à sua 
especificidade, as doenças raras exigem 
uma abordagem englobante baseada em 
esforços especiais e combinados no sentido 
de impedir uma morbilidade significativa 
ou uma mortalidade prematura evitável e 
melhorar a qualidade de vida e o potencial 
socioeconómico das pessoas afectadas.

(5) Devido à sua baixa prevalência, à sua 
especificidade e ao elevado número total 
de casos, as doenças raras exigem uma 
abordagem englobante baseada em 
esforços especiais e combinados no sentido 
de impedir uma morbilidade significativa 
ou uma mortalidade prematura evitável e 
melhorar a qualidade de vida e o potencial 
socioeconómico das pessoas afectadas.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de recomendação
N.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A produzir um relatório, sobre a 
aplicação da presente recomendação, 
dirigido ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Social e Económico 
Europeu e ao Comité das Regiões, com 
base na informação facultada pelos 
Estados-Membros, o mais tardar no fim do 
quinto ano após a data de adopção da 
presente recomendação, para apreciar a 
eficácia das medidas propostas e 
considerar a necessidade de acção 
suplementar.

1. A produzir um relatório, sobre a 
aplicação da presente recomendação, 
dirigido ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Social e Económico 
Europeu e ao Comité das Regiões, com 
base na informação facultada pelos 
Estados-Membros, o mais tardar no final 
de 2012, ano em que será proposta a 
execução de acções que abrangem, 
nomeadamente: a) as medidas 
orçamentais necessárias para assegurar a 
eficácia do programa de acção 
comunitária em matéria de doenças raras, 
b) a criação de redes de centros de 
especialização pertinentes, c) a recolha de 
dados epidemiológicos sobre as doenças 
raras, d) a mobilidade de especialistas e 
profissionais; e) a mobilidade dos 
pacientes; e f) a ponderação da 
necessidade de outras acções.

Or. en

Alteração 7

Proposta de recomendação
N.° 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. declarem se dispõem de centros de 
especialização e elaborem uma lista de 
especialistas;

Or. en
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Alteração 8

Proposta de recomendação
N.° 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. apliquem uma definição comum das 
doenças raras a toda a UE, como sendo 
doenças que afectam, no máximo, 5 em 
cada 10 000 pessoas;

1. apliquem uma definição comum das 
doenças raras a toda a UE, como sendo 
doenças que afectam, no máximo, 5 em 
cada 10 000 pessoas, número aplicável no 
conjunto da União Europeia, sendo muito 
importante conhecer a distribuição exacta 
em cada Estado-Membro; elaborem uma
lista de doenças raras e disponham de um 
comité científico permanente que 
determine se uma doença pode ser 
considerada rara se a sua incidência for 
superior a 5 em cada 10 000 pessoas;

Or. en

Alteração 9

Proposta de recomendação
N.° 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. incluam no plano nacional para as DR 
disposições de fomento da investigação, 
incluindo a investigação de saúde pública e 
social neste domínio, nomeadamente com 
vista ao desenvolvimento de ferramentas, 
tais como infra-estruturas transversais e 
projectos sobre doenças específicas.

4. incluam no plano nacional para as DR 
disposições de fomento da investigação, 
incluindo a investigação de saúde pública e 
social neste domínio, nomeadamente com 
vista ao desenvolvimento de ferramentas, 
tais como infra-estruturas transversais e 
projectos sobre doenças específicas, bem 
como investigação sobre testes e 
ferramentas de diagnóstico;

Or. en
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Alteração 10

Proposta de recomendação
N.° 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. identifiquem centros de especialização 
nacionais ou regionais no seu território 
nacional até finais de 2011 e promovam a 
sua criação onde eles não existam, 
nomeadamente incluindo disposições sobre 
a criação de centros de especialização 
nacionais ou regionais no seu plano 
nacional em matéria de DR;

1. identifiquem centros de especialização 
nacionais ou regionais no seu território 
nacional até finais de 2011 e promovam a 
sua criação onde eles não existam, 
nomeadamente incluindo disposições sobre 
a criação de centros de especialização 
nacionais ou regionais no seu plano 
nacional em matéria de DR; contribuam 
para a elaboração de listas de doenças 
raras e de especialistas em doenças raras;

Or. en

Alteração 11

Proposta de recomendação
N.° 4 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. incentivem, eventualmente com o 
financiamento ou co-financiamento da 
União Europeia, os centros e hospitais 
especializados a criar cursos de formação 
específicos para os profissionais no 
domínio de certas doenças raras que lhes 
permita adquirir especializações 
pertinentes;

Or. en

Justificação

É indispensável dar formação em matéria de doenças raras a um maior número de 
profissionais, a fim de as combater com eficácia. 
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Alteração 12

Proposta de recomendação
N.° 6 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. incluam nos planos nacionais em matéria 
de doenças raras disposições sobre o apoio 
e a consulta das organizações de pacientes 
tal como se refere nos n.ºs 1 e 2.

3. incluam nos planos nacionais em matéria 
de doenças raras disposições sobre o apoio 
e a consulta das organizações de pacientes 
tal como se refere nos n.ºs 1 e 2; 
assegurem que os planos nacionais 
prevejam a identificação de centros 
nacionais e regionais de especialização e 
a elaboração de listas de especialistas em 
matéria de doenças raras.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução geral e apreciação 
da proposta de recomendação do Conselho

A presente recomendação do Conselho é bem-vinda porque uma acção concertada no domínio 
das doenças raras a nível da União Europeia e a nível nacional constitui uma necessidade 
absoluta. Isto deve-se ao facto de, embora a incidência de cada doença rara seja muito baixa, 
serem afectadas milhões de pessoas em toda a União Europeia, porque o número dessas 
doenças é estimado em milhares.

Contudo, na sua redacção actual a proposta em apreço é muito insuficiente e não é possível 
elaborar um programa viável com base na mesma. Isto porque não descreve, nem mesmo em 
termos gerais, o financiamento comunitário necessário e o co-financiamento da União 
Europeia e dos Estados-Membros ou de outras organizações. Por conseguinte, não permite
promover certos aspectos essenciais no domínio das doenças raras, nomeadamente a criação 
de redes de centros de especialização, a catalogação de doenças, a investigação especial
exigida, etc.

O texto reclama uma proposta de execução da Comissão cinco anos após a data de adopção da 
recomendação, o que representa um longo período em que praticamente nada pode ser feito 
por não estar previsto qualquer financiamento.

Por conseguinte, o relator propõe que a Comissão seja convidada a apresentar a proposta de 
execução o mais tardar até ao final de 2012, uma vez que nesta data os dados dos Estados-
Membros sobre os centros de especialização e as especializações em doenças raras estarão 
disponíveis (2011).

A referida proposta deve conter uma referência específica ao financiamento/co-financiamento 
nas seguintes áreas:

a) recolha de dados epidemiológicos e elaboração de uma lista de doenças raras, a fim de ter 
uma imagem clara da incidência destas doenças na UE;

b) constituição de redes pertinentes;
c) criação de centros especializados nos Estados-Membros em que estes não existam;
d) criação de cursos especiais de formação nos centros existentes para a aquisição de 

especializações profissionais;
e) mobilização de peritos e profissionais, a fim de criar as condições necessárias à 

progressão dos conhecimentos existentes;
f) investigação sobre testes e ferramentas de diagnóstico em matéria de doenças raras e, em 

particular, de doenças genéticas.

Devemos considerar a proposta de recomendação do Conselho como um roteiro para criar 
condições úteis em matéria de doenças raras, entendendo-se que a mesma tem um carácter 
geral, mas gostaria de sublinhar uma vez mais que, para ser aplicada com sucesso e eficácia, a 
proposta deve ser mais precisa e fixar um calendário (em anos) de execução.
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Aspectos importantes a referir
na proposta de execução da Comissão

1. Como se depreende da recomendação do Conselho, a incidência de doenças raras na União 
Europeia não está bem definida:
- quer num levantamento das doenças que as descreva uma a uma,
- quer em termos de fiabilidade dos dados estatísticos.  
Isto é evidente face à grande amplitude do número de pacientes (27 a 36 milhões de pessoas) 
e do número de doenças raras (5 000 a 10 000 doenças raras).

2. Importa igualmente observar que este assunto deve ser abordado com flexibilidade, dado 
que a definição da prevalência das doenças raras como uma relação não superior a 5 pessoas 
para cada 10 000 é demasiado restritiva, pois podemos dispor de números ligeiramente 
acima deste rácio e ser confrontados com o dilema de não considerar como rara uma doença 
se a relação for, por exemplo, de 5,1. Além disso, a distribuição de uma rara doença pode 
variar de um Estado-Membro para outro.

3. Devido ao grande número de pessoas afectadas em relação à baixa prevalência de cada 
doença, uma acção concertada em toda a União Europeia constitui uma necessidade absoluta. 
Por esta razão, o relator é de opinião que a proposta final de execução deve conter uma lista 
dos centros e hospitais especializados em algumas destas doenças, bem como das 
especializações existentes em cada país, e ligá-los em rede.

4. É também evidente que, para combater as doenças raras, é necessário regulamentar a 
mobilidade dos pacientes, pois cada Estado-Membro não dispõe de todas as especializações. 
Por esta razão, enquanto não existirem especializações e centros que possam cuidar dos 
doentes, esta lacuna deve ser preenchida através da mobilidade. Neste domínio, a questão do 
financiamento deve ser deixada à consideração dos Estados-Membros.

5. A mobilidade dos profissionais é outro aspecto muito importante, ou seja: 
a) a mobilidade de especialistas em toda a União Europeia a fim de contribuir para a criação 

de novos centros noutros Estados-Membros;
b) a mobilidade de profissionais, a fim de adquirir conhecimentos sobre certas doenças raras 

nos centros existentes em toda a União Europeia. Esta acção requer a criação de cursos de 
formação e prática clínica, a fim de formar um maior número de especialistas nestas 
doenças. Por conseguinte, estes centros não terão apenas como missão combater as 
doenças raras, mas criar o ambiente necessário para a transmissão de conhecimentos.

6. Por último, devido ao facto de muitas das doenças raras serem hereditárias, a investigação 
e inovação são indispensáveis, a fim de reforçar a capacidade de diagnóstico através de 
testes genéticos.

7. Em certos casos existem testes genéticos que podem ser aplicados nos procedimentos de 
pré-implantação, a fim de evitar as doenças raras em embriões e, consequentemente, 
erradicar algumas delas. Esta medida deve ser executada em conjugação com o 
aconselhamento genético e as redes de informação. Foi posta em prática em alguns Estados-
Membros no caso de certas doenças e deveria ser tida em conta, dado que estas acções 
permitirão, em última instância, erradicar algumas destas doenças.


