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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende Europees optreden op 
het gebied van zeldzame ziekten
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   

– gelet op artikel 152, lid 4 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C6-0455/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Zeldzame ziekten zijn 
levensbedreigende of chronisch 
invaliderende ziekten met een geringe 
prevalentie en een grote complexiteit, en 
vormen als zodanig een 
gezondheidsbedreiging voor de Europese 
burgers.

(1) Zeldzame ziekten zijn 
levensbedreigende of chronisch 
invaliderende ziekten met een geringe 
prevalentie en een grote complexiteit, en 
vormen als zodanig een 
gezondheidsbedreiging voor de Europese 
burgers, maar het aantal zieken is, 
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aangezien er zo veel verschillende soorten 
zeldzame ziekten zijn, relatief hoog. 

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor de periode van 1 januari 1999 tot 
en met 31 december 2003 is een 
communautair actieprogramma inzake 
zeldzame ziekten, met inbegrip van ziekten 
van genetische oorsprong, vastgesteld. In 
dat programma werden zeldzame ziekten 
gedefinieerd als ziekten waaraan minder 
dan 5 op de 10 000 mensen in de Europese 
Unie lijden. 

(2) Voor de periode van 1 januari 1999 tot 
en met 31 december 2003 is een 
communautair actieprogramma inzake 
zeldzame ziekten, met inbegrip van ziekten 
van genetische oorsprong, vastgesteld. In 
dat programma werden zeldzame ziekten 
gedefinieerd als ziekten waaraan minder 
dan 5 op de 10 000 mensen in de Europese 
Unie lijden; dit aantal moet op statistische 
grondslag na wetenschappelijk onderzoek 
worden beoordeeld . 

Or. en

Motivering

Er is meer soepelheid vereist om dilemma's te voorkomen die ontstaan als er 5,1 of 5,2 
mensen per 10.000 aan een ziekte lijden.

Amendement 3

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Op basis van deze statistische 
gegevens moeten zeldzame ziekten 
nauwkeurig in kaart worden gebracht en 
regelmatig door een wetenschappelijk 
comité opnieuw bezien om vast te stellen 
of er eventuele toevoegingen noodzakelijk 
zijn.
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Or. en

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk een catalogus van zeldzame ziektes in de Europese Unie  samen 
te stellen.

Amendement 4

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er zijn momenteel naar schatting 5 000 
tot 8 000 verschillende zeldzame ziekten, 
waaraan 6 tot 8% van de bevolking in de 
loop van zijn leven lijdt. Voor de Europese 
Unie betekent dit dat 27 tot 36 miljoen 
mensen een zeldzame ziekte hebben of 
krijgen. Hiervan lijden de meeste mensen 
aan een ziekte die bij 1 op de 100 000 
mensen of minder voorkomt.

(4) Er zijn momenteel naar schatting 5 000 
tot 8 000 verschillende zeldzame ziekten, 
waaraan 6 tot 8% van de bevolking in de 
loop van zijn leven lijdt. Voor de Europese 
Unie betekent dit met andere woorden dat
iedere zeldzame ziekte op zich een geringe 
prevalentie heeft, maar dat het totaal 
aantal zieken vrij hoog is en ligt tussen de 
27 en 36 miljoen mensen . Hiervan lijden 
de meeste mensen aan een ziekte die bij 1 
op de 100 000 mensen of minder 
voorkomt.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Vanwege de geringe prevalentie en de 
specifieke kenmerken van zeldzame 
ziekten vereisen deze ziekten een algemene 
aanpak, gebaseerd op bijzondere 
gebundelde inspanningen om een grote 
morbiditeit of vermijdbare vroegtijdige 
mortaliteit te voorkomen en de 
levenskwaliteit en het sociaaleconomisch 
potentieel van de getroffen personen te 

(5) Vanwege de geringe prevalentie , de 
specifieke kenmerken  en het hoge 
totaalaantal gevallen van zeldzame 
ziekten vereisen deze ziekten een algemene 
aanpak, gebaseerd op bijzondere 
gebundelde inspanningen om een grote 
morbiditeit of vermijdbare vroegtijdige 
mortaliteit te voorkomen en de 
levenskwaliteit en het sociaaleconomisch 
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verbeteren. potentieel van de getroffen personen te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een aanbeveling
Paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. uiterlijk aan het eind van het vijfde jaar 
na de datum van goedkeuring van deze 
aanbeveling aan de hand van de door de 
lidstaten verstrekte informatie een aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s gericht 
uitvoeringsverslag over deze aanbeveling 
op te stellen, waarin wordt beoordeeld in 
hoeverre de voorgestelde maatregelen 
doeltreffend zijn en of nadere 
maatregelen noodzakelijk zijn;

1. aan de hand van de door de lidstaten 
verstrekte informatie een aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s gericht 
uitvoeringsverslag over deze aanbeveling 
op te stellen, en wel uiterlijk eind 2012, het 
jaar waarin zij de uitvoeringsmaatregelen 
zal voorstellen, o.m.: a) de 
begrotingsmaatregelen die noodzakelijk 
zijn voor de daadwerkelijke uitvoering van 
het Programma van de Gemeenschap 
voor zeldzame ziekten;  b) het opzetten 
van desbetreffende netwerken van 
expertisecentra; c) de verzameling van 
epidemiologische gegevens over zeldzame 
ziektes; d) de mobiliteit van deskundigen 
en vakmensen;  e) de mobiliteit van 
patiënten; en f) overweging van de 
noodzaak van andere maatregelen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een aanbeveling
Paragraaf 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) te verklaren of zij beschikken over 
gespecialiseerde centra en een catalogus 
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van deskundigen op te stellen;

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een aanbeveling
Paragraaf 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de gemeenschappelijke definitie van de 
Europese Unie voor zeldzame ziekten als 
ziekten waaraan niet meer dan 5 op de 
10 000 mensen lijden, te hanteren;

(1) de gemeenschappelijke definitie van de 
Europese Unie voor zeldzame ziekten als 
ziekten waaraan niet meer dan 5 op de 10 
000 mensen lijden, te hanteren als cijfer 
voor de Europese Unie als geheel; het is 
echter uiterst belangrijk de exacte 
verdeling per lidstaat te kennen; alsook 
een catalogus samen te stellen van 
zeldzame ziektes  en door een 
wetenschappelijk comité laten bepalen of 
een ziekte als zeldzaam kan worden 
beschouwd ook als zij bij meer dan 5 van 
de 10.000 inwoners  voorkomt;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een aanbeveling
Paragraaf 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen om 
onderzoek naar zeldzame ziekten, 
waaronder volksgezondheids- en sociaal 
onderzoek, te bevorderen, in het bijzonder 
met het oog op de ontwikkeling van 
hulpmiddelen als transversale 
infrastructuur en projecten voor specifieke 
ziekten;

(4) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen om 
onderzoek naar zeldzame ziekten, 
waaronder volksgezondheids- en sociaal 
onderzoek, te bevorderen, in het bijzonder 
met het oog op de ontwikkeling van 
hulpmiddelen als transversale 
infrastructuur en projecten voor specifieke 
ziekten, alsmede onderzoek op het gebied 
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van diagnostische tests en hulpmiddelen;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een aanbeveling
Paragraaf 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) uiterlijk eind 2011 op hun hele 
nationale grondgebied nationale of 
regionale expertisecentra te identificeren 
en wanneer deze nog niet bestaan, de 
oprichting van expertisecentra te 
bevorderen, met name door in hun 
nationale plan voor zeldzame ziekten 
bepalingen betreffende de oprichting van 
nationale of regionale expertisecentra op te 
nemen;

(1) uiterlijk eind 2011 op hun hele 
nationale grondgebied nationale of 
regionale expertisecentra te identificeren 
en wanneer deze nog niet bestaan, de 
oprichting van expertisecentra te 
bevorderen, met name door in hun 
nationale plan voor zeldzame ziekten 
bepalingen betreffende de oprichting van 
nationale of regionale expertisecentra op te 
nemen; bijstand te verlenen bij de 
samenstelling van catalogi van zeldzame 
ziektes en deskundigen op het gebied 
zeldzame ziektes ;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een aanbeveling
Paragraaf 4 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) zo mogelijk met behulp van 
financiering of cofinanciering van de 
Europese Unie expertisecentra of -
ziekenhuizen aan te moedigen specifieke 
opleidingen op te zetten voor specialisten 
op het gebied van bepaalde zeldzame 
ziektes en hen in staat te stellen de 
desbetreffende deskundigheid op te doen;

Or. en
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Motivering

Om zeldzame ziektes  doelmatig te bestrijden is het van wezenlijk belang meer specialisten op 
dat gebied op te leiden. 

Amendement 12

Voorstel voor een aanbeveling
Paragraaf 6 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen over de 
ondersteuning en raadpleging van 
patiëntenorganisaties, zoals bedoeld onder 
1) en 2);

(3) in de nationale plannen voor zeldzame 
ziekten bepalingen op te nemen over de 
ondersteuning en raadpleging van 
patiëntenorganisaties, zoals bedoeld onder 
1) en 2); erop toe te zien dat in nationale 
plannen wordt bepaald dat er nationale of 
regionale expertisecentra worden 
aangewezen en dat er catalogi van 
deskundigen op het gebied van zeldzame 
ziektes  worden samengesteld;

Or. en
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TOELICHTING

Algemene inleiding en beoordeling
van het voorstel voor een aanbeveling van de Raad

Deze aanbeveling van de Raad komt als geroepen omdat gecoördineerd optreden van de 
Europese Unie op het gebied van zeldzame ziektes absoluut noodzakelijk  is. Dit komt 
doordat zeldzame ziektes   weliswaar weinig voorkomen, terwijl er in de hele Europese Unie 
toch miljoenen mensen aan lijden omdat er duizenden van dit soort ziektes bestaan. 

Dit voorstel is in zijn huidige vorm eigenlijk echter ontoereikend en het is onmogelijk op de 
grondslag ervan een uitvoerbaar programma op te stellen. Dit komt doordat de noodzakelijke 
financiering door de EU en de cofinanciering door EU en lidstaten of andere organisaties niet 
eens in algemene termen wordt beschreven. Op die manier kunnen bepaalde wezenlijke 
aspecten van zeldzame ziektes  niet daadwerkelijk worden bevorderd. Ten denken valt aan 
het opzetten van netwerken van expertisecentra, de catalogisering van ziektes, 
noodzakelijk speciaal onderzoek enz..

In het document wordt aangedrongen op een tenuitvoerleggingsvoorstel van de Commissie 
vijf jaar na goedkeuring. Tijdens deze lange periode kan  praktisch niets worden gedaan 
aangezien er geen financiering beschikbaar is. 

Daarom stel ik als rapporteur voor de Commissie te verzoeken het 
tenuitvoerleggingsvoorstel uiterlijk eind 2012 in te dienen, daar de vereiste gegevens van de 
lidstaten over deskundigencentra en deskundigheid inzake zeldzame ziektes tegen die tijd 
beschikbaar zullen zijn (2011). 

In deze tenuitvoerlegging  moet specifiek worden vermeld de financiering/cofinanciering enz. 
op het gebied van:
a) de verzameling van epidemiologische gegevens en de samenstelling van een catalogus van 
zeldzame ziektes  , daar dit noodzakelijk is voor een helder beeld van de situatie in de EU met 
betrekking tot deze ziektes;
b) het opzetten van desbetreffende netweken;
c) het opzetten van deskundigencentra in lidstaten waar dergelijke centra momenteel niet 
bestaan;
d) het opzetten van speciale opleidingen in de huidige centra om vakmensen in de 
gelegenheid te stellen ervaring op te doen;
e) het mobiliseren van deskundigen en vakmensen om de voorwaarden te scheppen die 
noodzakelijk zijn om de huidige kennis vooruit te helpen; 
f.) onderzoek naar diagnostische instrumenten en tests op het gebied van - met name 
genetische - zeldzame ziektes.

We moeten dit voorstel voor een aanbeveling van de Raad zien als een draaiboek om op het 
gebied van zeldzame ziektes gunstige omstandigheden te scheppen, en we moeten begrijpen 
dat het voorstel algemeen van aard is, maar ik wil er nogmaals op wijzen dat het, met het oog 
op doelmatigheid en geslaagde toepassing, nauwkeuriger en vastomlijnder dient te zijn wat 
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betreft het tijdschema (jaren) van tenuitvoerlegging. 
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Belangrijke aspecten die moeten worden genoemd
in het tenuitvoerleggingsvoorstel van de Commissie

1. Zoals uit de aanbeveling van de Raad duidelijk blijkt, is de sector zeldzame ziektes  in de 
Europese Unie niet helder afgebakend:
- als register waarin de ziektes afzonderlijk in kaart worden gebracht,
- en evenmin voor wat betreft de nauwkeurigheid van de statistische gegevens.
Dit blijkt uit de enorme marge in het aantal patiënten (27 tot 36 miljoen mensen) en het aantal 
zeldzame ziektes (5.000 tot 10.000).

2. Het is tevens van belang dat we het onderwerp soepel benaderen omdat de definitie dat een 
ziekte zeldzaam is als zij minder dan  personen per 10.000 betreft te beperkend is, omdat er 
cijfers kunnen voorkomen die even boven dit percentage liggen waardoor de vraag ontstaat of 
een ziekte niet als zeldzaam moet worden beschouwd als de verhouding bij voorbeeld 5,1 is. 
Ook is het mogelijk dat een zeldzame ziekte per lidstaat anders verspreid is. 

3. Door het grote aantal personen dat aan dit soort ziektes lijdt en door de geringe prevalentie 
is gecoördineerd optreden in de hele Europese Unie absoluut noodzakelijk.
Daarom ben ik ook van mening dat het juist is in het definitieve tenuitvoerleggingsvoorstel te 
trachten de gespecialiseerde centra en ziekenhuizen voor een aantal van deze ziektes te 
registreren, alsook de deskundigheid die in ieder land bestaat, en deze te koppelen in een 
netwerk. 

4. Tevens is duidelijk dat de mobiliteit van patiënten ter bestrijding van zeldzame ziektes 
moet worden gereguleerd, omdat niet alle deskundigheid in iedere lidstaat aanwezig is. 
Zolang er dus geen deskundigheid en centra bestaan die voor de patiënten kunnen zorgen, 
moet dit worden gecorrigeerd door middel van mobiliteit. Over de financiering op dit punt 
moet door de lidstaten worden nagedacht. 

5. Mobiliteit van vakmensen is ook een zeer belangrijk aspect, d.w.z..: 
a) mobiliteit van vakmensen in de hele Europese Unie om te helpen bij het opzetten van 
nieuwe centra in andere lidstaten
b) mobiliteit van vakmensen om in bestaande centra in de hele Europese Unie deskundigheid 
te verwerven over bepaalde zeldzame ziektes. Hiervoor is vereist dat er opleidingen en 
klinische stages worden opgezet om meer deskundigen op het gebied van deze ziektes op te 
leiden. 
Deze centra hebben dus niet alleen tot taak zeldzame ziektes  te bestrijden, maar eveneens te 
zorgen voor het klimaat dat noodzakelijk is voor het overbrengen van kennis. 

6. Omdat een groot aantal zeldzame ziektes  erfelijk van aard is, zijn onderzoek en innovatie
ten slotte absoluut van wezenlijke betekenis om het diagnostische vermogen via genetische 
tests op te voeren. 

7. In sommige gevallen bestaan er genetische tests die kunnen worden toepast op aan 
implantatie voorafgaande procedures om deze ziektes in embryo's te voorkomen en enkele 
van deze ziektes aldus uit te roeien. Dit moet gebeuren in samenwerking met genetisch 
adviseurs en informatienetwerken. Dit is in sommige lidstaten voor sommige ziektes 
gebruikelijk, en moet worden overwogen en meegenomen, daar een aantal van deze ziektes 
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hierdoor uiteindelijk zal worden uitgeroeid. 


