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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu odporúčania Rady o európskych činnostiach v oblasti zriedkavých chorôb
(KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0726),

– so zreteľom na článok 152 ods. 4 druhý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0455/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2009),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh odporúčania
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Zriedkavé choroby sú hrozbou pre 
zdravie európskych občanov, keďže ide o 
život ohrozujúce a chronicky 
invalidizujúce choroby s nízkou 
prevalenciou a vysokou mierou 
komplexnosti.

(1) Zriedkavé choroby sú hrozbou pre 
zdravie európskych občanov, pretože ide o 
život ohrozujúce a chronicky 
invalidizujúce choroby s nízkou 
prevalenciou a vysokou mierou
komplexnosti, keďže však existuje veľké 
množstvo rôznych typov týchto chorôb, 
počet osôb postihnutých týmito chorobami 
sa výrazne zvýšil.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh odporúčania
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Akčný program Spoločenstva v oblasti 
zriedkavých chorôb vrátane genetických 
chorôb bol prijatý na obdobie od 1. januára 
1999 do 31. decembra 2003. Pokiaľ ide 
o prevalenciu, v tomto programe sa 
stanovilo, že za zriedkavú sa pokladá 
choroba, ktorá nepostihuje viac ako 5 z 
10 000 osôb v Európskej únii. 

(2) Akčný program Spoločenstva v oblasti 
zriedkavých chorôb vrátane genetických 
chorôb bol prijatý na obdobie od 1. januára 
1999 do 31. decembra 2003. Pokiaľ ide 
o prevalenciu, v tomto programe sa 
stanovilo, že za zriedkavú sa pokladá 
choroba, ktorá nepostihuje viac ako 5 z 
10 000 osôb v Európskej únii, čo je údaj, 
ktorý by sa mal zo štatistického hľadiska 
podrobiť vedeckému prieskumu. 

Or. en

Odôvodnenie

Vyžaduje sa viac pružnosti, aby sa predišlo problému v súvislosti s chorobami, na ktoré sa 
vzťahuje koeficient 5,1 alebo 5,2 atď. z 10 000 osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh odporúčania
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Na základe tohto štatistického údaju 
by sa mali zriedkavé choroby podrobne 
katalogizovať a podliehať pravidelnej 
revízii zo strany vedeckých výborov, ktoré 
by posúdili, či treba aktualizovať zoznam 
zriedkavých chorôb. 

Or. en
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Odôvodnenie

Zostavenie zoznamu zriedkavých chorôb v Európskej únii sa považuje za absolútne dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh odporúčania
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Odhaduje sa, že v súčasnosti existuje 
od 5 000 do 8 000 zriedkavých chorôb, 
ktoré počas života postihujú od 6 % do 8 % 
populácie, čo v Európskej únii predstavuje 
od 27 do 36 miliónov ľudí. Väčšina z nich 
trpí menej často sa vyskytujúcimi 
chorobami, ktoré postihujú jedného alebo 
menej ako jedného jedinca zo 100 000 
ľudí.

(4) Odhaduje sa, že v súčasnosti existuje 
od 5 000 do 8 000 zriedkavých chorôb, 
ktoré počas života postihujú od 6 % do 8 % 
populácie, čo znamená, že hoci sa každá 
zo zriedkavých chorôb vyznačuje nízkou 
prevalenciou, je celkový počet osôb 
postihnutých týmito chorobami dosť 
vysoký a v Európskej únii predstavuje od 
27 do 36 miliónov ľudí.  Väčšina z nich 
trpí menej často sa vyskytujúcimi 
chorobami, ktoré postihujú jedného alebo 
menej ako jedného jedinca zo 100 000 
ľudí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh odporúčania
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Z dôvodu svojej nízkej prevalencie a 
svojej osobitosti si zriedkavé choroby 
vyžadujú jednotný prístup založený na 
osobitnom a spoločnom úsilí predchádzať 
značnej chorobnosti alebo odvrátiteľnej 
predčasnej úmrtnosti a úsilí zlepšiť kvalitu 
života a socioekonomický potenciál 
postihnutých osôb.

(5) Z dôvodu svojej nízkej prevalencie,
svojej osobitosti a vysokého celkového 
počtu prípadov si zriedkavé choroby 
vyžadujú jednotný prístup založený na 
osobitnom a spoločnom úsilí predchádzať 
značnej chorobnosti alebo odvrátiteľnej 
predčasnej úmrtnosti a úsilí zlepšiť kvalitu 
života a socioekonomický potenciál 
postihnutých osôb. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh odporúčania
Odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. na základe informácií poskytnutých 
členskými štátmi sa má vypracovať k 
tomuto odporúčaniu správa o vykonávaní 
určená Rade, Európskemu parlamentu, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov najneskôr do 
konca piateho roka nasledujúceho po 
dátume prijatia tohto odporúčania s 
cieľom posúdiť mieru, do akej 
navrhované opatrenia účinne fungujú 
a posúdiť potrebu ďalších krokov.

1. na základe informácií poskytnutých 
členskými štátmi sa má vypracovať k 
tomuto odporúčaniu správa o vykonávaní 
určená Rade, Európskemu parlamentu, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov najneskôr do 
konca roka 2012, kedy sa navrhnú 
vykonávacie opatrenia, ktoré budú 
zahŕňať hlavne: a) rozpočtové opatrenia 
potrebné na zvýšenie účinnosti programu 
Spoločenstva v oblasti zriedkavých 
chorôb; b) vytvorenie príslušných sietí 
odborných stredísk; c) zhromažďovanie 
epidemiologických údajov o zriedkavých 
chorobách; d) mobilitu znalcov a 
odborníkov; e) mobilitu pacientov; a f) 
posúdenie potreby ďalších opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh odporúčania
Odsek 1 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) preukážu, či disponujú 
špecializovanými strediskami a zostavujú 
zoznam odborníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh odporúčania
Odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) zaviedli spoločné vymedzenie 
Európskej únie, podľa ktorého sú zriedkavé 
choroby tie, ktoré nepostihujú viac ako 5 
zo 100 000 osôb;

(1) zaviedli spoločné vymedzenie 
Európskej únie, podľa ktorého sú zriedkavé 
choroby tie, ktoré nepostihujú viac ako 5 
zo 100 000 osôb, čo je údaj platný v rámci 
celej Európskej únie, pričom je ale veľmi 
dôležité poznať presné údaje, ktoré sa 
vzťahujú na jednotlivé členské štáty; ako 
aj zostavili zoznam zriedkavých chorôb a 
mali k dispozícii trvalý vedecký výbor, 
ktorý by určoval, či sa choroba môže 
považovať za zriedkavú aj napriek 
skutočnosti, že jej koeficient je vyšší než 5 
z 10 000 osôb; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh odporúčania
Odsek 3 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) zahrnuli do národných plánov v oblasti 
zriedkavých chorôb ustanovenia zamerané 
na podporu výskumu, vrátane výskumu v 
oblasti verejného zdravia a sociálneho 
výskumu, zriedkavých chorôb najmä s 
cieľom rozvoja nástrojov, akým je 
napríklad prierezová infraštruktúra, ako aj 
osobitné projekty pre jednotlivé choroby.

(4) zahrnuli do národných plánov v oblasti 
zriedkavých chorôb ustanovenia zamerané 
na podporu výskumu, vrátane výskumu v 
oblasti verejného zdravia a sociálneho 
výskumu, zriedkavých chorôb najmä s 
cieľom rozvoja nástrojov, akým je 
napríklad prierezová infraštruktúra, 
osobitné projekty pre jednotlivé choroby, 
ako aj výskum týkajúci sa diagnostických 
testov a nástrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh odporúčania
Odsek 4 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) určili do roku 2011 na svojom území 
národné alebo regionálne odborné 
strediská, a pokiaľ neexistujú, podporovali 
ich vytváranie najmä tým, že do svojich 
národných plánov v oblasti zriedkavých 
chorôb zahrnú ustanovenia o vytváraní 
národných alebo regionálnych odborných 
stredísk.

(1) určili do roku 2011 na svojom území 
národné alebo regionálne odborné 
strediská, a pokiaľ neexistujú, podporovali 
ich vytváranie najmä tým, že do svojich 
národných plánov v oblasti zriedkavých 
chorôb zahrnú ustanovenia o vytváraní 
národných alebo regionálnych odborných 
stredísk;  pomohli pri zostavovaní 
zoznamu zriedkavých chorôb a zoznamu 
odborníkov v oblasti zriedkavých chorôb;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh odporúčania
Odsek 4 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) podporovali, prípadne 
prostredníctvom finančných prostriedkov 
z EÚ alebo prostriedkov pochádzajúcich 
zo spolufinancovania, zavedenie 
osobitných školení pre odborníkov v 
oblasti zriedkavých chorôb v rámci 
odborných stredísk a špecializovaných 
nemocníc, aby umožnili týmto 
odborníkom získať potrebné skúsenosti; 

Or. en

Odôvodnenie

Podmienkou účinného boja proti zriedkavým chorobám je väčší počet vyškolených 
odborníkov v oblasti zriedkavých chorôb. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh odporúčania
Odsek 6 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) zahrnuli do národných plánov v oblasti 
zriedkavých chorôb ustanovenia o podpore 
organizácií pacientov a konzultáciách 
s nimi, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2.

(3) zahrnuli do národných plánov v oblasti 
zriedkavých chorôb ustanovenia o podpore 
organizácií pacientov a konzultáciách 
s nimi, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2; 
zabezpečili, aby národné plány obsahovali 
ustanovenia v súvislosti so zostavovaním 
zoznamu národných a regionálnych 
odborných stredísk, ako aj zoznamu 
odborníkov v oblasti zriedkavých chorôb;

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný úvod a hodnotenie
návrhu odporúčania Rady

Toto odporúčanie Rady je vhodne načasované, keďže koordinované opatrenia v oblasti 
zriedkavých chorôb na úrovni Európskej únie a vnútroštátnej úrovni sa považujú za absolútne 
dôležité. Napriek nízkemu vplyvu každej zo zriedkavých chorôb postihujú totiž tieto choroby 
milióny osôb v rámci Európskej únie a prípady ich výskytu sa rátajú na tisíce.

Uvedený návrh je však v súčasnej podobe skutočne nedostatočný a na jeho základe nemožno 
vypracovať prijateľný program. Dôvodom tejto skutočnosti je, že v programe sa neuvádza 
aspoň všeobecne výška potrebných finančných prostriedkov z EÚ ani v rámci 
spolufinancovania Európskou úniou a členskými štátmi alebo inými organizáciami.  Preto 
program nemôže účinným spôsobom prispieť k presadzovaniu niektorých základných 
aspektov súvisiacich so zriedkavými chorobami, ako je vytvorenie sietí odborných stredísk, 
zoznam zriedkavých chorôb, potrebná osobitná výskumná činnosť atď.

V texte sa nastoľuje požiadavka, aby Komisia vypracovala návrh týkajúci sa uplatňovania päť 
rokov po jeho prijatí, čo je dlhé obdobie, počas ktorého sa prakticky nič nemôže uskutočniť 
z dôvodu chýbajúcich financií.

Preto ako spravodajca navrhujem vyzvať Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa 
uplatňovania, najneskôr do konca roka 2012, keďže v tom období už budú k dispozícii 
požadované údaje členských štátov o odborných strediskách a výskume v oblasti zriedkavých 
chorôb (2011). 

V tomto dokumente týkajúcom sa uplatňovania by sa malo hovoriť 
o financovaní/spolufinancovaní najmä v týchto oblastiach: 
a.) zhromažďovanie epidemiologických údajov a zostavovanie zoznamu zriedkavých chorôb, 
keďže tieto činnosti sú potrebné pre vytvorenie jasnej predstavy o pozadí týchto chorôb v 
rámci EÚ;
b.) vytvorenie príslušných sietí;
c.) vytvorenie odborných stredísk v členských štátoch, v ktorých sa nenachádzajú takéto 
strediská;
d.) organizovanie špeciálnych školení v existujúcich odborných strediskách určených pre 
odborníkov a zameraných na získavanie skúseností; 
e.) mobilizácia znalcov a odborníkov, ktorej cieľom by bolo vytvoriť potrebné podmienky pre 
rozšírenie jestvujúcich poznatkov;
f.) výskum zameraný na diagnostické nástroje a testy v oblasti zriedkavých chorôb, najmä čo 
sa týka genetických chorôb.

Tento návrh odporúčania Rady by sme mali považovať za plán pre vytvorenie priaznivých 
podmienok v oblasti zriedkavých chorôb a tiež pochopiť, že jeho charakter je všeobecný, ale 
chcel by som ešte raz zdôrazniť, že návrh musí byť presnejší a musí sa v ňom definovať 
harmonogram uplatňovania (v kalendárnych rokoch), pokiaľ sa má dosiahnuť jeho účinné a 
úspešné uplatňovanie.
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Dôležité hľadiská, ktoré by mali byť súčasťou 
návrhu Komisie týkajúceho sa uplatňovania

1. Ako to vyplýva z odporúčania Rady, rámec zriedkavých chorôb v Európskej únii nie je 
jasne definovaný:
— na jednej strane z hľadiska registra, v ktorom sa zaznamenávajú choroby jedna po druhej,
— na druhej strane z hľadiska nepresnosti štatistických údajov.
O tejto skutočnosti svedčí prudký nárast počtu pacientov (z 27 miliónov na 36 miliónov), ako 
aj zriedkavých chorôb (z 5000 na 10 000).

2. Je rovnako dôležité poznamenať, že k tejto otázke by sme mali pristupovať pružne. 
Definícia zriedkavej choroby ako choroby, ktorá postihuje menej ako 5 osôb z 10 000 je totiž 
príliš obmedzujúca, pretože sa môžeme stretnúť s číslami, ktoré prekračujú tento koeficient 
a dostať sa tak do situácie, kedy nebudeme považovať za zriedkavú chorobu, na ktorú sa 
vzťahuje napríklad koeficient 5,1. Navyše zriedkavé choroby môžu mať odlišné rozloženie 
v jednotlivých členských štátoch. 

3. Z dôvodu veľkého počtu postihnutých osôb, ale nízkeho vplyvu každej z týchto chorôb sa 
považuje za absolútne dôležité prijatie konkrétneho opatrenia v rámci Európskej únie.
Preto sa domnievam, že by bolo vhodné, aby sa konečný návrh týkajúci sa uplatňovania 
zameral na zostavenie zoznamu špecializovaných stredísk a nemocníc pre niektoré z týchto 
chorôb, ako aj predloženie prehľadu o skúsenostiach získaných v každej krajine a začlenil 
tieto údaje do jednej siete.

4. Je tiež zrejmé, že na účel boja proti zriedkavým chorobám treba prijať právne predpisy 
týkajúce sa mobility pacientov, keďže nie všetky členské štáty disponujú potrebnými 
skúsenosťami.
Pokiaľ nie sú k dispozícii potrebné skúsenosti a strediská, ktoré by sa mohli postarať o týchto 
pacientov, riešením by mala byť mobilita pacientov. Otázka financovania v tomto prípade by 
sa mala ponechať na zváženie jednotlivým členským štátom.

5. Mobilita odborníkov je ďalším veľmi dôležitým hľadiskom, a to napríklad:
a.) mobilita odborníkov v rámci Európskej únie s cieľom napomôcť vytvoreniu nových 
stredísk v ostatných členských štátoch
b.) mobilita odborníkov so zameraním na získavanie skúseností v súvislosti s niektorými 
zriedkavými chorobami v existujúcich strediskách v Európskej únii. Táto činnosť si vyžaduje 
zavedenie odborných školení a klinickej praxe s cieľom vyškoliť viac odborníkov v oblasti 
týchto chorôb.
Preto bude úlohou týchto stredísk nielen bojovať proti zriedkavým chorobám, ale aj vytvárať 
potrebné prostredie pre odovzdávanie poznatkov.

6. Z dôvodu veľkého počtu zriedkavých chorôb dedičného charakteru sa výskum a inovácia
považujú za veľmi dôležité, pretože umožňujú zvýšiť diagnostickú účinnosť genetických 
testov.

7. V niektorých prípadoch existujú genetické testy, ktoré sa dajú použiť v rámci 
predimplementačných postupov, čím sa zabráni vzniku týchto chorôb už v embryách a 
následne sa eliminujú niektoré zo zriedkavých chorôb. Takéto opatrenia by sa mali 
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konzultovať s genetickými výbormi a ich informačnými sieťami. Takýto prístup sa už používa 
v niekoľkých členských štátoch v súvislosti s niektorými zo zriedkavých chorôb a jeho 
používanie by sa malo posúdiť a zohľadniť, pretože v konečnom dôsledku umožňuje 
elimináciu určitých druhov zriedkavých chorôb.


