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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de recomandare a Consiliului privind o acțiune europeană în 
domeniul bolilor rare
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0726),

– având în vedere articolul 152 alineatul (4) al doilea paragraf din Tratatul CE, în temeiul 
căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0455/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de recomandare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Bolile rare reprezintă o amenințare 
pentru sănătatea cetățenilor europeni în 
măsura în care ele sunt boli care pun în 
pericol viața sau provoacă o invaliditate 
cronică, având o prevalență redusă și un 
grad ridicat de complexitate.

(1) Bolile rare reprezintă o amenințare 
pentru sănătatea cetățenilor europeni în 
măsura în care ele sunt boli care pun în 
pericol viața sau provoacă o invaliditate 
cronică, având o prevalență redusă și un 
grad ridicat de complexitate, însă întrucât 
există multe tipuri de boli rare, numărul 
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total de persoane afectate este destul de 
ridicat. 

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de recomandare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un program de acțiune comunitară cu 
privire la bolile rare, inclusiv bolile 
genetice, a fost adoptat pentru perioada 1 
ianuarie 1999 - 31 decembrie 2003. În ceea 
ce privește prevalența, acest program a 
definit o boală rară ca fiind o boală care 
afectează cel mult 5 din 10 000 de 
persoane din Uniunea Europeană. 

(2) Un program de acțiune comunitară cu 
privire la bolile rare, inclusiv bolile 
genetice, a fost adoptat pentru perioada 1 
ianuarie 1999 - 31 decembrie 2003. În ceea 
ce privește prevalența, acest program a 
definit o boală rară ca fiind o boală care 
afectează cel mult 5 din 10 000 de 
persoane din Uniunea Europeană, o 
valoare ce urmează a fi apreciată în 
termeni statistici, sub rezerva unei analize 
științifice.

Or. en

Justificare

Este necesar un grad mai mare de flexibilitate pentru a evita dileme în cazul bolilor cu 
incidența de 5,1 sau 5,2, etc. la 10 000 de persoane.

Amendamentul 3

Propunere de recomandare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe baza acestei incidențe statistice, 
bolile rare ar trebui catalogate cu 
meticulozitate și revizuite periodic de către 
un comitet științific pentru a determina 
necesitatea unor eventuale completări.

Or. en
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Justificare

Este absolut necesar să fie întocmit un catalog al bolilor rare în Uniunea Europeană.

Amendamentul 4

Propunere de recomandare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se estimează că în prezent există între 
5 000 și 8 000 de boli rare, ele afectând 
între 6% și 8% din populație în cursul vieții 
și anume, între 27 și 36 de milioane de 
persoane în Uniunea Europeană.
Majoritatea acestora suferă de boli foarte 
puțin frecvente care afectează o persoană 
din 100 000 sau mai puțin.

(4) Se estimează că în prezent există între 
5 000 și 8 000 de boli rare, ele afectând 
între 6% și 8% din populație în cursul 
vieții. Cu alte cuvinte, deși bolile rare sunt 
caracterizate de o prevalență scăzută în 
cazul fiecărei boli în parte, numărul total 
de persoane afectate este destul de ridicat, 
variind între 27 și 36 de milioane de 
persoane în Uniunea Europeană. 
Majoritatea acestora suferă de boli foarte 
puțin frecvente care afectează o persoană 
din 100 000 sau mai puțin.

Or. en

Amendamentul 5

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, a 
specificității lor și a numărului total de 
cazuri ridicat, 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.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de recomandare
Alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. să elaboreze, pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre, un raport 
privind punerea în aplicare a prezentei 
recomandări, adresat Consiliului, 
Parlamentului European, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor, cel târziu la 
sfârșitul celui de-al cincilea an care 
urmează datei adoptării prezentei 
recomandări, pentru a analiza eficiența 
măsurilor propuse și necesitatea unor 
acțiuni ulterioare.

1. să elaboreze, pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre, un raport 
privind punerea în aplicare a prezentei 
recomandări, adresat Consiliului, 
Parlamentului European, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor, cel târziu la 
sfârșitul lui 2012, an în care aceasta va 
propune acțiunile de punere în aplicare ce 
vor cuprinde, printre altele: a) măsurile 
bugetare necesare pentru eficacitatea 
Programului comunitar privind bolile 
rare; b) crearea de rețele pertinente de 
centre specializate; c) colectarea de date 
epidemiologice privind bolile rare; d)
mobilitatea experților și a cadrelor din 
domeniu; e) mobilitatea pacienților; și f)
examinarea necesității unor altor acțiuni.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de recomandare
Alineatul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) să declare dacă au centre specializate 
și să întocmească un catalog al experților;

Or. en



PR\766840RO.doc 9/14 PE420.052v01-00

RO

Amendamentul 8

Propunere de recomandare
Alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) să pună în aplicare o definiție comună a 
bolilor rare la nivelul Uniunii Europene, 
conform căreia acestea reprezintă bolile 
care afectează cel mult 5 din 10 000 de 
persoane;

(1) să pună în aplicare o definiție comună a 
bolilor rare la nivelul Uniunii Europene, 
conform căreia acestea reprezintă bolile 
care afectează cel mult 5 din 10 000 de 
persoane, aceasta reprezentând o valoare 
pentru întreaga Uniune Europeană, însă 
este foarte important să se cunoască 
distribuția exactă pentru fiecare stat 
membru; să întocmească un catalog al 
bolilor rare și să numească un comitet 
științific permanent care să determine 
dacă o boală poate fi considerată boală 
rară chiar dacă are incidența mai mare de 
5 la 10 000 de persoane;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de recomandare
Alineatul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) să includă în planul național pentru 
bolile rare dispoziții menite să favorizeze 
cercetarea, inclusiv cercetarea socială și 
cea privind sănătatea publică, în domeniul 
bolilor rare, în special în vederea elaborării 
unor instrumente cum ar fi infrastructurile 
transversale, precum și proiecte specifice 
anumitor boli.

(4) să includă în planul național pentru 
bolile rare dispoziții menite să favorizeze 
cercetarea, inclusiv cercetarea socială și 
cea privind sănătatea publică, în domeniul 
bolilor rare, în special în vederea elaborării 
unor instrumente cum ar fi infrastructurile 
transversale, precum și proiecte specifice 
anumitor boli, precum și cercetarea în 
domeniul analizelor și instrumentelor de 
diagnosticare.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de recomandare
Alineatul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) să identifice centrele naționale sau 
regionale de expertiză de pe teritoriul lor 
național până la sfârșitul anului 2011 și să 
încurajeze crearea de centre de expertiză în 
cazul în care acestea sunt inexistente, în 
special incluzând în planul lor național de 
combatere a bolilor rare dispoziții privind 
crearea de centre naționale sau regionale de 
expertiză;

(1) să identifice centrele naționale sau 
regionale de expertiză de pe teritoriul lor 
național până la sfârșitul anului 2011 și să 
încurajeze crearea de centre de expertiză în 
cazul în care acestea sunt inexistente, în 
special incluzând în planul lor național de 
combatere a bolilor rare dispoziții privind 
crearea de centre naționale sau regionale de 
expertiză; să contribuie la întocmirea 
cataloagelor bolilor rare și ale experților 
de boli rare;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de recomandare
Alineatul 4 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) să încurajeze, eventual cu finanțare 
sau cofinanțare din partea Uniunii 
Europene, centrele și spitalele specializate 
să elaboreze cursuri de formare speciale 
pentru specialiștii în anumite boli rare și 
să le permită acestora să acumuleze 
experiență pertinentă;

Or. en

Justificare

Este esențial să fie formați mai mulți specialiști în domeniul bolilor rare pentru a le putea 
combate eficient. 
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Amendamentul 12

Propunere de recomandare
Alineatul 6 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) să includă în planurile naționale de 
combatere a bolilor rare dispoziții privind 
sprijinirea organizațiilor de pacienți și 
consultarea acestora, astfel cum se prevede 
la punctele (1) și (2).

(3) să includă în planurile naționale de 
combatere a bolilor rare dispoziții privind 
sprijinirea organizațiilor de pacienți și 
consultarea acestora, astfel cum se prevede 
la punctele (1) și (2); să se asigure de 
faptul că planurile naționale prevăd 
identificarea centrelor specializate 
naționale sau regionale, precum și 
întocmirea unor cataloage a experților în 
domeniul bolilor rare;

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere generală și evaluarea
propunerii de recomandare a Consiliului

Recomandarea Consiliului este binevenită, deoarece o acțiune coordonată în domeniul bolilor 
rare la nivelul Uniunii Europene și la nivel național este absolut necesară. Acest lucru se 
explică prin faptul că, deși incidența fiecărei boli rare în parte este foarte scăzută, milioane de 
persoane sunt afectate în toată Uniunea Europeană deoarece sunt mii de astfel de boli. 

Cu toate acestea, prezenta propunere este insuficientă în forma ei actuală și nu poate servi ca 
bază pentru elaborarea unui program viabil. Motivul pentru aceasta este că propunerea nu 
prezintă, nici măcar în termeni generali, finanțarea necesară din partea UE și nici 
cofinanțarea necesară din partea UE și a statelor membre sau a altor organizații. Astfel, nu pot 
fi promovate în mod eficient anumite aspecte esențiale privind bolile rare, precum crearea de 
rețele de centre specializate, catalogarea bolilor, cercetările speciale necesare, etc.

Recomandarea solicită Comisiei să prezinte o propunere de punere în aplicare la cinci ani 
după adoptare - perioadă lungă în care nu se poate întreprinde practic nimic, deoarece nu se 
prevede finanțare. 

De aceea, în calitate de raportor, sugerez ca propunerea de punere în aplicare să fie 
prezentată de Comisie nu mai târziu de sfârșitul lui 2012, deoarece până la această dată 
informațiile necesare din partea statelor membre privind centrele specializate și competențele 
profesionale în domeniul bolilor rare vor fi disponibile (2011). 

În propunerea de punere în aplicare ar trebui menționată în mod special 
finanțarea/cofinanțarea în următoarele domenii:
a.) colectarea de date epidemiologice și întocmirea unui catalog al bolilor rare, deoarece acest 
lucru este necesar pentru a avea o viziune clară a acestor boli în UE;
b.) crearea de rețele pertinente;
c.) crearea de centre de experți în statele membre în care astfel de centre lipsesc;
d.) elaborarea de cursuri de formare speciale în centrele existente, pentru a le permite 
specialiștilor să acumuleze competențe specializate;
e.) mobilizarea de experți și specialiști în vederea creării condițiilor necesare pentru progresul 
cunoștințelor existente; 
f.) cercetare având ca obiect instrumentele și analizele de diagnosticare a bolilor rare, în 
special a celor genetice.

Ar trebui să privim prezenta propunere de recomandare a Consiliului ca pe o foaie de parcurs 
spre crearea unor condiții propice în domeniul bolilor rare și, deși înțelegem că are caracter 
general, am dori să subliniem încă o dată faptul că, pentru a fi aplicată eficient și reușit, 
propunerea trebuie să fie mai precisă și mai concretă în ceea ce privește calendarul (anii) de 
punere în aplicare. 
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Aspecte importante ce urmează să fie menționate
în propunerea de punere în aplicare a Comisiei

1. Precum este evident din recomandarea Consiliului, domeniul bolilor rare nu este bine 
definit în Uniunea Europeană:
- nici ca registru ce ar cataloga bolile una câte una,
- nici în ceea ce privește exactitatea datelor statistice.
Acest lucru este evident din marja largă a numărului de pacienți (de la 27 la 36 de milioane 
de persoane) și a numărului de boli rare (de la 5 000 la 10 000 de boli rare).

2. De asemenea, este important să menționăm că subiectul în cauză ar trebui abordat cu 
flexibilitate, întrucât definirea unei boli rare ca boală ce afectează mai puțin de 5 persoane din 
10 000 este prea restrictivă, deoarece pot exista valori puțin peste acest raport, situație ce ar 
crea o dilemă în care o boală rară nu ar fi considerată ca atare dacă raportul respectiv ar fi, de 
exemplu, de 5,1. De asemenea, distribuția unei boli rare poate varia de la un stat membru la
altul. 

3. Dat fiind numărul mare de persoane afectate și incidența scăzută în cazul fiecărei boli în 
parte, o acțiune coordonată la nivelul Uniunii Europene se impune ca o necesitate absolută.
Din acest motiv, consider că este oportun ca propunerea finală de punere în aplicare să vizeze 
crearea unei liste a centrelor și spitalelor specializate pe unele dintre aceste boli, precum și 
a competențelor existente în fiecare stat membru și integrarea tuturor acestor elemente 
într-o rețea.

4. De asemenea, este evident că, pentru a combate bolile rare, este necesar să fie reglementată 
mobilitatea pacienților, deoarece niciun stat membru nu deține toate competențele 
profesionale. 
Prin urmare, atâta timp cât nu există competențe profesionale și centre ce ar putea trata 
pacienții, această situație ar trebui remediată cu ajutorul mobilității pacienților. În acest caz, 
aspectul finanțării ar trebui lăsat spre examinare statelor membre. 

5. Mobilitatea specialiștilor reprezintă un alt aspect foarte important, mai exact: 
a.) mobilitatea experților pe tot teritoriul Uniunii Europene pentru a contribui la crearea de noi 
centre în alte state membre,
b.) mobilitatea specialiștilor pentru a dobândi competențe profesionale privind anumite boli 
rare în cadrul centrelor existente pe teritoriul Uniunii Europene. Această acțiune impune 
crearea unor cursuri de formare și a practicilor clinice pentru a fi formați mai mulți experți în 
aceste boli. 
Prin urmare, misiunea acestor centre va fi nu numai combaterea bolilor rare, ci și crearea 
mediului necesar pentru transmiterea de cunoștințe. 

6. În sfârșit, dat fiind faptul că multe dintre bolile rare sunt ereditare, cercetarea și inovarea
sunt de o importanță absolut esențială pentru consolidarea capacității de diagnosticare cu 
ajutorul analizelor genetice. 

7. Pentru unele cazuri există analize genetice care pot fi aplicate procedurilor de pre-
implantare pentru a fi evitate bolile în cauză în embrioni și, prin urmare, pentru a elimina 
unele dintre aceste boli. Acest lucru ar trebuie executat în asociere cu consilierea genetică și 
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în colaborare cu rețelele de informare. Această practică există în unele state membre în cazul 
anumitor boli rare și ar trebui luată în considerare, deoarece aplicarea acestor acțiuni va duce, 
în sfârșit, la eliminarea unora dintre aceste boli. 


