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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston suositukseksi Euroopan toimista harvinaisten sairauksien alalla 
(KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0726),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0455/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 
artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Harvinaiset sairaudet ovat 
hengenvaarallisia tai pysyvän invaliditeetin 
aiheuttavia sairauksia, joiden esiintyvyys 
on alhainen ja jotka ovat erittäin 
monisyisiä, ja aiheuttavat näin ollen uhkan 
Euroopan kansalaisten terveydelle.

(1) Harvinaiset sairaudet ovat 
hengenvaarallisia tai pysyvän invaliditeetin 
aiheuttavia sairauksia, joiden esiintyvyys 
on alhainen ja jotka ovat erittäin 
monisyisiä, mutta koska harvinaisten 
tautien lajeja on niin monia, niihin 
sairastuvien ihmisten lukumäärä on 
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varsin suuri.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Harvinaisia sairauksia, myös 
perinnöllisiä sairauksia, koskeva yhteisön 
toimintaohjelma hyväksyttiin 1 päivänä 
tammikuuta 1999 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2003 päättyväksi kaudeksi. 
Harvinaiseksi sairaudeksi määriteltiin 
ohjelmassa sairaus, jota esiintyy enintään 
viisi tapausta 10 000:ta henkilöä kohden 
Euroopan unionissa. 

(2) Harvinaisia sairauksia, myös 
perinnöllisiä sairauksia, koskeva yhteisön 
toimintaohjelma hyväksyttiin 1 päivänä 
tammikuuta 1999 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2003 päättyväksi kaudeksi. 
Harvinaiseksi sairaudeksi määriteltiin 
ohjelmassa sairaus, jota esiintyy enintään 
viisi tapausta 10 000:ta henkilöä kohden 
Euroopan unionissa, mitä on arvioitava 
tieteelliseen tarkasteluun pohjautuvin 
tilastollisin perustein. 

Or. en

Perustelu

Tarvitsemme lisää joustavuutta välttääksemme ongelmia, joita aiheutuu taudeista, joita 
esiintyy enintään 5,1 tai 5,2 tapausta 10 000 ihmistä kohden. 

Tarkistus 3

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämän tilastollisen 
esiintymistiheyden perusteella harvinaiset 
taudit olisi luetteloitava perinpohjaisesti 
ja niitä olisi tarkasteltava säännöllisesti 
tieteellisessä komiteassa mahdollisten 
lisäysten tarpeen määrittelemiseksi.

Or. en
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Perustelu

On ehdottoman välttämätöntä luetteloida Euroopan unionin harvinaiset taudit.

Tarkistus 4

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Harvinaisten sairauksien määräksi 
arvioidaan nykyään 5 000–8 000, ja niitä 
sairastaa 6–8 prosenttia väestöstä jossain 
elämänsä vaiheessa. Tällaiset sairaudet 
koskettavat toisin sanoin 27–36:ta 
miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa. 
Heistä useimmat sairastavat harvemmin 
esiintyviä sairauksia, joita esiintyy enintään 
yhdellä ihmisellä 100 000:sta.

(4) Harvinaisten sairauksien määräksi 
arvioidaan nykyään 5 000–8 000, ja niitä 
sairastaa 6–8 prosenttia väestöstä jossain 
elämänsä vaiheessa. Toisin sanoen, vaikka 
jokaista harvinaista tautia esiintyy 
harvoin, niitä sairastavien kokonaismäärä 
on varsin suuri, 27–36 miljoonaa ihmistä 
Euroopan unionissa. Heistä useimmat 
sairastavat harvemmin esiintyviä 
sairauksia, joita esiintyy enintään yhdellä 
ihmisellä 100 000:sta.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus suositukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Alhaisen esiintyvyytensä ja 
erityisluonteensa vuoksi harvinaiset 
sairaudet edellyttävät yhteisiin 
erityistoimiin perustuvaa kokonaisvaltaista 
toimintamallia, jotta voitaisiin ehkäistä 
huomattavaa sairastuvuutta tai vältettävissä 
olevaa ennenaikaista kuolleisuutta ja 
parantaa sairastuneiden henkilöiden 
elämänlaatua ja sosioekonomisia 
mahdollisuuksia.

(5) Alhaisen esiintyvyytensä, 
erityisluonteensa ja tapausten suuren 
kokonaismäärän vuoksi harvinaiset 
sairaudet edellyttävät yhteisiin 
erityistoimiin perustuvaa kokonaisvaltaista 
toimintamallia, jotta voitaisiin ehkäistä 
huomattavaa sairastuvuutta tai vältettävissä 
olevaa ennenaikaista kuolleisuutta ja 
parantaa sairastuneiden henkilöiden 
elämänlaatua ja sosioekonomisia 
mahdollisuuksia.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus suositukseksi
1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. laatimaan tästä suosituksesta 
neuvostolle, Euroopan parlamentille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle osoitetun 
täytäntöönpanoraportin jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen pohjalta viimeistään 
viidennen tämän suosituksen
antamispäivää seuranneen vuoden lopussa 
sen selvittämiseksi, missä määrin ehdotetut 
toimenpiteet toimivat tehokkaasti, ja 
lisätoimien tarkastelemiseksi;

1. laatimaan tästä suosituksesta 
neuvostolle, Euroopan parlamentille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle osoitetun 
täytäntöönpanoraportin jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen pohjalta viimeistään 
vuoden 2012 lopussa, jolloin se ehdottaa 
täytäntöönpanotoimia muun muassa 
seuraavilla aloilla: a) tarvittavat 
budjettitoimet harvinaisia tauteja 
koskevan yhteisöohjelman tehokkuuden 
varmistamiseksi; b) osaamiskeskusten 
verkoston luominen; c) epidemiologisen 
tiedon kerääminen harvinaisista 
taudeista; d) asiantuntijoiden ja alan 
ammattilaisten liikkuvuus: e) potilaiden 
liikkuvuus; ja f) muiden toimien tarpeen 
arviointi.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus suositukseksi
1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) ilmoittaa onko erikoistuneita 
keskuksia olemassa ja kokoaa luettelon 
asiantuntijoista;

Or. en



PR\766840FI.doc 9/13 PE420.052v01-00

FI

Tarkistus 8

Ehdotus suositukseksi
2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ottavat käyttöön Euroopan unionin 
yhteisen määritelmän harvinaisille 
sairauksille eli katsovat harvinaisiksi 
sairaudet, joita sairastaa enintään 5 ihmistä 
10 000:ta ihmistä kohden;

(1) ottavat käyttöön Euroopan unionin 
yhteisen määritelmän harvinaisille 
sairauksille eli katsovat harvinaisiksi 
sairaudet, joita sairastaa enintään 5 ihmistä 
10 000:ta ihmistä kohden koko Euroopan 
unionissa, mutta on erittäin tärkeää tietää 
täsmällinen jakauma kunkin jäsenvaltion 
osalta; ja kokoavat luettelon harvinaisista 
taudeista sekä pyytävät pysyvää tieteellistä 
komiteaa määrittelemään voidaanko 
tautia pitää harvinaisena, jos sitä 
sairastaa enemmän kuin 5 ihmistä 
10 000:ta ihmistä kohden;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus suositukseksi
3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa 
järjestelyjä, joilla pyritään edistämään 
tutkimusta harvinaisten sairauksien alalla 
(kansanterveys- ja sosiaalinen tutkimus 
mukaan luettuina) erityisesti, jotta voidaan 
kehittää sellaisia välineitä kuin monialaisia 
infrastruktuureja ja sairauskohtaisia 
hankkeita.

(4) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa 
järjestelyjä, joilla pyritään edistämään 
tutkimusta harvinaisten sairauksien alalla 
(kansanterveys- ja sosiaalinen tutkimus 
mukaan luettuina) erityisesti, jotta voidaan 
kehittää sellaisia välineitä kuin monialaisia 
infrastruktuureja ja sairauskohtaisia 
hankkeita sekä tutkimusta 
diagnosointitesteistä ja välineistä.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus suositukseksi
4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) määrittävät vuoden 2011 loppuun 
mennessä kansalliset tai alueelliset 
osaamiskeskukset alueellaan ja edistävät 
osaamiskeskusten perustamista sinne, 
missä niitä ei ole, sisällyttämällä 
harvinaisia sairauksia koskevaan 
kansalliseen suunnitelmaansa järjestelyjä 
kansallisten tai alueellisten 
osaamiskeskusten perustamiseksi;

(1) määrittävät vuoden 2011 loppuun 
mennessä kansalliset tai alueelliset 
osaamiskeskukset alueellaan ja edistävät 
osaamiskeskusten perustamista sinne, 
missä niitä ei ole, sisällyttämällä 
harvinaisia sairauksia koskevaan 
kansalliseen suunnitelmaansa järjestelyjä 
kansallisten tai alueellisten 
osaamiskeskusten perustamiseksi; auttavat 
luetteloimaan harvinaisia tauteja ja 
harvinaisten tautien asiantuntijoita;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus suositukseksi
4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) kannustaa mahdollisesti Euroopan 
unionin rahoituksella tai osarahoituksella 
osaamiskeskuksia ja erikoistuneita 
sairaaloita luomaan tiettyjen harvinaisten 
tautien erityiskoulutusta alan 
ammattilaisille heidän 
asiantuntemuksensa kartuttamiseksi; 

Or. en

Perustelu

On oleellisen tärkeää antaa alan ammattilaisille lisäkoulutusta harvinaisten tautien suhteen, 
jotta niiden torjuntaa voidaan tehostaa. 
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Tarkistus 12

Ehdotus suositukseksi
6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa 
potilasjärjestöjen tukemista ja kuulemista 
koskevia järjestelyjä, kuten 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetaan.

(3) sisällyttävät harvinaisia sairauksia 
koskevaan kansalliseen suunnitelmaansa 
potilasjärjestöjen tukemista ja kuulemista 
koskevia järjestelyjä, kuten 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetaan; varmistavat, että 
kansallisissa suunnitelmissa yksilöidään 
kansalliset tai alueelliset 
osaamiskeskukset ja luetteloidaan 
harvinaisiin tauteihin erikoistuneet 
asiantuntijat.

Or. en
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PERUSTELUT

Yleinen johdanto ja arviointi
ehdotuksesta neuvoston suositukseksi

Tämä neuvoston suositus on tervetullut, koska harvinaisten tautien alalla tarvitaan 
ehdottomasti keskitettyjä toimia Euroopan unionin tasolla ja kansallisella tasolla. Vaikka 
kunkin harvinaisen taudin esiintymistiheys onkin erittäin alhainen, toimia tarvitaan, sillä näitä 
tauteja on tuhansia ja ne vaikuttavat miljooniin ihmisiin eri puolilla Euroopan unionia.  

Käsillä oleva ehdotus on kuitenkin riittämätön nykyisessä muodossaan, eikä sen perusteella 
voida tuottaa toimivaa ohjelmaa. Syynä tähän on se, ettei ehdotuksessa kuvata ainakaan 
yleisellä tasolla tarvittavaa EU:n rahoitusta ja EU;n ja jäsenvaltioiden tai muiden 
organisaatioiden yhteisrahoitusta. Tällöin ei ole todellisia mahdollisuuksia edistää 
harvinaisten tautien torjunnan tiettyjä keskeisiä näkökohtia, kuten osaamiskeskusten 
perustamista, tautien luettelointia, tarvittavaa erityistutkimusta jne.  

Tekstissä pyydetään komissiolta täytäntöönpanoehdotusta viisi vuotta hyväksymisen jälkeen, 
mikä on pitkä aika ja silloin ei voida tehdä käytännössä mitään, koska rahoitusta ei ole. 

Esittelijä haluaa siksi ehdottaa, että komissiota pyydettäisiin antamaan täytäntöönpanoehdotus 
viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä, koska kyseiseen päivämäärään mennessä 
jäsenvaltioiden toimittamat tarvittavat tiedot osaamiskeskuksista ja harvinaisten tautien 
asiantuntemuksesta (2011) ovat käytettävissä. 

Tässä täytäntöönpanossa olisi mainittava erityisesti rahoitus tai yhteisrahoitus seuraavilla 
aloilla:
a.) harvinaisia tauteja koskevan epidemiologisen tiedon kerääminen ja luettelon kokoaminen, 
koska tämä on tarpeen selkeän kuvan saamiseksi näistä taudeista EU:ssa;
b.) asianmukaisten verkostojen luominen;
c.) osaamiskeskusten perustaminen niihin jäsenvaltioihin, joissa sitä ei vielä ole;
d.) ammattilaisten asiantuntemuksen lisäämiseen tarkoitetun erityiskoulutuksen järjestäminen
olemassa olevissa osaamiskeskuksissa;
e.) asiantuntijoiden ja ammattilaisten saaminen mukaan asianmukaisten olosuhteiden 
luomiseksi nykytietouden edistämistä varten; 
f.) harvinaisia tauteja koskevien diagnostisten välineiden ja testien ja etenkin geenitestien 
tutkimus.

Meidän olisi suhtauduttava tähän ehdotukseen neuvoston suositukseksi kuin tiekarttaan, jolla 
luodaan otolliset olosuhteet harvinaisten tautien torjunnalle, ja meidän olisi ymmärrettävä, 
että ehdotus on yleisluontoinen, mutta haluaisin kuitenkin vielä kerran korostaa, että jos 
ehdotusta halutaan soveltaa tehokkaasti ja menestyksekkäästi, sen on oltava täsmällisempi ja 
selkeämpi täytäntöönpanokalenterin (vuodet) suhteen. 
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Tärkeitä seikkoja mainittavaksi
komission täytäntöönpanoehdotuksessa

1. Kuten neuvoston suosituksesta käy ilmi, harvinaisten tautien tehtäväkenttää ei ole 
määritelty kunnolla Euroopan unionissa:
- tautien yksilöityä luettelointia ei ole toteutettu,
- tilastotiedot eivät ole riittävän paikkansapitäviä.
Tämä ilmenee potilaiden määrän (27–36 miljoonaa ihmistä) ja harvinaisten tautien määrän 
(5 000 - 10 000 harvinaista tautia) suuressa vaihteluvälissä. 

2. Lisäksi on tärkeää havaita, että aiheeseen olisi suhtauduttava joustavasti, koska harvinaisen 
taudin määritteleminen taudiksi, johon sairastuu alle 5 ihmistä 10 000:sta on liian rajoittavaa. 
Jos tämä suhdeluku on hieman suurempi, esimerkiksi 5,1, ongelmana on, ettei tautia 
luokiteltaisi enää harvinaiseksi.  Harvinaisten tautien jakauma saattaa myös vaihdella 
jäsenvaltiosta toiseen. 

3. Koska kuhunkin tautiin sairastuu paljon ihmisiä, mutta taudin esiintymistiheys on alhainen, 
Euroopan unionin laajuiset keskitetyt toimet ovat ehdottoman välttämättömiä.
Siksi katsonkin aiheelliseksi todeta, että lopullisessa täytäntöönpanoehdotuksessa pitäisi 
pyrkiä kokoamaan näihin tauteihin erikoistuneet jokaisen maan osaamiskeskukset, sairaalat ja 
asiantuntemus, ja yhdistää ne verkostoksi.

4. On myös ilmiselvää, että harvinaisten tautien torjumiseksi potilaiden siirtämisestä on 
annettava säännöksiä, koska jokaisessa jäsenvaltiossa ei ole tarvittavaa asiantuntemusta. 
Jos asiantuntemusta ja potilaista huolehtimiseen pystyvää keskusta ei ole, ongelma on 
ratkaistava siirtämällä potilaita. Rahoituskysymys olisi jätettävä jäsenvaltioiden harkittavaksi. 

5. Ammattilaisten liikkuvuus on toinen erittäin tärkeä näkökohta: 
a.) asiantuntijoiden siirtyminen Euroopan unionin eri osiin uusien keskusten perustamiseksi 
muihin jäsenvaltioihin
b.) terveydenhoitoalan ammattilaisten matkustaminen Euroopan unionin alueen nykyisiin 
keskuksiin asiantuntemuksen saamiseksi harvinaisista taudeista. Tämä toimi edellyttää 
ammattikurssien luomista ja kliinisen harjoittelun toteuttamista näihin tauteihin 
erikoistuneiden asiantuntijoiden määrän kasvattamiseksi. 
Siksi näiden keskusten tehtävänä ei ole ainoastaan harvinaisten tautien torjunta, vaan myös 
asianmukaisen ympäristön luominen tietämyksen siirtämistä varten. 

6. Koska monet näistä harvinaista taudeista ovat periytyviä, tutkimus ja innovaatiot ovat 
oleellisen tärkeitä geenitesteillä tapahtuvan diagnosoinnin parantamiseksi. 

7. On olemassa tapauksia, joissa geenitestit ovat käytössä ja niitä voidaan käyttää 
alkiodiagnostisissa toimenpiteissä kyseisten tautien hävittämiseksi alkioista ja sitä kautta 
joidenkin tautien hävittämiseksi kokonaan. Tämä olisi suoritettava geneettisen neuvonnan ja 
tietoverkostojen avulla toteutettavana yhteistyönä. Tämä on tiettyjen tautien kohdalla jo 
käytössä eräissä jäsenvaltioissa, ja asiaa pitäisi harkita, koska näiden toimien soveltamisella 
jotkut taudit voidaan lopulta hävittää kokonaan.  


