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*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel
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antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
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***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu soovitus Euroopa tegevuse kohta haruldaste 
haiguste valdkonnas
(KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008(0218(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0726);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 152 lõike 4 teist lõiku, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0455/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Haruldased haigused on ohuks Euroopa 
kodanike tervisele, kuna tegemist on 
eluohtlike või krooniliste invaliidistavate 
haigustega, mis esinevad harva ja on väga 
keerukad.

(1) Haruldased haigused on ohuks Euroopa 
kodanike tervisele, kuna tegemist on 
eluohtlike või krooniliste invaliidistavate 
haigustega, mis esinevad harva ja on väga 
keerukad, kuid kuna haruldasi haigusi on 
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väga palju erinevaid tüüpe, on neisse 
haigestunud inimeste koguarv üsna suur.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Haruldasi haigusi, sealhulgas geneetilisi 
haigusi käsitlev ühenduse 
tegevusprogramm võeti vastu 
ajavahemikuks 1. jaanuar 1999 – 31. 
detsember 2003. Kõnealuses programmis 
loeti haruldaseks haiguseks haigust, mis 
esineb Euroopa Liidus vähem kui viiel 
inimesel kümnest tuhandest.

(2) Haruldasi haigusi, sealhulgas geneetilisi 
haigusi käsitlev ühenduse 
tegevusprogramm võeti vastu 
ajavahemikuks 1. jaanuar 1999 – 31. 
detsember 2003. Kõnealuses programmis 
loeti haruldaseks haiguseks haigust, mis 
esineb Euroopa Liidus vähem kui viiel 
inimesel kümnest tuhandest, kusjuures 
selle näitaja aluseks peab olema 
teadusuuringutel põhinev statistika.

Or. en

Selgitus

Et vältida dilemmasid seoses haigustega, mis esinevad 5,1 või 5,2 inimesel 10 000st, on vaja 
suuremat paindlikkust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Statistilise esinemussageduse alusel 
tuleks haruldased haigused ülitäpselt 
katalogiseerida ja kataloog selle 
võimaliku täiendamise otstarbel 
teaduskomitee poolt regulaarselt läbi 
vaadata.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Liidus esinevate haruldaste haiguste kohta tuleb tingimata koostada kataloog.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tänapäeval esineb hinnanguliselt 5 000 
kuni 8 000 erinevat haruldast haigust, mis 
mõjutavad 6–8% elanikkonnast ehk 27–36 
miljonit inimest nende elu jooksul. 
Enamik inimesi kannatavad veelgi 
harvemini esinevate haiguste all, mis 
esinevad vaid ühel inimesel 100 000st või 
veelgi harvem.

(4) Tänapäeval esineb hinnanguliselt 5 000 
kuni 8 000 erinevat haruldast haigust, mis 
mõjutavad elu jooksul 6–8% 
elanikkonnast. Teisisõnu: kuigi kõik 
haruldased haigused on harvaesinevad, 
on kõigi nende poolt mõjutatud inimeste 
koguarv üsna suur, ulatudes Euroopa 
Liidus 27−36 miljonini. Enamik inimesi 
kannatavad veelgi harvemini esinevate 
haiguste all, mis esinevad vaid ühel 
inimesel 100 000st või veelgi harvem.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vähese levimuse ja keerukuse tõttu on 
haruldaste haiguste puhul vaja 
konkreetsetel ja ühendatud jõupingutustel 
põhinevat üldist lähenemisviisi, et ennetada 
märkimisväärset haigestumust või 
välditavat enneaegset suremust ning 
parandada haigestunud isikute elukvaliteeti 
ja sotsiaal-majanduslikke väljavaateid.

(5) Vähese levimuse, keerukuse ja 
haigestunute suure hulga tõttu on 
haruldaste haiguste puhul vaja 
konkreetsetel ja ühendatud jõupingutustel 
põhinevat üldist lähenemisviisi, et ennetada 
märkimisväärset haigestumust või 
välditavat enneaegset suremust ning 
parandada haigestunud isikute elukvaliteeti 
ja sotsiaal-majanduslikke väljavaateid.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu soovitus
Üleskutse 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Esitama hiljemalt viienda aasta lõpuks 
alates käesoleva direktiivi 
vastuvõtmiskuupäevast nõukogule, 
Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide 
Komiteele liikmesriikidest saadud teabe 
põhjal rakendusaruande käesoleva 
soovituse kohta, hindama kavandatud 
meetmete tõhusust ning kaaluma
täiendavate meetmete võtmise vajadust.

1. Esitama nõukogule, Euroopa 
Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele 
liikmesriikidest saadud teabe põhjal 
käesoleva soovituse kohta koostatud 
rakendusaruande hiljemalt 2012. aasta 
lõpuks, mil komisjon teeb ettepaneku muu 
hulgas järgmisi valdkondi puudutavate 
rakendusmeetmete kohta: a) haruldasi 
haigusi käsitleva ühenduse tegevuskava 
tõhusaks toimimiseks vajalikud 
eelarvemeetmed; b) ekspertkeskuste 
asjakohaste võrgustike loomine; c)
haruldaste haigustega seotud 
epidemioloogiliste andmete kogumine; d)
ekspertide ja tervishoiutöötajate liikuvus;
e) patsientide liikuvus; ja f) täiendavate 
meetmete võtmise vajaduse kaalumine.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu soovitus
Soovitus 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) teada anda, kas neil on 
spetsialiseerunud keskusi, ja koostama 
ekspertide kataloogi;

Or. en



PR\766840ET.doc 9/13 PE420.052v01-00

ET

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu soovitus
Soovitus 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) rakendada Euroopa Liidu ühist 
haruldaste haiguste määratlust, mille 
kohaselt loetakse haruldaseks haiguseks 
haigust, mis esineb kuni viiel inimesel 
10 000st;

(1) rakendada Euroopa Liidu ühist 
haruldaste haiguste määratlust, mille 
kohaselt loetakse haruldaseks haiguseks 
haigust, mis esineb kuni viiel inimesel 
10 000st; see näitaja kehtib terve Euroopa 
Liidu kohta, kuid väga oluline on teada 
haiguste täpset esinemissagedust igas 
liikmesriigis; samuti koostada haruldaste 
haiguste kataloog ning asutada alaline 
teaduskomitee, kes otsustab, kas haigust 
võib lugeda haruldaseks haiguseks, isegi 
kui see esineb rohkem kui 5 inimesel 10 
000st;

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu soovitus
Soovitus 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) lisada haruldaste haiguste riiklikku 
kavasse sätted uurimistegevuse 
edendamiseks haruldaste haiguste 
valdkonnas, kaasa arvatud rahvatervise ja 
sotsiaaluuringud, eelkõige selleks, et luua 
vahendid, nagu transversaalsed 
infrastruktuurid ja konkreetsetele 
haigustele pühendatud projektid.

(4) lisada haruldaste haiguste riiklikku 
kavasse sätted uurimistegevuse 
edendamiseks haruldaste haiguste 
valdkonnas, kaasa arvatud rahvatervise ja 
sotsiaaluuringud, eelkõige selleks, et luua 
vahendid, nagu transversaalsed 
infrastruktuurid ja konkreetsetele 
haigustele pühendatud projektid, ning 
diagnostiliste katsete ja 
diagnostikavahendite alased uuringud.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu soovitus
Soovitus 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teha kindlaks riiklikud ja piirkondlikud 
ekspertkeskused kogu riigi territooriumil 
2011. aasta lõpuks ning kui neid veel ei 
ole, siis edendada selliste ekspertkeskuste 
loomist, tehes seda eelkõige riiklike või 
piirkondlike ekspertkeskuste loomist 
käsitlevate sätete lisamise kaudu haruldaste 
haiguste riiklikesse kavadesse;

(1) teha kindlaks riiklikud ja piirkondlikud 
ekspertkeskused kogu riigi territooriumil 
2011. aasta lõpuks ning kui neid veel ei 
ole, siis edendada selliste ekspertkeskuste 
loomist, tehes seda eelkõige riiklike või 
piirkondlike ekspertkeskuste loomist 
käsitlevate sätete lisamise kaudu haruldaste 
haiguste riiklikesse kavadesse; aidata 
koostada haruldaste haiguste ja 
haruldaste haiguste ekspertide katalooge;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu soovitus
Soovitus 4 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) julgustada ekspertkeskusi ja 
spetsialiseerunud haiglaid koostama 
(võimaluse korral Euroopa Liidu poolse 
rahastamise või kaasrahastamise abil) 
tervishoiutöötajatele mõeldud teatavaid 
haruldasi haigusi käsitlevaid 
erikoolitusprogramme ja võimaldama 
tervishoiutöötajatel omandada vajalikke 
eriteadmisi.

Or. en

Selgitus

Haruldaste haigustega tõhusaks võitlemiseks tuleb haruldaste haiguste alal välja õpetada 
rohkem tervishoiutöötajaid. 
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu soovitus
Soovitus 6 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) lisada haruldaste haiguste riiklikesse 
kavadesse sätted 
patsiendiorganisatsioonide toetamise ja 
nendega nõupidamise kohta, nagu osutatud 
lõikudes 1 ja 2.

(3) lisada haruldaste haiguste riiklikesse 
kavadesse sätted 
patsiendiorganisatsioonide toetamise ja 
nendega nõupidamise kohta, nagu osutatud 
punktides 1 ja 2; tagada, et riiklikes 
kavades nähakse ette riiklike või 
piirkondlike ekspertkeskuste määramine 
ning haruldaste haiguste ekspertide 
kataloogide koostamine.

Or. en
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SELETUSKIRI

Üldine sissejuhatus ja hinnang
ettepanekule võtta vastu nõukogu soovitus

Nõukogu soovitus on teretulnud, kuna kooskõlastatud tegevus haruldaste haiguste valdkonnas 
on Euroopa Liidu ning liikmesriigi tasandil absoluutselt hädavajalik. Seda põhjusel, et kuigi 
haruldaste haiguste esinemissagedus on väga madal, mõjutavad need Euroopa Liidus 
miljoneid inimesi, sest neid haigusjuhte mõõdetakse tuhandetes.

Siiski on käesolev ettepanek selle praegusel kujul tõsiselt ebapiisav ning selle alusel ei ole 
võimalik luua toimivat programmi. Seda põhjusel, et see ei näe ette, isegi mitte üldistes 
joontes, vajalikku rahastamist ELilt ega ELi ja liikmesriikide või teiste organisatsioonide 
poolset kaasrahastamist. Seega ei saa see edendada haruldaste haiguste valdkonna teatavaid 
põhiaspekte tõhusalt, nagu näiteks ekspertkeskuste võrgustike loomine, haiguste 
kataloogimine, eriuuringute vajadus jne.

Tekstis nõutakse, et komisjon esitaks rakendusettepaneku viis aastat pärast teksti 
vastuvõtmist, mis on pikk aeg, mille vältel ei saa praktiliselt mitte midagi teha, sest 
rahastamist pole ette nähtud.

Seetõttu teen raportöörina ettepaneku, et komisjonil palutakse esitada rakendusettepanek
hiljemalt 2012. aasta lõpuks, kuna selleks tähtajaks on liikmesriikidelt saadud nõutav teave 
ekspertkeskuste ning haruldasi haigusi puudutavate erialaste teadmiste kohta (2011).

Rakendusettepanekus tuleks eriliselt ära märkida rahastamine/kaasrahastamine järgmistes 
valdkondades:
a) epidemioloogiliste andmete kogumine ning haruldaste haiguste kataloogi koostamine, kuna 
see on vajalik, et saada selge pilt nende haiguste esinemisest ELis;
b) asjakohaste võrgustike moodustamine;
c) ekspertkeskuste loomine liikmesriikides, kus need puuduvad;
d) olemasolevates keskustes tervishoiutöötajatele spetsiaalsete koolituskursuste loomine 
ekspertteadmiste andmiseks;
e) ekspertide ja tervishoiutöötajate mobiliseerimine vajalike tingimuste loomiseks, et 
olemasolevaid teadmisi edasi arendada;
f) diagnostikavahenditega seotud teadusuuringud ja katsed seoses haruldaste haigustega ning 
eriti seoses geneetiliste haigustega.

Peaksime kaaluma seda ettepanekut võtta vastu nõukogu soovitus kui tegevuskava, millega 
luuakse abistavad tingimused haruldaste haiguste valdkonnas, ning peaksime mõistma, et see 
omab üldist iseloomu, kuid ma sooviksin veel kord rõhutada, et edukaks ja tõhusaks 
kohaldamiseks peab ettepanek olema täpsem ja selgem rakendamise tähtaegade (aastate) osas.
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Olulised aspektid, mida tuleks
seoses komisjoni rakendusettepanekuga mainida

1. Nagu nõukogu soovitusest ilmneb, ei ole haruldaste haiguste valdkond Euroopa Liidus 
selgelt määratletud
– ei registrina, mis loetleks haigused ükshaaval,
– ega ka statistiliste andmete täpsuse osas.
Seda tõendab suur erinevus patsientide arvus (27–36 miljonit inimest) ning haruldaste 
haiguste arvus (5000–10 000 haruldast haigust).

2. Samuti on oluline märkida, et meie lähenemisviis teemale peaks olema paindlikum, kuna 
haruldase haiguse määratlemine haigusena, mis mõjutab vähem kui 5 inimest 10 000st, on 
liiga piirav, kuna esineda võivad arvud, mis jäävad sellest koefitsiendist veidi ülespoole, 
mille tulemusel oleme silmitsi dilemmaga, kas pidada haruldaseks haiguseks näiteks sellist 
haigust, mille koefitsient on 5,1. Samuti võib haruldase haiguse levik liikmesriigiti erineda.

3. Mõjutatud inimeste suure arvu, kuid samas iga haiguse madala esinemissageduse tõttu on 
kooskõlastatud tegevus Euroopa Liidu tasandil absoluutselt vajalik.
Sel põhjusel usun, et on kohane, kui lõplikus rakendusettepanekus püütakse ühendada mõnele 
sellisele haigusele spetsialiseerunud keskused ja haiglad ning samuti igas riigis 
olemasolevad ekspertteadmised ning liita need ühte võrgustikku.

4. Samuti on ilmne, et haruldaste haiguste vastu võitlemiseks on vaja reguleerida patsientide 
liikuvust, kuna igas liikmesriigis ei leidu ekspertteadmisi kõigis valdkondades.
Seetõttu – kuni puuduvad ekspertteadmised ja keskused, mis saaksid patsientide eest 
hoolitseda – tuleks olukorda parandada patsientide liikuvuse abil. Siinkohal tuleks 
rahastamise küsimus jätta liikmesriikide otsustada.

5. Teiseks väga oluliseks aspektiks on tervishoiutöötajate liikuvus, see hõlmab:
a) ekspertide liikuvust Euroopa Liidus, et aidata luua uusi keskusi teistes liikmesriikides;
b) tervishoiutöötajate liikuvust, et omandada ekspertteadmisi teatud haruldaste haiguste kohta, 
mis on olemas üle Euroopa Liidu asuvates keskustes. See tegevus nõuab koolituskursuste ja 
kliinilise praktika võimaluste loomist, et koolitada rohkem eksperte kõnealuste haiguste 
valdkonnas.
Seetõttu ei ole nende keskuste ülesandeks mitte ainult võitlus haruldaste haiguste vastu, vaid 
ka vajaliku keskkonna loomine teadmiste edasiandmiseks.

6. Viimasena, kuna paljud nendest haruldastest haigustest on pärilikud, on teadusuuringud ja 
innovatsioon absoluutselt hädavajalikud, et parandada diagnoosimise võimalikkust 
geneetiliste testide abil.

7. On olemas haigusjuhtumid, mille jaoks eksisteerivad geneetilised testid, mida saab 
kasutada siirdamisele eelnevate protseduuride vältel, et hoida ära embrüote haigused ning 
sel viisil osa neist haigustest hävitada. Seda tuleks teha koos geneetilise nõustamisega ning 
teabevõrgustike kasutamisega. Vastav praktika toimib osas liikmesriikides teatud haiguste 
puhul ning seda tuleks kaaluda ning arvesse võtta, kuna nende tegevuste elluviimine hävitab 
lõpptulemusena osa kõnealustest haigustest.


