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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie działań na poziomie
europejskim w dziedzinie rzadkich chorób
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0726),

– uwzględniając art. 152 ust. 4 akapit drugi traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0455/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A6-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rzadkie choroby stanowią zagrożenie 
dla zdrowia obywateli europejskich. 
Należą do nich choroby zagrażające życiu 
lub choroby powodujące chroniczny 
ubytek na zdrowiu. Charakteryzują się one 

(1) Rzadkie choroby stanowią zagrożenie 
dla zdrowia obywateli europejskich. 
Należą do nich choroby zagrażające życiu 
lub choroby powodujące chroniczny 
ubytek na zdrowiu. Charakteryzują się one 
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niską częstością występowania i znacznym 
stopniem złożoności.

niską częstością występowania i znacznym 
stopniem złożoności, lecz ze względu na 
istnienie wielu różnych rodzajów rzadkich 
chorób łączna liczba dotkniętych nimi 
osób jest stosunkowo wysoka.

Or.en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 
grudnia 2003 r. przyjęto wspólnotowy 
program działań w dziedzinie rzadkich 
chorób, w tym chorób genetycznych. 
W programie tym określono częstość 
występowania rzadkiej choroby jako 
dotykającą nie więcej niż 5 na 10 000 osób 
w Unii Europejskiej.

(2) Na okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 
grudnia 2003 r. przyjęto wspólnotowy 
program działań w dziedzinie rzadkich 
chorób, w tym chorób genetycznych. 
W programie tym określono częstość 
występowania rzadkiej choroby jako 
dotykającą nie więcej niż 5 na 10 000 osób 
w Unii Europejskiej, którą to liczbę należy 
określić na podstawie danych 
statystycznych w ramach przeglądu
naukowego.

Or.en

Uzasadnienie

Niezbędne jest zagwarantowanie większej elastyczności w celu uniknięcia dylematów
związanych z chorobami o współczynniku zachorowalności równym 5,1 lub 5,2 itd. na 10 tys. 
osób.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rzadkie choroby powinny zostać 
dokładnie sklasyfikowane w oparciu 
o powyższy statystyczny współczynnik 
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zachorowalności i podlegać regularnym
przeglądom komisji naukowej w celu 
określenia konieczności wprowadzenia 
ewentualnych dostosowań.

Or.en

Uzasadnienie

Bezwzględnie konieczne jest sporządzenie katalogu rzadkich chorób w Unii Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Szacuje się, że liczba istniejących 
obecnie rzadkich chorób waha się 
pomiędzy 5 000 a 8 000, a w ciągu życia 
cierpi na nie od 6 % do 8 % populacji
Oznacza to, że chorobami tymi 
dotkniętych jest od 27 do 36 milionów 
osób w Unii Europejskiej. Większość 
przypadków to choroby rzadko 
występujące, na które cierpi maksymalnie 
1 na 100 000 osób.

(4) Szacuje się, że liczba istniejących 
obecnie rzadkich chorób waha się 
pomiędzy 5 000 a 8 000, a w ciągu życia 
cierpi na nie od 6 % do 8 % populacji 
Oznacza to, że chociaż rzadkie choroby 
charakteryzują się niską częstością
występowania każdej choroby z osobna, 
łączna liczba dotkniętych nimi osób jest 
stosunkowo wysoka i wynosi od 27 do 36 
milionów osób w Unii Europejskiej.
Większość przypadków to choroby rzadko 
występujące, na które cierpi maksymalnie 
1 na 100 000 osób.

Or.en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na niską częstość 
występowania i szczególny charakter 
rzadkie choroby wymagają strategii o 
wymiarze międzynarodowym, której 

(5) Ze względu na niską częstość 
występowania, szczególny charakter 
i wysoką łączną liczbę przypadków rzadkie 
choroby wymagają strategii o wymiarze 
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podstawą są specyficzne i złożone 
działania, mające na celu zapobieżenie 
wysokiej chorobowości lub możliwym do 
uniknięcia przedwczesnym zgonom oraz 
poprawę jakości życia i możliwości 
społeczno-ekonomicznych chorych.

międzynarodowym, której podstawą są 
specyficzne i złożone działania, mające na 
celu zapobieżenie wysokiej chorobowości 
lub możliwym do uniknięcia 
przedwczesnym zgonom oraz poprawę 
jakości życia i możliwości społeczno-
ekonomicznych chorych.

Or.en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący zalecenia
Ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sporządzenia sprawozdania z wdrożenia 
niniejszego zalecenia, skierowanego do 
Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Komitetu Regionów na 
podstawie informacji dostarczonych przez 
państwa członkowskie, nie później niż z 
końcem piątego roku po dacie przyjęcia 
niniejszego zalecenia, uwzględniającego 
zakres, w jakim zaproponowane środki są 
skuteczne oraz potrzebę dalszych działań.

1. Sporządzenia sprawozdania z wdrożenia 
niniejszego zalecenia, skierowanego do 
Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Komitetu Regionów na 
podstawie informacji dostarczonych przez 
państwa członkowskie, nie później niż z 
końcem 2012 r., w którym to zaproponuje 
działania związane z wdrożeniem,
obejmujące m.in.: a) środki budżetowe 
niezbędne dla zapewnienia skuteczności
wspólnotowego programu w dziedzinie 
rzadkich chorób; b) utworzenie
stosownych sieci ośrodków 
specjalistycznych; c) gromadzenie danych 
epidemiologicznych dotyczących rzadkich 
chorób; d) mobilność ekspertów 
i pracowników służby zdrowia; 
e) mobilność pacjentów oraz f) zbadanie
konieczności podjęcia innych działań.

Or.en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący zalecenia
Ustęp 1 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) oświadczenie, czy dysponują 
wyspecjalizowanymi ośrodkami 
i sporządzają katalog ekspertów;

Or.en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący zalecenia
Ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) wdrożenie wspólnej, wypracowanej na 
poziomie UE, definicji rzadkich chorób, 
jako chorób występujących u nie więcej 
niż 5 na 10 000 osób;

(1) wdrożenie wspólnej, wypracowanej na 
poziomie UE, definicji rzadkich chorób, 
jako chorób występujących u nie więcej 
niż 5 na 10 000 osób, jako liczby
obowiązującej dla całej Unii Europejskiej, 
jednakże niezwykle istotne jest określenie
dokładnego rozpowszechnienia w każdym 
państwie członkowskim, a także 
sporządzenie katalogu rzadkich chorób 
oraz dysponowanie stałą komisją 
naukową stwierdzającą, czy daną chorobę 
można uznać za rzadką, nawet jeżeli jej 
współczynnik zachorowalności jest wyższy
niż 5 na 10 000 osób;

Or.en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący zalecenia
Ustęp 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) włączenie do krajowego planu 
zwalczania rzadkich chorób postanowień 
mających na celu wspieranie badań, 
łącznie ze zdrowiem publicznym i 
badaniami społecznymi w dziedzinie 
rzadkich chorób, szczególnie mając na celu 
rozwój narzędzi, takich jak infrastruktura 
przekrojowa oraz projekty dotyczące 
konkretnych chorób.

(4) włączenie do krajowego planu 
zwalczania rzadkich chorób postanowień 
mających na celu wspieranie badań, 
łącznie ze zdrowiem publicznym i 
badaniami społecznymi w dziedzinie 
rzadkich chorób, szczególnie mając na celu 
rozwój narzędzi, takich jak infrastruktura 
przekrojowa oraz projekty dotyczące 
konkretnych chorób, jak i badania 
naukowe nad testami oraz narzędziami 
diagnostycznymi.

Or.en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący zalecenia
Ustęp 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) zidentyfikowanie krajowych lub 
regionalnych ośrodków specjalistycznych 
na całym terytorium kraju do końca 2011 r. 
oraz wspieranie powstawania ośrodków 
specjalistycznych w miejscach, gdzie jest 
ich brak, szczególnie poprzez włączenie do 
ich krajowego planu zwalczania rzadkich 
chorób postanowień z zakresu tworzenia 
krajowych lub regionalnych ośrodków 
specjalistycznych;

(1) zidentyfikowanie krajowych lub 
regionalnych ośrodków specjalistycznych 
na całym terytorium kraju do końca 2011 r. 
oraz wspieranie powstawania ośrodków 
specjalistycznych w miejscach, gdzie jest 
ich brak, szczególnie poprzez włączenie do 
ich krajowego planu zwalczania rzadkich 
chorób postanowień z zakresu tworzenia 
krajowych lub regionalnych ośrodków 
specjalistycznych; pomoc w sporządzaniu
katalogów rzadkich chorób i ekspertów 
w dziedzinie rzadkich chorób;

Or.en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący zalecenia
Ustęp 4 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) zachęcanie ośrodków oraz szpitali
specjalistycznych, przy ewentualnym 
finansowaniu lub współfinansowaniu ze 
strony Unii Europejskiej, do opracowania
specjalnych szkoleń dla pracowników 
służby zdrowia w zakresie niektórych 
rzadkich chorób i umożliwienia im 
nabycia stosownej wiedzy specjalistycznej;

Or.en

Uzasadnienie

W celu skutecznego zwalczania rzadkich chorób niezbędne jest zapewnienie szkolenia w tej 
dziedzinie większej liczbie pracowników służby zdrowia. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący zalecenia
Ustęp 6 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) włączenie do krajowych planów 
zwalczania rzadkich chorób postanowień z 
zakresu wsparcia organizacji pacjentów i 
konsultacji z nimi, jak określono w ust. 1 i 
2.

(3) włączenie do krajowych planów 
zwalczania rzadkich chorób postanowień 
z zakresu wsparcia organizacji pacjentów 
i konsultacji z nimi, jak określono w ust. 1 
i 2; zagwarantowanie, że krajowe plany 
będą przewidywały identyfikację 
krajowych lub regionalnych ośrodków 
specjalistycznych oraz sporządzanie
katalogów ekspertów w dziedzinie 
rzadkich chorób;

Or.en
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UZASADNIENIE

Ogólne wprowadzenie i ocena
wniosku dotyczącego zalecenia Rady

Z zadowoleniem przyjmuje się przedmiotowe zalecenie Rady, gdyż wspólne działanie 
w dziedzinie rzadkich chorób na szczeblu Unii Europejskiej i na szczeblu krajowym jest 
bezwzględnie konieczne. Wynika to z faktu, że chociaż współczynnik zachorowalności 
dla każdej rzadkiej choroby z osobna jest bardzo niski, dotykają one milionów osób w Unii 
Europejskiej, ponieważ choroby te mierzy się w tysiącach.

Jednakże przedmiotowy wniosek w obecnej postaci posiada wiele braków i nie może 
stanowić podstawy stworzenia wykonalnego programu. Wynika to stąd, że nie określa on, 
nawet w sposób ogólny, niezbędnego finansowania ze strony UE ani współfinansowania 
przez UE i państwa członkowskie lub inne organizacje. Nie może on zatem skutecznie 
wspierać pewnych niezwykle istotnych aspektów związanych z rzadkimi chorobami 
tj. utworzenia sieci ośrodków specjalistycznych, klasyfikacji chorób, przeprowadzania 
niezbędnych specjalnych badań naukowych itd.

W tekście postuluje się przedstawienie przez Komisję wniosku dotyczącego wdrożenia 
w terminie pięciu lat od przyjęcia, co stanowi długi okres, w którym ze względu na brak 
finansowania nie mogą zostać podjęte praktycznie żadne działania.

Zatem jako sprawozdawca proponuję, aby zwrócono się do Komisji o przedstawienie 
wniosku dotyczącego wdrożenia najpóźniej do końca 2012 r., gdyż do tego czasu zostaną 
zebrane od państw członkowskich niezbędne dane na temat specjalistycznych ośrodków 
i wiedzy o rzadkich chorobach (2011 r.).

Podczas wdrażania należy zwrócić szczególną uwagę na finansowanie/współfinansowanie itp. 
w zakresie:
a) gromadzenia danych epidemiologicznych i sporządzania katalogu rzadkich chorób, 
gdyż jest to konieczne w celu uzyskania jasnego poglądu na sytuację w dziedzinie rzadkich 
chorób w UE;
b) budowania stosownych sieci;
c) utworzenia ośrodków specjalistycznych w państwach członkowskich, które nimi nie 
dysponują;
d) stworzenia specjalnych kursów szkoleniowych w istniejących ośrodkach dla pracowników 
służby zdrowia w celu umożliwienia im nabycia wiedzy specjalistycznej;
e) mobilizacji ekspertów i pracowników służby zdrowia w celu stworzenia warunków 
koniecznych do poszerzania istniejącej wiedzy;
f) badań naukowych dotyczących narzędzi i testów diagnostycznych w dziedzinie rzadkich 
chorób, szczególnie chorób genetycznych.

Przedmiotowy wniosek dotyczący zalecenia Rady należy traktować jako orientacyjny plan 
służący stworzeniu sprzyjających warunków w dziedzinie rzadkich chorób oraz mieć 
świadomość, że ma on charakter ogólny, lecz pragnę raz jeszcze podkreślić, że w celu 
zapewnienia skutecznego i udanego zastosowania wniosek musi być bardziej precyzyjny 
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i zdecydowany w kwestii kalendarza (lat) wdrażania.
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Istotne aspekty do uwzględnienia
w sporządzonym przez Komisję wniosku dotyczącym wdrożenia

1. Jak wynika z zalecenia Rady, dziedzina rzadkich chorób w Unii Europejskiej nie jest 
właściwie określona:
– ani pod względem rejestru klasyfikującego poszczególne choroby,
– ani pod względem dokładności danych statystycznych.
Wynika to z bardzo dużej rozpiętości w odniesieniu do liczby pacjentów (od 27 do 36 
milionów osób) i liczby rzadkich chorób (od 5 do 10 tysięcy rzadkich chorób).

2. Należy również zaznaczyć, że do powyższego problemu należy podchodzić 
z elastycznością, gdyż definicja rzadkiej choroby jako dotykającej mniej niż 5 osób na 
10 tysięcy jest zbyt restrykcyjna, ponieważ w przypadku liczb nieznacznie przekraczających
ten stosunek można znaleźć się w obliczu dylematu, czy nie należy uwzględnić jako rzadkiej 
choroby, której współczynnik zachorowalności wynosi na przykład 5,1. Ponadto 
rozpowszechnienie rzadkich chorób może różnić się w poszczególnych państwach 
członkowskich.

3. Ze względu na dużą liczbę dotkniętych osób, lecz niski współczynnik zachorowalności 
dla każdej choroby z osobna, bezwzględnie konieczne jest podjęcie wspólnych działań 
na szczeblu Unii Europejskiej.
Z tego względu uważam, że w ostatecznym wniosku dotyczącym wdrożenia należy podjąć 
próbę zebrania informacji na temat wyspecjalizowanych ośrodków i szpitali
w odniesieniu do niektórych z tych chorób, jak i istniejącej wiedzy specjalistycznej 
w każdym kraju, oraz połączenia ich w sieć.

4. Nie ulega również wątpliwości, że aby zwalczyć rzadkie choroby, należy ustalić zasady
dotyczące mobilności pacjentów ze względu na niepełną wiedzę specjalistyczną 
w państwach członkowskich.
Zatem, dopóki brakuje wiedzy i ośrodków, które mogłyby zaopiekować się pacjentami, 
należy poprawić ten stan rzeczy za pomocą ich mobilności. Kwestię finansowania w tym 
przypadku należy pozostawić do rozważenia państwom członkowskim.

5. Kolejnym istotnym aspektem jest mobilność pracowników służby zdrowia, tzn.:
a) mobilność ekspertów w Unii Europejskiej w celu udzielenia wsparcia w tworzeniu nowych 
ośrodków w innych państwach członkowskich;
b) mobilność pracowników służby zdrowia w celu nabycia wiedzy specjalistycznej
w dziedzinie rzadkich chorób w istniejących ośrodkach Unii Europejskiej. Działanie to 
wymaga stworzenia kursów szkoleniowych i praktyki klinicznej w celu szkolenia większej 
liczby ekspertów w dziedzinie tych chorób.
Zadaniem tych ośrodków nie będzie zatem zwalczanie rzadkich chorób, lecz stworzenie 
warunków niezbędnych do przekazywania wiedzy.

6. Wreszcie, ponieważ wiele rzadkich chorób ma podłoże genetyczne, niezwykle istotne
znaczenie mają badania naukowe i innowacje w celu zwiększenia zdolności 
diagnostycznych za pomocą badań genetycznych.

7. W pewnych przypadkach badania genetyczne już istnieją i mogą być stosowane w testach
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preimplantacyjnych w celu zapobiegania występowaniu tych chorób w embrionach 
i konsekwentnego zwalczania części z tych chorób. Powinno to być przeprowadzane 
w ramach wspólnych działań w poradnictwie genetycznym i sieciach informacyjnych. Jest to 
stosowane w przypadku pewnych chorób w niektórych państwach członkowskich, należy 
więc rozważyć i wziąć pod uwagę tę kwestię, ponieważ stosowanie tych metod doprowadzi
do ostatecznej eliminacji części tych chorób.


