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PR_CNS_art51am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets rekommendation en EU-satsning avseende sällsynta sjukdomar
(KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0726),

– med beaktande av artikel 152.4 andra stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0455/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till rekommendation
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sällsynta sjukdomar är ett hot mot 
EU-medborgarnas hälsa såtillvida att de är 
livshotande sjukdomar eller sjukdomar 
med kronisk funktionsnedsättning med låg 
prevalens och en hög grad av komplexitet.

(1) Sällsynta sjukdomar är ett hot mot 
EU-medborgarnas hälsa såtillvida att de är 
livshotande sjukdomar eller sjukdomar 
med kronisk funktionsnedsättning med låg 
prevalens och en hög grad av komplexitet, 
men eftersom det finns så många olika 
slags sällsynta sjukdomar är det totala 
antalet drabbade personer ganska högt. 
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till rekommendation
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ett åtgärdsprogram för gemenskapen 
avseende sällsynta sjukdomar, inklusive 
genetiska sjukdomar, har antagits för 
perioden 
1 januari 199931 december 2003. Enligt 
definitionen i programmet uppgår 
prevalensen för en sällsynt sjukdom till 
högst 5 av 10 000 personer i 
Europeiska unionen.

(2) Ett åtgärdsprogram för gemenskapen 
avseende sällsynta sjukdomar, inklusive 
genetiska sjukdomar, har antagits för 
perioden 
1 januari 199931 december 2003. Enligt 
definitionen i programmet uppgår 
prevalensen för en sällsynt sjukdom till 
högst 5 av 10 000 personer i 
Europeiska unionen. Siffrorna ska 
bestämmas utifrån ett statistiskt underlag 
som ska kontrolleras vetenskapligt. 

Or. en

Motivering

Det krävs mer flexibilitet för att undvika dilemman till följd av sjukdomar med ett incidenstal 
på 5,1 eller 5,2 etc. på 10 000 personer.

Ändringsförslag 3

Förslag till rekommendation
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Med hänsyn till den statistiska 
frekvensen bör sällsynta sjukdomar 
noggrant katalogiseras och regelbundet 
kontrolleras av en vetenskaplig kommitté 
för att avgöra behovet av eventuella 
tillägg.

Or. en
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Motivering

Det är absolut nödvändigt att utarbeta en katalog över sällsynta sjukdomar i 
Europeiska unionen.

Ändringsförslag 4

Förslag till rekommendation
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Mellan 5 000 och 8 000 olika sällsynta
sjukdomar existerar idag och drabbar 
68 % av befolkningen någon gång under 
livet, dvs. 27–36 miljoner människor i 
Europeiska unionen. De flesta lider av 
sällan förekommande sjukdomar som 
drabbar högst 1 person på 100 000.

(4) Mellan 5 000 och 8 000 olika sällsynta 
sjukdomar existerar idag och drabbar 
68 % av befolkningen någon gång under 
livet, dvs. även om sällsynta sjukdomar 
karakteriseras av en låg prevalens så är 
det totala antalet personer som drabbas 
ganska högt; 27–36 miljoner människor i 
Europeiska unionen. De flesta lider av 
sällan förekommande sjukdomar som 
drabbar högst 1 person på 100 000.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till rekommendation
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) På grund av den låga prevalensen och 
sin specificitet kräver de sällsynta 
sjukdomarna en övergripande ansats 
grundad på särskilda och samordnade 
ansträngningar för att förhindra hög 
sjuklighet eller förtida dödlighet som kan 
undvikas, och för att förbättra de drabbades 
livskvalitet eller socioekonomiska 
potential.

(5) På grund av den låga prevalensen, sin 
specificitet och det stora totala antalet fall
kräver de sällsynta sjukdomarna en 
övergripande ansats grundad på särskilda 
och samordnade ansträngningar för att 
förhindra hög sjuklighet eller förtida 
dödlighet som kan undvikas, och för att 
förbättra de drabbades livskvalitet eller 
socioekonomiska potential.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till rekommendation
Uppmaning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Att utifrån information från 
medlemsstaterna utarbeta en rapport om 
tillämpningen av denna rekommendation 
till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén senast 
före utgången av det femte året efter dagen 
för antagande av denna rekommendation, 
att bedöma hur effektivt de föreslagna 
åtgärderna fungerar och att bedöma 
behovet av ytterligare åtgärder.

1. Att utifrån information från 
medlemsstaterna utarbeta en rapport om 
tillämpningen av denna rekommendation 
till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén senast 
före utgången av 2012, det år då 
kommissionen kommer att föreslå 
genomförandeåtgärderna, bland annat 
a) de budgetåtgärder som behövs för att 
gemenskapens åtgärdsprogram avseende 
sällsynta sjukdomar ska vara effektivt, 
b) inrättandet av relevanta nätverk av 
expertiscentrum c) insamling av 
epidemiologiska uppgifter om sällsynta 
sjukdomar, d) experters och yrkesmäns 
rörlighet, e) patienters rörlighet, samt 
f) övervägande av om det finns ett behov 
av ytterligare åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till rekommendation
Rekommendation 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) anmäler om de har några 
specialiserade centrum och 
sammanställer en katalog över experter.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till rekommendation
Rekommendation 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) inför en gemensam definition av 
sällsynta sjukdomar i Europeiska unionen 
som omfattar de sjukdomar som drabbar 
högst 5 av 10 000 personer,

(1) inför en gemensam definition av 
sällsynta sjukdomar i Europeiska unionen 
som omfattar de sjukdomar som drabbar 
högst 5 av 10 000 personer, som en siffra 
för hela Europeiska unionen, men det är 
verkligen viktigt att veta den exakta 
fördelningen för varje medlemsstat, 
sammanställer en katalog med sällsynta 
sjukdomar och låter en permanent 
vetenskaplig kommitté bestämma om en 
sjukdom kan anses vara en sällsynt 
sjukdom även om incidenstalet är större 
än 5 på 10 000,

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till rekommendation
Rekommendation 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) i de nationella planerna för sällsynta 
sjukdomar tar med bestämmelser som 
syftar till att främja forskning, inbegripet 
folkhälsoforskning och social forskning, på 
området, särskilt vad gäller utveckling av 
verktyg såsom övergripande infrastruktur 
och av projekt som avser specifika 
sjukdomar,

(4) i de nationella planerna för sällsynta 
sjukdomar tar med bestämmelser som 
syftar till att främja forskning, inbegripet 
folkhälsoforskning och social forskning, på 
området, särskilt vad gäller utveckling av 
verktyg såsom övergripande infrastruktur 
och av projekt som avser specifika 
sjukdomar samt forskning om 
diagnostiska tester och verktyg,

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till rekommendation
Rekommendation 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) till slutet av 2011 identifierar nationella 
eller regionala kompetenscentrum inom 
hela sitt territorium och främjar inrättandet 
av kompetenscentrum där sådana inte 
finns, särskilt genom att i sina nationella 
planer för sällsynta sjukdomar ta med 
bestämmelser om skapandet av nationella 
eller regionala kunskapscentrum,

(1) till slutet av 2011 identifierar nationella 
eller regionala kompetenscentrum inom 
hela sitt territorium och främjar inrättandet 
av kompetenscentrum där sådana inte 
finns, särskilt genom att i sina nationella 
planer för sällsynta sjukdomar ta med 
bestämmelser om skapandet av nationella 
eller regionala kunskapscentrum; hjälper 
till att sammanställa kataloger över 
sällsynta sjukdomar och experter på 
sällsynta sjukdomar,

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till rekommendation
Rekommendation 4 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) främjar, eventuellt med finansiering 
eller medfinansiering från EU, 
expertcentrum och sjukhus för 
expertsjukvård för att skapa en särskild 
utbildning för yrkesmän om vissa 
sällsynta sjukdomar och göra det möjligt 
för dem att få relevanta sakkunskaper,

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att utbilda fler yrkesmän om sällsynta sjukdomar för att man ska kunna 
bekämpa dessa sjukdomar på ett effektivt sätt. 
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Ändringsförslag 12

Förslag till rekommendation
Punkt 6 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) i de nationella planerna för sällsynta 
sjukdomar tar med bestämmelser om stöd 
till och samråd med 
patientorganisationerna enligt punkterna 1 
och 2,

(3) i de nationella planerna för sällsynta 
sjukdomar tar med bestämmelser om stöd 
till och samråd med 
patientorganisationerna enligt punkterna 1 
och 2; säkerställer att det i de nationella 
planerna ingår identifiering av nationella 
eller regionala expertcentrum och 
sammanställning av kataloger med 
experter på sällsynta sjukdomar,

Or. en
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MOTIVERING

Allmän inledning och bedömning av förslaget till rådets rekommendation

Denna rekommendation från rådet är välkommen för det krävs verkligen samlade åtgärder på 
området sällsynta sjukdomar på EU-nivå och på nationell nivå. Anledningen är att även om 
incidensen för varje sällsynt sjukdom är väldigt låg så berörs miljontals människor i hela EU 
för det handlar om tusentals olika sjukdomar. 

Detta förslag är emellertid verkligen otillräckligt i sin nuvarande form och det är omöjligt att 
skapa ett livskraftigt program med utgångspunkt från det. Det beror på att förslaget inte, 
åtminstone inte i allmänna termer, beskriver den finansiering från EU som behövs och inte 
heller medfinansieringen av EU och andra medlemsstater eller andra organisationer. Förslaget 
kan alltså inte på ett effektivt sätt främja vissa mycket viktiga aspekter av sällsynta sjukdomar 
som till exempel inrättandet av nätverk av expertiscentrum, katalogisering av 
sjukdomar, erforderlig specialforskning etc. 

Enligt texten ska kommissionen lämna ett förslag om genomförande fem år efter textens 
antagande. Det är en lång tid och under tiden kan inget göras i praktiken eftersom det inte 
finns några medel. 

Såsom föredragande föreslår jag att kommissionen uppmanas tillhandahålla 
genomförandeförslaget före utgången av 2012 eftersom de uppgifter som erfordras från 
medlemsstaterna om expertcentrum och sakkunskaper om sällsynta sjukdomar då kommer att 
finnas tillgängliga (2011). 

I tillämpningen bör en särskild hänvisning göras till finansieringen/medfinansieringen etc. 
inom följande områden:

a) Insamling av epidemiologiska uppgifter och sammanställning av en katalog över 
sällsynta sjukdomar eftersom det behövs för att få en klar bild av dessa sjukdomar i EU.

b) Inrättande av relevanta nätverk.
c) Inrättande av expertcentrum i de medlemsstater som inte har sådana.
d) Införande av särskilda utbildningar på de befintliga centrumen så att yrkesmän kan 

samla in sakkunskaper.
e) Mobilisering av experter och yrkesmän i syfte att skapa de villkor som behövs för att 

utveckla den kunskap som finns. 
f) Forskning om diagnosverktyg och tester av sällsynta sjukdomar och i synnerhet sådana 

som är genetiska.

Vi bör se detta förslag till rådets rekommendation som en vägledning för att skapa användbara 
villkor på området sällsynta sjukdomar och vi bör förstå att förslaget är allmänt, men jag 
skulle än en gång vilja betona att för att förslaget ska vara effektivt och tillämpas rätt, så 
måste tiden för genomförande anges mer ingående och tydligt. 



PR\766840SV.doc 13/14 PE420.052v01-00

SV

Viktiga aspekter som bör tas med i kommissionens genomförandeförslag

1. Det framgår klart i rådets rekommendation att området för sällsynta sjukdomar i EU inte 
är väl definierat

– vare sig i form av ett register över de olika sjukdomarna eller
– när det gäller korrektheten i de relevanta statistiska uppgifterna.

Detta är uppenbart med tanke på den stora spridningen i antalet patienter 
(2736 miljoner människor) och antalet sällsynta sjukdomar (5 000–10 000 sällsynta 
sjukdomar). 

2. Det är även viktigt att konstatera att vi bör hantera frågan med flexibilitet eftersom en 
definition av sällsynta sjukdomar som sjukdomar som drabbar mindre än 5 personer av 
10 000 personer är för begränsad, eftersom det kan finnas förhållanden som ligger 
aningen högre och om förhållandet är till exempel 5,1 så räknas sjukdomen inte som 
sällsynt. Sällsynta sjukdomar kan även vara spridda olika i olika medlemsstater. 

3. Eftersom så många människor är drabbade men varje sjukdom har en låg incidens är det 
absolut nödvändigt med samlade åtgärder i hela EU.

Därför anser jag att det är lämpligt att man i det slutliga förslaget om genomförande bör 
sträva efter att förteckna specialiserade centrum och sjukhus för en del av dessa 
sjukdomar samt de sakkunskaper som finns i varje land och knyta samman dem i ett 
nätverk.

4. Det är också uppenbart att man för att kunna bekämpa sällsynta sjukdomar måste reglera 
rörligheten för patienter eftersom alla medlemsstater inte har all expertis.

Så länge det inte finns sakkunskaper och centrum som kan ta hand om patienterna bör 
detta åtgärdas genom rörlighet för patienterna. Finansieringen av detta bör övervägas av 
medlemsstaterna. 

5. Rörligheten för yrkesmän är en annan mycket viktig aspekt, det vill säga

a) experters rörlighet i hela EU för att bistå med att skapa nya centrum i andra 
medlemsstater,

b) yrkesmäns rörlighet för att skaffa sakkunskaper i vissa sällsynta sjukdomar på de 
centrum som finns på olika ställen i EU. Denna åtgärd förutsätter att man skapar 
utbildningar och klinisk praktik så att fler experter får utbildning i dessa sjukdomar. 

Centrumens uppgift kommer inte bara att vara att bekämpa sällsynta sjukdomar utan även 
att skapa den miljö som behövs för att överföra kunskap. 

6. Eftersom många sällsynta sjukdomar är ärftliga är det av absolut största vikt med 
forskning och innovation så att möjligheten ökas att ställa diagnos med hjälp av 
genetiska tester. 
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7. I vissa fall finns redan genetiska tester som kan användas vid förberedelserna inför en 
implantation så att dessa sjukdomar kan undvikas i embryon och att man på så vis kan få 
bukt med en del av dessa sjukdomar. Detta bör göras i samarbete med genetiska rådgivare 
och informationsnätverk. Denna metod används i vissa medlemsstater för en del 
sjukdomar och den bör övervägas och beaktas eftersom resultaten kommer att bli att man 
får bukt med en del av dessa sjukdomar. 


