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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets henstilling om et europæisk tiltag vedrørende sjældne sygdomme
(KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0726),

– der henviser til EF-traktatens artikel 152, stk. 4, andet afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C6-0455/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til henstilling
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Sjældne sygdomme er en trussel mod 
europæiske borgeres sundhed, for det er 
livstruende eller kronisk invaliderende 
sygdomme med lav prævalens og af stor 
kompleksitet.

(1) Sjældne sygdomme er en trussel mod 
europæiske borgeres sundhed, for det er 
livstruende eller kronisk invaliderende 
sygdomme med lav prævalens og af stor 
kompleksitet, men da der er mange 
forskellige typer sjældne sygdomme, er det 
samlede antal berørte personer ganske
stort.
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Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til henstilling
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Der blev vedtaget et EF-
handlingsprogram vedrørende sjældne 
sygdomme, herunder genetiske sygdomme, 
for perioden 1. januar 1999-31. december 
2003. I programmet defineres prævalensen 
for en sjælden sygdom som højst 5 ud af 10 
000 personer i EU.

(2) Der blev vedtaget et EF-
handlingsprogram vedrørende sjældne 
sygdomme, herunder genetiske sygdomme, 
for perioden 1. januar 1999-31. december 
2003. I programmet defineres prævalensen 
for en sjælden sygdom som højst 5 ud af 10 
000 personer i EU, et tal som skal vurderes 
på et statistisk grundlag, der er omfattet af
en videnskabelig undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at der opstår dilemmaer i forhold til sygdomme med en forekomst på 5,1 eller 
5,2 osv. ud af 10 000 personer, kræves der mere fleksibilitet.

Ændringsforslag 3

Forslag til henstilling
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Grundet denne statistiske forekomst 
skal de sjældne sygdomme omhyggeligt 
katalogiseres og revideres regelmæssigt af 
et videnskabeligt udvalg for at fastslå
nødvendigheden af mulige tilføjelser.

Or. en

Begrundelse

Det er en absolut nødvendighed at udarbejde et katalog over sjældne sygdomme i EU. 
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Ændringsforslag 4

Forslag til henstilling
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det skønnes, at der i dag findes mellem 
5 000 og 8 000 forskellige sjældne 
sygdomme, som rammer 6-8 % af 
befolkningen i løbet af livet. Det vil med 
andre ord sige 27-36 millioner mennesker i 
EU. De fleste af dem lider af mindre 
hyppigt forekommende sygdomme, som 
rammer højst 1 ud af 100 000 personer.

(4) Det skønnes, at der i dag findes mellem 
5 000 og 8 000 forskellige sjældne 
sygdomme, som rammer 6-8 % af 
befolkningen i løbet af livet. Det vil med 
andre ord sige, at selvom alle sjældne 
sygdomme er karakteriseret ved lav 
prævalens, er det samlede antal berørte 
personer ganske stort, mellem 27-36 
millioner mennesker i EU. De fleste af dem 
lider af mindre hyppigt forekommende 
sygdomme, som rammer højst 1 ud af 100 
000 personer.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til henstilling
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Sjældne sygdomme kræver på grund af 
deres lave prævalens og særtræk en global 
tilgang baseret på en særlig, kombineret 
indsats for at forebygge høj sygelighed 
eller for tidlig død og for at forbedre de 
berørtes livskvalitet og socioøkonomiske 
potentiale.

(5) Sjældne sygdomme kræver på grund af 
deres lave prævalens, særtræk og store
antal forekomster en global tilgang baseret 
på en særlig, kombineret indsats for at 
forebygge høj sygelighed eller for tidlig 
død og for at forbedre de berørtes 
livskvalitet og socioøkonomiske potentiale.

Or. en



PE420.052v01-00 8/14 PR\766840DA.doc

DA

Ændringsforslag 6

Forslag til henstilling
Punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. udarbejde en gennemførelsesrapport om 
denne henstilling til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Sociale og 
Økonomiske Udvalg og Regionsudvalget 
på grundlag af oplysninger fra 
medlemsstaterne senest inden udgangen af 
det femte år efter denne henstillings 
vedtagelsesdato, at vurdere, i hvilket 
omfang de i henstillingen omhandlede 
foranstaltninger er effektive, og at 
overveje, om der er behov for yderligere 
indsats, og

1. udarbejde en gennemførelsesrapport om 
denne henstilling til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Sociale og 
Økonomiske Udvalg og Regionsudvalget 
på grundlag af oplysninger fra 
medlemsstaterne senest inden udgangen af 
2012, hvor der vil blive foreslået 
gennemførelse af tiltag, der dækker bl.a.: 
a) ikrafttræden af budgetforanstaltninger 
for EF-handlingsprogrammet for sjældne 
sygdomme; b) oprettelse af relevante 
netværk af ekspertisecentre; c) 
indsamling af epidemiologisk data om 
sjældne sygdomme; d) ekspertmobilitet og 
mobilitet af ansatte; e) patientmobilitet; 
og f) overvejelse om behovet for yderligere 
indsats.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til henstilling
Punkt 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Meddele hvorvidt de har 
specialiserede centre og udarbejde et
katalog over eksperter;

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til henstilling
Punkt 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) indføre en fælles EU-definition af 
sjældne sygdomme som sygdomme, der 
rammer højst 5 ud af 10 000 personer

(1) indføre en fælles EU-definition af 
sjældne sygdomme som sygdomme, der 
rammer højst 5 ud af 10 000 personer
gennemsnitligt i hele EU, men det er 
yderst vigtigt at kende den nøjagtige 
fordeling i hver medlemsstat; og 
udarbejde et katalog over sjældne 
sygdomme samt etablere et fast
videnskabeligt udvalg til at fastslå,
hvorvidt en sygdom skal betragtes som en 
sjælden sygdom, selvom den har en 
forekomst på mere end 5 ud af 10 000 
personer;

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til henstilling
Punkt 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) indføre bestemmelser i de nationale 
planer for sjældne sygdomme, som tager 
sigte på at fremme forskning, herunder 
folkesundheds- og socialforskning, i 
forbindelse med sjældne sygdomme, 
navnlig med henblik på at udvikle 
redskaber, som f.eks. tværgående 
infrastrukturer samt sygdomsspecifikke 
projekter,

(4) indføre bestemmelser i de nationale 
planer for sjældne sygdomme, som tager 
sigte på at fremme forskning, herunder 
folkesundheds- og socialforskning, i 
forbindelse med sjældne sygdomme, 
navnlig med henblik på at udvikle 
redskaber, som f.eks. tværgående 
infrastrukturer samt sygdomsspecifikke 
projekter, og forskning af diagnostiske test 
og diagnoseredskaber;

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til henstilling
Punkt 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) identificere nationale eller regionale 
ekspertisecentre inden for deres nationale 
område inden udgangen af 2011 og 
fremme oprettelse af ekspertisecentre på 
steder, hvor de ikke findes, navnlig ved at 
indføre bestemmelser i den nationale plan 
for sjældne sygdomme om oprettelse af 
nationale eller regionale ekspertisecentre

(1) identificere nationale eller regionale 
ekspertisecentre inden for deres nationale 
område inden udgangen af 2011 og 
fremme oprettelse af ekspertisecentre på 
steder, hvor de ikke findes, navnlig ved at 
indføre bestemmelser i den nationale plan 
for sjældne sygdomme om oprettelse af 
nationale eller regionale ekspertisecentre; 
hjælpe med at udarbejde kataloger over 
sjældne sygdomme og over eksperter af 
sjældne sygdomme;

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til henstilling
Punkt 4 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) tilskynde, muligvis med EU-
finansiering eller samfinansiering, 
ekspertisecentre og -hospitaler til at 
oprette særlige uddannelsestilbud for 
ansatte inden for visse sjældne sygdomme 
og give dem mulighed for at opnå den 
relevante ekspertise;

Or. en

Begrundelse

For at bekæmpe sjældne sygdomme effektivt er det afgørende at uddanne flere ansatte på 
dette område.
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Ændringsforslag 12

Forslag til henstilling
Punkt 6 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) indføre bestemmelser i de nationale 
planer for sjældne sygdomme om støtte til 
og høring af patientforeninger, jf. punkt 1 
og 2,

(3) indføre bestemmelser i de nationale 
planer for sjældne sygdomme om støtte til 
og høring af patientforeninger, jf. punkt 1 
og 2; sikre identifikation af nationale og 
regionale ekspertisecentre samt
udarbejdelse af et katalog over eksperter 
af sjældne sygdomme i de nationale 
planer;

Or. en
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BEGRUNDELSE

General introduktion og evaluering af forslaget til Rådets henstilling

Denne henstilling fra Rådet hilses velkommen, da en fælles indsats på området sjældne 
sygdomme på EU- og nationalt plan er en absolut nødvendighed. Grunden hertil er, at skønt
forekomsten for hver sygdom er meget lav, er millioner af mennesker på tværs af hele EU 
ramt, fordi disse sygdomme måles i tusinder.

Imidlertid er det pågældende forslag meget utilstrækkeligt i dets nuværende form, og det er 
ikke muligt at udarbejde et realistisk program herudfra. Grunden hertil er, at forslaget generelt 
set ikke beskriver den nødvendige finansiering fra EU og samfinansieringen af EU og 
medlemsstaterne eller andre organisationer. Af den grund kan man ikke effektivt fremme
visse afgørende aspekter vedrørende sjældne sygdomme dvs. oprettelse af netværk for 
ekspertisecentre, katalogisering af sygdomme, nødvendig specialforskning osv.

Teksten beder om et forslag om gennemførelse fra Kommissionen fem år efter vedtagelsen,
hvilket er en lang periode, hvor intet praktisk talt kan udføres, eftersom der ikke er bevilget 
finansiering.

Som ordfører foreslår jeg derfor, at Kommissionen bliver bedt om at stille forslag om
gennemførelse senest inden udgangen af 2012, eftersom de nødvendige data fra 
medlemsstaterne vedrørende ekspertisecentre og ekspertise inden for sjældne sygdomme vil 
foreligge inden denne dato (2011).

I dette gennemførelsesforslag skal der specifikt nævnes finansiering/samfinansiering osv. på 
følgende områder:
a.) indsamling af epidemiologisk data og udarbejdelse af et katalog over sjældne sygdomme,
idet der er behov for at skabe et klart overblik over disse sygdomme i EU;
b.) etablering af relevante netværk;
c.) oprettelse af ekspertisecentre i medlemsstater, som mangler sådanne centre;
d.) oprettelse af særlige uddannelsestilbud for ansatte i de eksisterende centre for at opnå 
ekspertise;
e.) ekspertmobilitet og mobilitet af ansatte for at skabe de nødvendige forhold til udvikling af
den eksisterende viden;
f.) forskning af diagnoseredskaber og diagnostiske test af sjældne sygdomme, særligt af
genetiske sygdomme.

Vi skal betragte dette forslag til Rådets henstilling som en køreplan, der skaber nyttige forhold
for sjældne sygdomme, og vi skal være klar over dets generelle karakter, men jeg vil 
understrege endnu engang, at med henblik på at forslaget kan blive bragt effektivt og 
succesfuldt til anvendelse, skal tidsperspektivet (år) for gennemførelsen være mere præcist og 
klart.
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Vigtige aspekter som skal nævnes i Kommissionens forslag om gennemførelse

1. Som det fremgår af Rådets henstilling er området sjældne sygdomme i EU ikke 
tilstrækkeligt defineret:
- hverken som et register, der katalogiserer sygdommene én for én,
- eller hvad angår nøjagtigheden af det pågældende statistiske materiale.
Det ses tydeligt af den store spredning i antallet af patienter (27-36 millioner personer) og 
antallet af sjældne sygdomme (5 000-10 000 sjældne sygdomme).

2. Det er ligeledes vigtigt at fremhæve, at vi skal gribe sagen an med fleksibilitet, da en 
definition på en sjælden sygdom, hvor der siges, at den rammer mindre end 5 personer per 10 
000 er for restriktivt, idet man kan have tal, der ligger en smule over denne ratio og dermed
blive konfronteret med dilemmaet om ikke at anse en sygdom for sjælden, hvis ratioen f.eks.
er 5,1. En sjælden sygdom kan ligeledes have en anden fordeling fra en medlemsstat til en 
anden.

3. På grund af det store antal berørte personer men lave prævalens for hver sygdom er en 
fælles indsats på EU-plan en absolut nødvendighed.
Af den grund mener jeg, at det er passende, at det endelige forslag om gennemførelse skal 
forsøge at samle specialiserede centre og hospitaler for en række af disse sygdomme samt 
den eksisterende ekspertise i hvert land og knytte dem sammen i et netværk.

4. Det er ligeledes indlysende, at det er nødvendigt at regulere patientmobilitet ved 
bekæmpelse af sjældne sygdomme, da hver enkelt medlemsstat ikke besidder alle former for 
ekspertise.
Så længe der ikke er ekspertise og centre, der kan tage sig af patienterne, skal det derfor 
afhjælpes ved hjælp af deres mobilitet. Her skal spørgsmålet om finansiering overlades til 
medlemsstaternes overvejelse. 

5. Mobilitet af ansatte er et andet vigtigt aspekt, f.eks.:
a.) ekspertmobilitet på tværs af EU for at hjælpe til oprettelse af nye centre i andre 
medlemsstater.
b.) mobilitet af ansatte med henblik på at opnå ekspertise om visse sjældne sygdomme i
eksisterende centre i hele EU. Dette tiltag kræver etablering af uddannelsestilbud og praktisk 
klinisk erfaring for at uddanne flere eksperter inden for disse sygdomme.
Missionen for disse centre er derfor ikke kun at bekæmpe sjældne sygdomme men ligeledes at 
skabe de nødvendige rammer for videndeling.

6. Slutteligt skal det nævnes, at da mange af de sjældne sygdomme er af arvelig natur, er der 
ligeledes stor behov for forskning og innovation for at styrke de diagnostiske færdigheder
gennem generiske test. 

7. I nogle tilfælde findes der generiske test, der kan anvendes ved præimplantation for at 
undgå disse sygdomme i fostre og dermed udrydde nogle af disse sygdomme. Dette skal gøres 
ved en fælles indsats med genetisk rådgivning og informationsnetværk. For visse sygdomme 
bliver dette benyttet i visse medlemsstater, og dette bør overvejes og tages til efterretning,
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eftersom anvendelsen af disse handlinger i sidste ende vil udrydde nogle af disse sygdomme.


