
PR\766840BG.doc PE420.052v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2008/0218(CNS)

4.2.2009

*
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за препоръка на Съвета за европейски действия в 
областта на редките заболявания
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Antonios Trakatellis



PE420.052v01-00 2/16 PR\766840BG.doc

BG

PR_CNS_art51am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за препоръка на Съвета за европейски действия в 
областта на редките заболявания
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0726),

– като взе предвид член 152, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът 
се е консултирал с него (C6-0455/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика (A6-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението 
си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1 1

Предложение за препоръка
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Редките заболявания са заплаха за 
здравето на европейските граждани, тъй 
като са животозастрашаващи или 
хронични инвалидизиращи заболявания 
със слабо разпространение и висока 

(1) Редките заболявания са заплаха за 
здравето на европейските граждани, тъй 
като са животозастрашаващи или 
хронични инвалидизиращи заболявания 
със слабо разпространение и висока 
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степен на сложност. степен на сложност, но тъй като има 
толкова много различни видове редки 
заболявания, общият брой на 
засегнатите лица е доста висок. 

Or. en

Изменение 2

Предложение за препоръка
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За периода от 1 януари 1999 г. до 31 
декември 2003 г. беше приета Програма 
за действие на Общността в областта на 
редките заболявания, включително 
генетичните заболявания. В тази 
програма определението за 
разпространение на рядко заболяване 
гласи, че то засяга не повече от 5 на 
10 000 души в Европейския съюз. 

(2) За периода от 1 януари 1999 г. до 31 
декември 2003 г. беше приета Програма 
за действие на Общността в областта на 
редките заболявания, включително 
генетичните заболявания. В тази 
програма определението за 
разпространение на рядко заболяване 
гласи, че то засяга не повече от 5 на 
10 000 души в Европейския съюз - тази 
цифра се определя на статистическа 
основа, която подлежи на научен 
преглед.

Or. en

Обосновка

Необходима е по-голяма гъвкавост, за да се избегнат дилемите, свързани със 
заболявания, които се срещат например при 5,1 или 5,2 на всеки 10 000 души.

Изменение 3

Предложение за препоръка
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Въз основа на статистическите 
данни за заболеваемостта, редките 
заболявания следва да се 
каталогизират щателно и да се 
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преразглеждат редовно от научен 
комитет, с цел да се определи дали са 
необходими възможни допълнения.

Or. en

Обосновка

Абсолютно необходимо е да се състави каталог на редките заболявания в Европейския 
съюз.

Изменение 4

Предложение за препоръка
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По обща преценка днес съществуват 
между 5 000 и 8 000 различни редки 
заболявания, които засягат между 6 и 
8 % от населението в някой момент от 
живота им. С други думи, това са между 
27 и 36 милиона души в Европейския 
съюз. Повечето от тях страдат от не 
толкова често срещани заболявания, 
които засягат един на 100 000 души или 
по-малко.

(4) По обща преценка днес съществуват 
между 5 000 и 8 000 различни редки 
заболявания, които засягат между 6 и 
8 % от населението в някой момент от 
живота им. С други думи, въпреки че 
редките заболявания се 
характеризират със слабо 
разпространение за всяко едно от 
тях, общият брой души, които са 
засегнати, е доста висок, като варира 
между 27 и 36 милиона души в 
Европейския съюз. Повечето от тях 
страдат от не толкова често срещани 
заболявания, които засягат един на 100 
000 души или по-малко.

Or. en

Изменение 5

Предложение за препоръка
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Поради своята слаба 
разпространеност и специфика редките 

(5) Поради своята слаба 
разпространеност и специфика и 
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заболявания изискват глобален подход, 
основаващ се на специални и 
комбинирани усилия с оглед 
предотвратяването на значителни нива 
на заболеваемост или ранна смъртност, 
която може да бъде избегната, както и 
подобряването на качеството на живот и 
на социално-икономическия потенциал 
на засегнатите лица.

високия общ брой на случаите редките 
заболявания изискват глобален подход, 
основаващ се на специални и 
комбинирани усилия с оглед 
предотвратяването на значителни нива 
на заболеваемост или ранна смъртност, 
която може да бъде избегната, както и 
подобряването на качеството на живот и 
на социално-икономическия потенциал 
на засегнатите лица.

Or. en

Изменение 6

Предложение за препоръка
Параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки, да 
изготви доклад за изпълнението във 
връзка с настоящата препоръка, чийто
адресати са Съветът, Парламентът, 
Европейският икономически и социален 
комитет и Комитетът на регионите, не 
по-късно от пет години след датата 
на приемане на настоящата 
препоръка, за да разгледа степента, в 
която предложените мерки действат 
ефективно, както и необходимостта 
от допълнителни действия.

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки, да 
изготви доклад за изпълнението във 
връзка с настоящата препоръка, чиито
адресати са Съветът, Парламентът, 
Европейският икономически и социален 
комитет и Комитетът на регионите, не 
по-късно от 2012 г. - годината, през 
която ще предложи действията по 
изпълнението, които обхващат, 
наред с другото: а) бюджетните 
мерки, които са необходими с оглед на 
ефективността на Програмата на 
Общността в областта на редките 
заболявания; б) създаването на 
съответните мрежи от експертни 
центрове; в) събирането на 
епидемиологични данни относно 
редките заболявания; г) мобилността 
на експертите и специалистите; д) 
мобилността на пациентите и е) 
обсъждане на необходимостта от 
други действия.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за препоръка
Параграф 1 - точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) да обявят дали разполагат със 
специализирани центрове и да 
съставят каталог на експертите;

Or. en

Изменение 8

Предложение за препоръка
Параграф 2 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) да прилагат общо определение на 
Европейския съюз за редките 
заболявания като заболявания, които 
засягат не повече от 5 на всеки 10 000 
души;

(1) да прилагат общо определение на 
Европейския съюз за редките 
заболявания като заболявания, които 
засягат не повече от 5 на всеки 10 000 
души, като тази цифра важи за целия 
Европейски съюз, но е от голямо 
значение да разполагат с данни за 
точното разпределение във всяка 
държава-членка; също така да 
съставят каталог на редките 
заболявания и да разполагат с 
постоянен научен комитет, който да 
определя дали дадено заболяване може 
да се счита за рядко заболяване дори 
ако се среща при повече от 5 на всеки 
10 000 души;

Or. en
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Изменение 9

Предложение за препоръка
Параграф 3 - точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) да включат в националния план за 
редките заболявания разпоредби, 
целящи поощряването на изследвания в 
областта на редките заболявания, 
включително социални изследвания и 
изследвания на общественото здраве, 
по-специално с оглед развитието на 
инструменти като трансверсални 
инфраструктури, както и на проекти за 
специфични заболявания.

(4) да включат в националния план за 
редките заболявания разпоредби, 
целящи поощряването на изследвания в 
областта на редките заболявания, 
включително социални изследвания и 
изследвания на общественото здраве, 
по-специално с оглед на развитието на 
инструменти като трансверсални 
инфраструктури и проекти за 
специфични заболявания , както и 
изследвания в областта на 
диагностичните тестове и 
инструменти.

Or. en

Изменение 10

Предложение за препоръка
Параграф 4 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) да определят до края на 2011 г. 
национални и регионални експертни 
центрове на цялата си национална 
територия и да поощряват създаването 
на експертни центрове, когато липсват 
такива, а именно чрез включването в 
националния си план за редките 
заболявания на разпоредби за 
създаването на национални и 
регионални експертни центрове;

(1) да определят до края на 2011 г. 
национални и регионални експертни 
центрове на цялата си национална 
територия и да поощряват създаването 
на експертни центрове, когато липсват 
такива, а именно чрез включването в 
националния си план за редките 
заболявания на разпоредби за 
създаването на национални и 
регионални експертни центрове; да 
съдействат за съставянето на 
каталози на редките заболявания и на 
експертите по редки заболявания;

Or. en
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Изменение 11

Предложение за препоръка
Параграф 4 - точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) да насърчават, евентуално с 
финансиране или съфинансиране от 
страна на Европейския съюз, 
специализираните центрове и 
болници с цел да се създаде 
специфично обучение за специалисти 
за определени редки заболявания и да 
им се предостави възможност да 
придобият съответния експертен 
опит;

Or. en

Обосновка

От първостепенно значение е да се обучават повече специалисти в областта на 
редките заболявания с оглед на ефикасната борба срещу тези заболявания. 

Изменение 12

Предложение за препоръка
Параграф 6 - точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) да включат в националните планове 
за редките заболявания разпоредби 
относно подкрепата и консултирането 
на организациите на пациентите, както е 
посочено в точки 1) и 2).

(3) да включат в националните планове 
за редките заболявания разпоредби 
относно подкрепата и консултирането 
на организациите на пациентите, както е 
посочено в точки 1) и 2); да 
гарантират, че в националните 
планове се предвижда определянето 
на националните или регионалните 
експертни центрове и съставянето 
на каталози на експертите по редки 
заболявания.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общо въведение и оценка
на предложението за препоръка на Съвета

Настоящата препоръка на Съвета е навременна, тъй като е абсолютно наложително 
да се предприемат съгласувани действия в областта на редките заболявания на 
равнището на Европейския съюз и на национално равнище. Това се дължи на факта, че 
въпреки че заболеваемостта от всяко едно рядко заболяване е много ниска, милиони 
души са засегнати в рамките на целия Европейски съюз, тъй като тези заболявания 
наброяват хиляди. 

Въпреки това настоящото предложение не е достатъчно в настоящия си вид и въз 
основа на него не е възможно от да се изготви жизнеспособна програма, тъй като в него 
не се описва, поне в общи щрихи, необходимото финансиране от страна на ЕС и 
съфинансирането от страна на ЕС и на държавите-членки или на други организации. 
Поради това то не може ефективно да насърчава определени важни аспекти, свързани с 
редките заболявания, например създаването на мрежи от експертни центрове, 
каталогизацията на заболяванията, необходимите специфични изследвания и др. 

В текста се отправя искане Комисията да изготви предложение относно изпълнението в 
срок от пет години след датата на приемане на предложението за препоръка, като това е 
дълъг период, през който на практика нищо не може да се направи, тъй като не е 
предоставено финансиране.

Поради това в качеството си на докладчик предлагам да се отправи искане към 
Комисията да представи предложението си относно изпълнението не по-късно от 
края на 2012 г., тъй като към тази дата изискваните от държавите-членки данни относно 
експертните центрове и експертния опит в областта на редките заболявания ще бъдат 
налице (2011 г.). 

В този документ относно изпълнението следва да се посочи конкретно 
финансирането/съфинансирането в областта на:
а) събирането на епидемиологични данни и съставянето на каталог на редките 
заболявания, тъй като това е необходимо с цел да се изгради цялостна картина на тези 
заболявания в ЕС;
б) създаването на съответните мрежи;
в) създаването на експертни центрове в държавите-членки, в които все още няма такива 
центрове;
г) предлагането в съществуващите центрове на специални курсове за обучение за 
специалисти, с цел те да придобият експертен опит;
д) мобилизирането на експертите и специалистите с оглед на създаването на 
необходимите условия за разширяване на настоящите познания; 
е) изследванията в областта на диагностичните инструменти и тестове в областта на 
редките заболявания и по-специално на генетичните заболявания.

Следва да разглеждаме настоящото предложение за препоръка на Съвета като пътна 
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карта за създаването на благоприятни условия в областта на редките заболявания и да 
приемем, че то има общ характер, като бих искал да подчертая още веднъж, че за да 
бъде прилагано ефективно и успешно, предложението трябва да бъде по-точно и 
категорично по отношение на графика (календарни години) за изпълнение. 
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Важни аспекти, които следва да се упоменат
в предложението на Комисията относно изпълнението

1. Както е очевидно от предложението за препоръка на Съвета, областта на редките 
заболявания в Европейския съюз не е ясно очертана:
- от една страна, липсва регистър, в който да се каталогизират едно по едно отделните 
заболявания;
- от друга страна, статистическите данни не са достатъчно точни.
За това свидетелства големият диапазон на броя пациенти (между 27 и 36 милиона) и 
на броя на редките заболявания (между 5 000 и 10 000).

2. Важно е да отбележим, че трябва да подходим към тази тема гъвкаво, тъй като 
определението на редките заболявания като заболявания, които засягат не повече от 5 
на 10 000 души, е прекалено ограничително, тъй като при малко по-високи стойности 
може да възникне дилемата, че определено заболяване не се разглежда като рядко 
заболяване, ако съотношението е например 5,1 на 10 000. Също така, 
разпространението на дадено рядко заболяване може да бъде различно в отделните 
държави-членки. 

3. Поради големия брой засегнати души и ниската заболеваемост от всяко отделно 
заболяване е абсолютно наложително да се предприемат съгласувани действия на 
равнището на Европейския съюз.
Поради това смятам, че е целесъобразно да се положат усилия в окончателното 
предложение относно изпълнението да се включат събраните данни относно 
специализираните центрове и болници за някои от тези заболявания и относно 
експертния опит във всяка отделна страна, както и те да се свържат в обща мрежа.

4. Също така е очевидно, че с оглед на борбата с редките заболявания е необходимо да 
се регламентира мобилността на пациентите, тъй като нито една държава-членка не 
разполага с целия експертен опит. 
Поради това, докато все още не е налице експертен опит и няма центрове, които да 
могат да се погрижат за пациентите, тази ситуация следва да се преодолее чрез 
мобилността на пациентите. В това отношение въпросът относно финансирането следва 
да се разглежда от държавите-членки. 

5. Мобилността на специалистите е друг много важен аспект и по-конкретно: 
а) мобилността на експерти в рамките на Европейския съюз с цел оказване на 
съдействие от тяхна страна при създаването на нови центрове в други държави-членки;
б) мобилността на специалисти с оглед на придобиването от тяхна страна на експертен 
опит в областта на определени редки заболявания в съществуващите центрове в 
Европейския съюз. Тази дейност изисква предлагането на курсове за обучение и 
клинична практика с цел да се обучат повече експерти в областта на тези заболявания. 
Поради това мисията на тези центрове ще бъде не само да водят борба срещу редките 
заболявания, но и да създават необходимата среда за предаването на познания. 

6. И накрая, тъй като много от редките заболявания имат наследствен характер, 
изследванията и иновациите са от първостепенно значение с оглед на подобряването 
на възможностите за диагностициране чрез генетични тестове. 
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7. В някои случаи съществуват и могат да се прилагат при предимплантационните 
процедури генетични тестове с цел да се избегнат тези заболявания при зародишите и 
съответно да се премахнат някои от тези заболявания. Тези мерки следва да се 
предприемат по съгласуван начин, като се предоставят генетични консултации и се 
създават информационни мрежи. Този подход вече се прилага на практика в някои 
държави-членки за определени заболявания и той следва да се разглежда и взема 
предвид, при условие че тези действия ще премахнат в крайна сметка някои от тези 
заболявания. 


