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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά μια ευρωπαϊκή δράση 
στον τομέα των σπάνιων νόσων
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0726),

– έχοντας υπόψη το άρθρο152, παράγραφος 4, δεύτερη υποπαράγραφος  της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0455/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι σπάνιες νόσοι απειλούν την 
υγεία των ευρωπαίων πολιτών δεδομένου 
ότι είναι νόσοι που απειλούν τη ζωή ή 
επιφέρουν χρόνια αναπηρία, 
χαρακτηρίζονται δε από χαμηλό 
επιπολασμό και υψηλό βαθμό 

(1) Οι σπάνιες νόσοι απειλούν την 
υγεία των ευρωπαίων πολιτών δεδομένου 
ότι είναι νόσοι που απειλούν τη ζωή ή 
επιφέρουν χρόνια αναπηρία, 
χαρακτηρίζονται δε από χαμηλό 
επιπολασμό και υψηλό βαθμό 
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πολυπλοκότητας. πολυπλοκότητας, αλλά δεδομένου ότι 
υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί τύποι 
σπάνιων νόσων, ο συνολικός αριθμός των 
ατόμων που προσβάλλονται είναι αρκετά 
υψηλός·

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 1999 μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2003, θεσπίστηκε ένα 
πρόγραμμα κοινοτικής δράσης όσον αφορά 
τις σπάνιες νόσους, συμπεριλαμβανομένων 
των γενετικών νόσων. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού, ορίστηκε ότι ο 
επιπολασμός μιας σπάνιας νόσου δεν 
υπερβαίνει τα 5 ανά 10.000 άτομα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 1999 μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2003, θεσπίστηκε ένα 
πρόγραμμα κοινοτικής δράσης όσον αφορά 
τις σπάνιες νόσους, συμπεριλαμβανομένων 
των γενετικών νόσων. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού, ορίστηκε ότι ο 
επιπολασμός μιας σπάνιας νόσου δεν 
υπερβαίνει τα 5 ανά 10.000 άτομα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αριθμός που πρέπει 
να εκτιμηθεί σε στατιστική βάση που θα 
υπόκειται σε επιστημονική επανεξέταση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αποφεύγονται δυσχερείς καταστάσεις που 
προκαλούνται από νόσους που προσβάλουν 5,1 ή 5,2 ανά 10.000 άτομα.

Τροπολογία 3

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Βάσει της εν λόγω στατιστικής 
συχνότητας εμφάνισής τους, οι σπάνιες 
νόσοι θα πρέπει να καταχωρούνται 
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προσεκτικά σε κατάλογο και να 
επανεξετάζονται τακτικά από 
επιστημονική επιτροπή προκειμένου να 
διαπιστώνεται η ανάγκη πιθανών 
προσθηκών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως αναγκαίο να καταρτιστεί ο κατάλογος σπάνιων νόσων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Τροπολογία 4

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα 
από 5.000 έως 8.000 διακριτές σπάνιες 
νόσοι, οι οποίες θα προσβάλουν το 6% με 
8% του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους. Με άλλα λόγια, οι νόσοι αυτές 
θα προσβάλουν από 27 έως 36 εκατ. άτομα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα 
από αυτά πάσχουν από πιο σπάνια 
εμφανιζόμενες νόσους που προσβάλλουν 
ένα στα 100.000 άτομα ή και λιγότερα.

(4) Εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα 
από 5.000 έως 8.000 διακριτές σπάνιες 
νόσοι, οι οποίες θα προσβάλουν το 6% με 
8% του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους. Με άλλα λόγια, μολονότι οι 
σπάνιες νόσοι χαρακτηρίζονται από 
χαμηλό επιπολασμό για κάθε μια από τις 
νόσους αυτές, ο συνολικός αριθμός των 
προσβαλλόμενων ατόμων είναι αρκετά 
υψηλός και κυμαίνεται από 27 έως 36 
εκατ. άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 
περισσότερα από αυτά πάσχουν από πιο 
σπάνια εμφανιζόμενες νόσους που 
προσβάλλουν ένα στα 100.000 άτομα ή και 
λιγότερα.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Λόγω του χαμηλού επιπολασμού 
τους και της ιδιαίτερης φύσης τους, οι 
σπάνιες νόσοι απαιτούν σφαιρική 
προσέγγιση βάσει συγκεκριμένων και 
συνδυασμένων ενεργειών, ούτως ώστε να 
αποφεύγεται η υψηλή νοσηρότητα ή η 
αποφευκτή πρόωρη θνησιμότητα και να 
βελτιώνεται η κοινωνικοοικονομική 
δυναμική των ασθενών.

(5) Λόγω του χαμηλού επιπολασμού 
τους, της ιδιαίτερης φύσης τους, και του 
υψηλού συνολικού αριθμού των 
περιστατικών, οι σπάνιες νόσοι απαιτούν 
σφαιρική προσέγγιση βάσει 
συγκεκριμένων και συνδυασμένων 
ενεργειών, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
υψηλή νοσηρότητα ή η αποφευκτή πρόωρη 
θνησιμότητα και να βελτιώνεται η 
κοινωνικοοικονομική δυναμική των 
ασθενών.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. να υποβάλει έκθεση για την 
εφαρμογή της παρούσας σύστασης στο 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών βάσει των πληροφοριών που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, το αργότερο έως 
το τέλος του πέμπτου έτους μετά την 
ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω 
σύστασης, για να εξεταστεί ο βαθμός 
στον οποίο τα προτεινόμενα μέτρα 
λειτουργούν αποτελεσματικά και για να 
εξεταστεί η ανάγκη ανάληψης περαιτέρω 
δράσης.

1. να υποβάλει έκθεση για την 
εφαρμογή της παρούσας σύστασης στο 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών βάσει των πληροφοριών που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, το αργότερο έως 
το τέλος του 2012, το έτος κατά το οποίο 
θα προτείνει την εφαρμογή δράσεων που 
καλύπτουν μεταξύ άλλων: α) τα 
δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
κοινοτικού προγράμματος για σπάνιες 
νόσους, β) τη δημιουργία σχετικών 
δικτύων κέντρων εμπειρογνωμοσύνης, γ) 
τη συλλογή επιδημιολογικών στοιχείων 
σπάνιων νόσων, δ) την κινητικότητα 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών, ε) 
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την κινητικότητα των ασθενών και στ) 
την συνεκτίμηση της ανάγκης να 
αναληφθούν περαιτέρω δράσεις.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 - εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) να δηλώσουν εάν διαθέτουν 
ειδικευμένα κέντρα και να καταρτίσουν 
κατάλογο εμπειρογνωμόνων·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) να εφαρμόσουν ένα κοινό για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμό των σπάνιων 
νόσων σύμφωνα με τον οποίο σπάνιες 
είναι οι νόσοι που δεν προσβάλλουν 
περισσότερα από 5 άτομα ανά 10 000·

(1) να εφαρμόσουν ένα κοινό για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμό των σπάνιων 
νόσων σύμφωνα με τον οποίο σπάνιες 
είναι οι νόσοι που δεν προσβάλλουν 
περισσότερα από 5 άτομα ανά 10 000, ως 
αριθμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
σύνολό της, αλλά είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να εξακριβωθεί η ακριβής 
κατανομή για κάθε κράτος μέλος· να 
καταρτίσουν κατάλογο σπάνιων νόσων 
και να διαθέτουν μόνιμη επιστημονική 
επιτροπή που θα καθορίζει εάν μια 
ασθένεια με συχνότητα εμφάνισης σε 
περισσότερα από 5 ανά 10.000 άτομα 
μπορεί να θεωρείται σπάνια νόσος·

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 3 - εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) να συμπεριλάβουν στο εθνικό σχέδιο 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις που θα 
αποσκοπούν στην προαγωγή της έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
δημόσια υγεία και της κοινωνικής έρευνας, 
στον τομέα των σπάνιων νόσων, ιδιαίτερα 
με σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων όπως οι 
εγκάρσιες υποδομές και τα σχέδια που 
αφορούν συγκεκριμένες νόσους.

(4) να συμπεριλάβουν στο εθνικό σχέδιο 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις που θα 
αποσκοπούν στην προαγωγή της έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη 
δημόσια υγεία και της κοινωνικής έρευνας, 
στον τομέα των σπάνιων νόσων, ιδιαίτερα 
με σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων όπως οι 
εγκάρσιες υποδομές και τα σχέδια που 
αφορούν συγκεκριμένες νόσους, καθώς 
και της έρευνας σχετικά με διαγνωστικές 
δοκιμές και σχετικά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 4 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) να εντοπίσουν εθνικά ή περιφερειακά 
κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σε όλη την 
εθνική επικράτεια έως το τέλος του 2011 
και να προωθήσουν τη δημιουργία 
κέντρων εμπειρογνωμοσύνης όπου δεν 
υπάρχουν, κυρίως συμπεριλαμβάνοντας 
στο εθνικό τους σχέδιο για τις σπάνιες 
νόσους διατάξεις για τη δημιουργία 
εθνικών ή περιφερειακών κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης·

(1) να εντοπίσουν εθνικά ή περιφερειακά 
κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σε όλη την 
εθνική επικράτεια έως το τέλος του 2011 
και να προωθήσουν τη δημιουργία 
κέντρων εμπειρογνωμοσύνης όπου δεν 
υπάρχουν, κυρίως συμπεριλαμβάνοντας 
στο εθνικό τους σχέδιο για τις σπάνιες 
νόσους διατάξεις για τη δημιουργία 
εθνικών ή περιφερειακών κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης· να συμβάλλουν στην 
κατάρτιση καταλόγων σπάνιων νόσων 
και εμπειρογνωμόνων στον τομέα των 
σπάνιων νόσων·

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 4 - εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) να ενθαρρύνουν, πιθανότατα με 
χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κέντρα και 
τα νοσοκομεία εμπειρογνωμοσύνης να 
δημιουργήσουν ειδικούς κύκλους 
κατάρτισης για επαγγελματίες στον τομέα 
ορισμένων σπάνιων νόσων και να τους 
διευκολύνουν να αποκτήσουν σχετική 
εμπειρογνωμοσύνη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καταρτίζονται περισσότεροι επαγγελματίες στον τομέα των σπάνιων 
νόσων με στόχο την αποτελεσματική τους καταπολέμηση.

Τροπολογία 12

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 6 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις σχετικά 
με την υποστήριξη των οργανώσεων 
ασθενών και τη διαβούλευση με αυτές, 
όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 
2.

(3) να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια 
για τις σπάνιες νόσους διατάξεις σχετικά 
με την υποστήριξη των οργανώσεων 
ασθενών και τη διαβούλευση με αυτές, 
όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 
2· να εξασφαλίσουν ότι τα εθνικά σχέδια 
προβλέπουν τον εντοπισμό εθνικών ή 
περιφερειακών κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης και την κατάρτιση 
καταλόγων εμπειρογνωμόνων στον τομέα 
των σπάνιων νόσων·

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενική εισαγωγή και εκτίμηση της πρότασης 
Σύστασης του Συμβουλίου

Η παρούσα Σύσταση του Συμβουλίου πρέπει να επιδοκιμαστεί δεδομένου ότι είναι απολύτως 
αναγκαίο να αναληφθεί συντονισμένη δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων τόσο σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τούτο αιτιολογείται με το σκεπτικό 
ότι, μολονότι η συχνότητα εμφάνισης κάθε σπάνιας νόσου είναι πολύ χαμηλή, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προσβάλλονται εκατομμύρια άτομα διότι ο αριθμός των νόσων αυτού του 
είδους ανέρχεται σε χιλιάδες.

Ωστόσο, η παρούσα πρόταση είναι πραγματικά ανεπαρκής στη σημερινή μορφή της και δεν 
είναι δυνατό να οδηγήσει στην κατάρτιση βιώσιμου προγράμματος. Τούτο οφείλεται στο 
γεγονός ότι δεν περιγράφει, τουλάχιστον με γενικούς όρους, τόσο την απαιτούμενη
χρηματοδότηση της ΕΕ όσο και τη συγχρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών 
μελών ή άλλων οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατό να προωθηθούν ορισμένα 
σημαντικά ζητήματα των σπάνιων νόσων, και συγκεκριμένα, η δημιουργία δικτύων 
κέντρων εμπειρογνωμοσύνης, η καταλογοποίηση των νόσων, η απαιτούμενη ειδική 
έρευνα, κ.ά.

Στο κείμενο ζητείται να υποβάλλει η Επιτροπή πρόταση για την εφαρμογή των μέτρων πέντε 
χρόνια μετά την έγκρισή τους, που συνιστά μακρά περίοδο κατά την οποία δεν παρέχεται 
καμία δυνατότητα για έμπρακτες ενέργειες δεδομένου ότι δεν προβλέπεται χρηματοδότηση.

Για το λόγο αυτό, υπό την ιδιότητά μου ως εισηγητή, προτείνω να κληθεί η Επιτροπή να 
υποβάλλει την πρόταση εφαρμογής το αργότερο έως τα τέλη του 2012, δεδομένου ότι έως 
την ημερομηνία αυτή θα διατίθενται τα απαιτούμενα στοιχεία εκ μέρους των κρατών μελών 
σχετικά με κέντρα εμπειρογνωμόνων και εμπειρογνωμοσύνης για σπάνιες νόσους (2011).

Η εν λόγω πρόταση εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρεται ειδικότερα στη 
χρηματοδότηση/συγχρηματοδότηση κ.ά., στους τομείς:
α) της συγκέντρωσης επιδημιολογικών δεδομένων και στην κατάρτιση καταλόγου σπάνιων 
νόσων, δεδομένου ότι τούτο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να διαμορφωθεί σαφής εικόνα 
του τομέα αυτών των νόσων στην ΕΕ·
β) της δημιουργίας σχετικών δικτύων·
γ) της δημιουργίας κέντρων εμπειρογνωμοσύνης σε κράτη μέλη που δεν διαθέτουν κέντρα 
τέτοιου είδους·
δ) της δημιουργίας ειδικών κύκλων κατάρτισης στα υφιστάμενα κέντρα όπου θα αποκτούν 
επαγγελματίες την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη·
ε) της κινητοποίησης εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την προώθηση των υφιστάμενων γνώσεων·
στ) της έρευνας σχετικά με διαγνωστικά εργαλεία και διαγνωστικές δοκιμές για τις σπάνιες 
νόσους και ιδίως τις γενετικές.

Θα πρέπει να θεωρήσουμε την εν λόγω πρόταση Σύστασης του Συμβουλίου ως χάρτη 
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πορείας για τη δημιουργία χρήσιμων προϋποθέσεων στον τομέα των σπάνιων νόσων, και 
πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχει γενικό χαρακτήρα, αλλά θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμη 
φορά ότι για την αποτελεσματική και επιτυχή εφαρμογή της, η πρόταση πρέπει να διατυπωθεί 
σαφέστερα και να προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (έτη) εφαρμογής.

Σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αναφέρονται 
στην πρόταση εφαρμογής της Επιτροπής

1.  Όπως ήδη προκύπτει από τη Σύσταση του Συμβουλίου, ο τομέας των σπάνιων νόσων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προσδιοριστεί σαφώς:
- τόσο όσον αφορά ένα μητρώο στο οποίο ταξινομούνται οι νόσοι σε μεμονωμένο επίπεδο,
- όσο και όσον αφορά την ακρίβεια των στατιστικών δεδομένων.
Τούτο καθίσταται σαφές στη μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών 
(27 έως 36 εκατ. άτομα) και τον αριθμό σπάνιων νόσων (5.000 έως 10.000).

2.  Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι πρέπει να χειριστούμε το ζήτημα αυτό με 
ευελιξία διότι ο ορισμός της σπάνιας νόσου που προσβάλλει λιγότερα από 5 ανά 10.000 
άτομα είναι υπερβολικά περιοριστικός, δεδομένου ότι ενδέχεται κάποια αριθμητικά 
στοιχεία να υπερβαίνουν κάπως την αναλογία αυτή και να αντιμετωπίζουμε το δίλημμα ότι 
δεν πρόκειται για μια σπάνια νόσο εάν η αναλογία είναι λ.χ. 5,1. Επίσης, μια σπάνια νόσος 
μπορεί να κατανέμεται με διαφορετικό ρυθμό από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο.

3.  Λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων που προσβάλλονται παρά τη χαμηλή συχνότητα 
εμφάνισης κάθε νόσου, είναι απολύτως αναγκαίο να αναληφθεί συντονισμένη δράση στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό, πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να 
επιχειρεί η τελική πρόταση εφαρμογής να συγκεντρώσει τα ειδικευμένα κέντρα και 
νοσοκομεία για ορισμένες από τις νόσους αυτές, καθώς και της εμπειρογνωμοσύνης που 
υπάρχει σε κάθε χώρα και να τα συνδέει μέσω δικτύου.

4.  Είναι επίσης προφανές ότι για την καταπολέμηση των σπάνιων νόσων πρέπει να 
ρυθμίζεται η κινητικότητα των ασθενών διότι δεν διατίθεται κάθε μορφή 
εμπειρογνωμοσύνης σε κάθε κράτος μέλος. 
Για το λόγο αυτό, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικά κέντρα και εμπειρογνώμονες που να μπορούν 
να αναλάβουν τη θεραπεία των ασθενών, τούτο θα πρέπει να διορθωθεί μέσω της 
κινητικότητάς τους. Στην περίπτωση αυτή, το ζήτημα της χρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξετάζεται από τα κράτη μέλη.

5.  Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η κινητικότητα των επαγγελματιών, και 
συγκεκριμένα:
α) η κινητικότητα των εμπειρογνωμόνων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκειμένου να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων κέντρων σε άλλα κράτη μέλη·
β) η κινητικότητα επαγγελματιών για την απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με 
ορισμένες σπάνιες νόσους σε υφιστάμενα κέντρα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η δράση αυτή απαιτεί τη δημιουργία κύκλων κατάρτισης και κλινικής πρακτικής για την 
κατάρτιση περισσότερων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις νόσους αυτές.
Για το λόγο αυτό, η αποστολή αυτών των κέντρων δεν θα είναι μόνο η καταπολέμηση 
σπάνιων νόσων αλλά και η δημιουργία του απαραίτητου περιβάλλοντος για τη διάδοση των 
γνώσεων.
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6.  Τέλος, καθότι πολλές από τις σπάνιες νόσους είναι κληρονομικού χαρακτήρα, η έρευνα 
και η καινοτομία είναι απολύτως απαραίτητες για την αύξηση της διαγνωστικής 
ικανότητας μέσω γενετικών δοκιμών.

7.  Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν γενετικές δοκιμές και μπορούν να εφαρμόζονται σε 
διαδικασίες πριν από το στάδιο της τεχνητής γονιμοποίησης προκειμένου να 
αποφεύγονται τέτοιου είδους ασθένειες στα έμβρυα και να εξαλείφονται συνεπώς ορισμένες 
από τις νόσους αυτές. Τέτοιου είδους πρακτικές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συντονισμένης δράσης με παροχή συμβουλών σε θέματα γενετικής και δίκτυα πληροφοριών. 
Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές για ορισμένες νόσους και τούτο θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να εξετάζεται δεδομένου ότι με την εφαρμογή αυτών των 
δράσεων θα εξαλειφθούν τελικά ορισμένες από τις ασθένειες αυτές.


