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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu doporučení Rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění
(KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0726),

– s ohledem na čl. 154 odst. 4 druhý pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C6-0455/2008),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vzácná onemocnění ohrožují zdraví 
evropských občanů, jelikož jde o velmi 
složitá onemocnění s nízkou prevalencí, 
která ohrožují život nebo jsou chronicky 
invalidizující.

(1) Vzácná onemocnění ohrožují zdraví 
evropských občanů, jelikož jde o velmi 
složitá onemocnění s nízkou prevalencí, 
která ohrožují život nebo jsou chronicky 
invalidizující; z důvodu existence velkého 
množství různých druhů vzácných 
onemocnění je však celkový počet jimi 
postižených osob značně vysoký. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na období od 1. ledna 1999 do 
31. prosince 2003 byl přijat akční program 
Společenství pro vzácná onemocnění 
včetně onemocnění genetických. Tento 
program stanovil, že postihne-li 
onemocnění ne více než 5 z 10 000 osob 
v Evropské unii, jde o onemocnění vzácné. 

(2) Na období od 1. ledna 1999 do 
31. prosince 2003 byl přijat akční program 
Společenství pro vzácná onemocnění 
včetně onemocnění genetických. Tento 
program stanovil, že postihne-li 
onemocnění ne více než 5 z 10 000 osob 
v Evropské unii, jde o onemocnění vzácné. 
Uvedené číslo je třeba ze statistických 
důvodů podrobovat vědeckému přezkumu. 

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí větší pružnosti, aby se zamezilo dilematu u onemocnění s výskytem např. u 5,1 či 
5,2 z 10 000 osob.

Pozměňovací návrh 3

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Je třeba, aby vědecký výbor na 
základě této statistické incidence vzácná 
onemocnění důkladně katalogizoval 
a pravidelně přezkoumával, aby mohl 
v případě potřeby jejich seznam rozšířit.

Or. en

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné vytvořit katalog vzácných onemocnění vyskytujících se v Evropské unii.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Podle odhadů dnes existuje 5 000 až 
8 000 různých vzácných onemocnění a tato 
onemocnění postihují v průběhu života 6 % 
až 8 % obyvatelstva. Jinými slovy 27 až 36 
milionů obyvatel Evropské unie. Většina 
z nich trpí méně obvyklými 
onemocněními, která postihují jednu osobu 
ze 100 000 nebo méně.

(4) Podle odhadů dnes existuje 5 000 až 
8 000 různých vzácných onemocnění a tato 
onemocnění postihují v průběhu života 6 % 
až 8 % obyvatelstva. Jinými slovy, ačkoli 
se každé jednotlivé vzácné onemocnění 
vyznačuje nízkou prevalencí, celkový 
počet osob postižených vzácnými 
onemocněními je značně vysoký, neboť se 
jedná o 27 až 36 milionů obyvatel 
Evropské unie. Většina z nich trpí méně 
obvyklými onemocněními, která postihují 
jednu osobu ze 100 000 nebo méně.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k nízké prevalenci
a zvláštnosti vzácných onemocnění je třeba 
zaujmout k nim globální přístup, jenž by 
byl založen na obzvláštním a společném 
úsilí o předcházení vysoké nemocnosti 
nebo odvratitelné předčasné úmrtnosti 
a o zvýšení kvality života postižených osob 
a jejich sociálně-ekonomických možností.

(5) Vzhledem k nízké prevalenci, 
zvláštnosti a velkému celkovému počtu 
případů vzácných onemocnění je třeba 
zaujmout k nim globální přístup, jenž by 
byl založen na obzvláštním a společném 
úsilí o předcházení vysoké nemocnosti 
nebo odvratitelné předčasné úmrtnosti 
a o zvýšení kvality života postižených osob 
a jejich sociálně-ekonomických možností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh doporučení
Bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce pátého roku ode 
dne přijetí tohoto doporučení vypracovala
na základě informací poskytnutých 
členskými státy zprávu o provádění tohoto 
doporučení, určenou Radě, Evropskému 
parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů,
v které zváží, do jaké míry jsou 
navrhovaná opatření účinná a zda je 
nutné provést další opatření;

1. Na základě informací poskytnutých 
členskými státy vypracovala zprávu 
o provádění tohoto doporučení, určenou 
Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, a to nejpozději 
do konce roku 2012, tj. roku, ve kterém 
navrhne prováděcí opatření zahrnující 
mimo jiné: a) rozpočtová opatření nutná 
k tomu, aby byl program Společenství pro 
vzácná onemocnění účinný, b) vytvoření 
příslušných sítí odborných center, c) 
shromažďování epidemiologických údajů 
o vzácných onemocněních, d) mobilitu 
odborníků a zdravotnických pracovníků, 
e) mobilitu pacientů a f) posouzení, zda 
jsou zapotřebí další kroky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh doporučení
Bod 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Prohlásila, zda mají specializovaná 
centra a vytvářejí katalog odborníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh doporučení
Bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) zavedly v Evropské unii jednotnou 
definici vzácných onemocnění jako 
onemocnění, která postihují ne více než 5 
z 10 000 osob;

1) zavedly v Evropské unii jednotnou 
definici vzácných onemocnění jako 
onemocnění, která postihují ne více než 5 
z 10 000 osob – což je údaj pro Evropskou 
unii jako celek, zároveň je však důležité 
mít přesné údaje o rozšíření těchto 
onemocnění v každém členském státě; 
vytvořily katalog vzácných onemocnění 
a měly k dispozici stálý vědecký výbor, 
který stanoví, zda lze určité onemocnění 
považovat za vzácné, i když bude mít 
incidenci více než 5 z 10 000 osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh doporučení
Bod 3 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) zahrnuly do národního plánu pro vzácná 
onemocnění ustanovení, která podpoří 
výzkum v oblasti vzácných onemocnění, 
včetně výzkumu zaměřeného na veřejné 
zdraví a sociálního výzkumu, a to zejména 
s cílem vyvinout nástroje, např. průřezové 
infrastruktury a projekty týkající se 
konkrétních onemocnění.

4) zahrnuly do národního plánu pro vzácná 
onemocnění ustanovení, která podpoří 
výzkum v oblasti vzácných onemocnění, 
včetně výzkumu zaměřeného na veřejné 
zdraví a sociálního výzkumu, a to zejména 
s cílem vyvinout nástroje, např. průřezové 
infrastruktury a projekty týkající se 
konkrétních onemocnění, jakož i výzkum 
v oblasti diagnostických testů a nástrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh doporučení
Bod 4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) do konce roku 2011 určily národní nebo 
regionální odborná centra na celém svém 
území a podpořily vznik odborných center 
v místech, kde dosud zřízena nebyla, a to 
především tím, že do národního plánu pro 
vzácná onemocnění začlení ustanovení 
o vytvoření národních nebo regionálních 
odborných center;

1) do konce roku 2011 určily národní nebo 
regionální odborná centra na celém svém 
území a podpořily vznik odborných center 
v místech, kde dosud zřízena nebyla, a to 
především tím, že do národního plánu pro 
vzácná onemocnění začlení ustanovení 
o vytvoření národních nebo regionálních 
odborných center; napomohly vytvoření 
katalogů vzácných onemocnění 
a katalogů odborníků na vzácná 
onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh doporučení
Bod 4 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) podporovaly, s případným 
financováním či spolufinancováním ze 
strany Evropské unie, odborná centra 
a nemocnice, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu pro pracovníky 
zabývající se některými vzácnými 
onemocněními a aby těmto pracovníkům 
umožnily získat příslušné odborné 
znalosti;

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný boj proti vzácným onemocněním je nezbytné vyškolit v oblasti vzácných 
onemocnění více pracovníků. 
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Pozměňovací návrh 12

Návrh doporučení
Bod 6 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) začlenily do národních plánů pro vzácná 
onemocnění ustanovení o podpoře 
organizací pacientů a konzultacích s těmito 
organizacemi podle odstavců 1) a 2).

3) začlenily do národních plánů pro vzácná 
onemocnění ustanovení o podpoře 
organizací pacientů a konzultacích s těmito 
organizacemi podle odstavců 1) a 2);
zajistily, aby národní plány zahrnovaly 
určení národních či regionálních 
odborných center a vytvoření katalogů 
odborníků na vzácná onemocnění;

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecný úvod a posouzení návrhu doporučení Rady

Zpravodaj vítá doporučení Rady, protože je naprosto nutné provést koordinované kroky 
v oblasti vzácných onemocnění na úrovni Evropské unie i na vnitrostátní úrovni. I když je 
totiž incidence jednotlivých vzácných onemocnění nízká, v celé Evropské unii jsou jimi 
postiženy miliony lidí, neboť tyto nemoci se počítají v tisících. 

Nicméně tento návrh je ve stávající podobě nedostatečný a na jeho základě není možné 
uskutečnit životaschopný program. To proto, že se ani obecně nezabývá nezbytným
financováním ze strany EU a spolufinancováním ze strany členských států a dalších 
organizací. Nemůže tedy účinně podporovat určité nezbytné aspekty týkající se vzácných 
onemocnění, jako je vytvoření sítí odborných center, katalogizace onemocnění, potřebný 
speciální výzkum atd. 

Dokument obsahuje požadavek, aby Komise pět let od přijetí předložila prováděcí návrh, což 
je dlouhá doba, během níž nelze prakticky nic vykonat a nejsou k dispozici žádné finanční 
prostředky. 

Proto jako zpravodaj navrhuji, aby byla Komise požádána o předložení prováděcího návrhu
nejpozději do konce roku 2012, neboť do této doby budou k dispozici potřebné údaje 
z členských států týkající se odborných center a odborné znalosti vzácných onemocnění 
(2011). 

Při tomto provádění je třeba speciálně zmínit financování či spolufinancování v těchto 
oblastech:
a) shromažďování epidemiologických údajů a vytvoření katalogu vzácných onemocnění, což 
je nutné k získání jasnější představy o těchto onemocněních v EU,
b) vytvoření příslušných sítí,
c) vytvoření odborných center v členských státech, které taková centra nemají,
d) zahájení zvláštních kurzů odborné přípravy pracovníků ve stávajících centrech , aby získali 
odborné znalosti,
e) mobilizace odborníků a zdravotnických pracovníků k vytvoření nutných podmínek pro 
rozšíření stávajících znalostí, 
f) výzkum diagnostických nástrojů a testů týkajících se vzácných onemocnění, zejména pak 
genetických onemocnění.

Návrh doporučení Rady bychom měli vnímat jako orientační plán směřující k vytvoření 
příznivých podmínek na poli vzácných onemocnění a měli bychom chápat, že má obecnou 
povahu. Přesto bych ještě jednou rád zdůraznil, že pro jeho účinné a úspěšné provedení musí 
být návrh upřesněn, pokud jde o harmonogram (roky) jeho provádění. 

Důležité aspekty, které je třeba zmínit v prováděcím návrhu Komise

1. Z doporučení Rady je zřejmé, že oblast vzácných onemocnění v Evropské unii není dobře 
definována:
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– ani jako registr katalogizující onemocnění případ od případu,
– ani pokud jde o přesnost příslušných statistických údajů.
To je patrné z velkého rozpětí počtu pacientů (27 až 36 milionů lidí) a z velkého počtu 
vzácných onemocnění (5 000 až 10 000 vzácných onemocnění).

2. Dále je důležité poznamenat, že k této záležitosti je třeba přistupovat s určitou volností, 
neboť definice vzácného onemocnění jako onemocnění, které postihne méně než 5 osob 
z 10 000 je příliš restriktivní; v případě čísel jen o málo překračujících tento poměr jsme pak 
konfrontováni s dilematem, zda jako vzácné onemocnění nekvalifikovat i onemocnění 
s poměrem např. 5,1. Vzácné onemocnění také může mít v jednotlivých členských státech 
různé rozšíření. 

3. Z důvodu vysokého počtu osob postižených těmito onemocněními, avšak nízké incidence 
každého z nich je naprosto nutné provést koordinované kroky na úrovni celé Evropské unie.
Proto se domnívám, že je vhodné, aby se konečný prováděcí návrh pokusil shromáždit 
centra a nemocnice specializované na některá z těchto onemocnění, jakož i odborné 
znalosti, jež jsou k dispozici v jednotlivých zemích, a propojil je v jedné síti.

4. Dále je zřejmé, že v zájmu boje proti vzácným onemocněním je třeba regulovat mobilitu 
pacientů, protože žádný členský stát nemá k dispozici všechny odborné znalosti. Nejsou-li 
tedy k dispozici odborné znalosti a centra, která by se o pacienty mohla postarat, je třeba tento 
stav napravit mobilitou pacientů. Otázka financování v této oblasti by měla být ponechána ke 
zvážení členským státům. 

5. Dalším důležitým aspektem je mobilita pracovníků, tj.: 
a) mobilita odborníků v rámci celé Evropské unie s cílem napomoci vytvoření nových center 
v dalších členských státech,
b) mobilita zdravotnických pracovníků s cílem získání odborných znalostí týkajících se 
vzácných onemocnění v existujících centrech po celé Evropské unii. Kroky v této oblasti 
vyžadují zahájení kurzů odborné přípravy a klinické praxe s cílem vyškolit v oblasti těchto 
onemocnění více odborníků. 
Posláním těchto center nebude tedy pouze boj proti vzácným onemocněním, ale i vytvoření 
nezbytného prostředí pro předávání vědomostí. 

6. Konečně, protože mnoho vzácných onemocnění má dědičnou povahu, mají pro zvýšení 
diagnostické schopnosti prostřednictvím genetických testů zásadní význam výzkum 
a inovace. 

7. Existují případy, pro něž jsou k dispozici genetické testy, které lze aplikovat na 
preimplantační postupy s cílem zabránit těmto onemocněním v embryu, a tím některá tato 
onemocnění vymýtit. To je třeba provést v koordinaci s genetickým poradenstvím 
a informačními sítěmi. V některých členských státech u některých onemocnění je tento postup 
používán v praxi. Je třeba o něm uvažovat, neboť provedení těchto kroků některá vzácná 
onemocnění vymýtí.


