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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.



PR\766840HU.doc 3/14 PE420.052v01-00

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................12



PE420.052v01-00 4/14 PR\766840HU.doc

HU



PR\766840HU.doc 5/14 PE420.052v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a ritka betegségek területén megvalósítandó európai fellépésről szóló tanácsi ajánlásra 
irányuló javaslatról
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0726),

– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikke (4) bekezdése második albekezdésére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0455/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-
Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Ajánlásra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A ritka betegségek veszélyt jelentenek 
az európai polgárok egészségére, mivel 
esetükben olyan életveszélyes vagy 
maradandó károsodással járó betegségekről 
van szó, amelyek kis prevalenciával bírnak 
és nagyon összetettek.

(1) A ritka betegségek veszélyt jelentenek 
az európai polgárok egészségére, mivel 
esetükben olyan életveszélyes vagy 
maradandó károsodással járó betegségekről 
van szó, amelyek kis prevalenciával bírnak 
és nagyon összetettek, mivel azonban 
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olyan sokféle ritka betegség létezik, az 
érintettek száma összességében igen 
magas.

Or. en

Módosítás 2

Ajánlásra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1999. január 1-jétől 2003. december 
31-ig tartó időszakra elfogadtak egy 
közösségi cselekvési programot a ritka 
betegségekkel, ezen belül a genetikai 
betegségekkel kapcsolatban. A programban 
szereplő meghatározás szerint a ritka 
betegségek prevalenciája az Európai 
Unióban 10 000 embert tekintve legfeljebb 
öt.

(2) Az 1999. január 1-jétől 2003. december 
31-ig tartó időszakra elfogadtak egy 
közösségi cselekvési programot a ritka 
betegségekkel, ezen belül a genetikai 
betegségekkel kapcsolatban. A programban 
szereplő meghatározás szerint a ritka 
betegségek prevalenciája az Európai 
Unióban 10 000 embert tekintve legfeljebb 
öt, amely számot statisztikai alapon, 
tudományos felülvizsgálat alapján kell 
megítélni.

Or. en

Indokolás

Nagyobb rugalmasságra van szükség az olyan dilemmák elkerülése érdekében, amelyek a 
10 000 főre számítva 5,1-es vagy5,2-es incidenciájú betegségekből fakadnak.

Módosítás 3

Ajánlásra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E statisztikai előfordulás alapján a 
ritka betegségeket gondosan katalogizálni 
kell, és ezt egy tudományos bizottságnak 
rendszeresen felül kell vizsgálnia, hogy 
megállapítsák a lehetséges kiegészítések 
szükségességét.
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Or. en

Indokolás

Feltétlenül szükséges összeállítani az Európai Unióban előforduló ritka betegségek 
katalógusát.

Módosítás 4

Ajánlásra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Becslések szerint jelenleg 5000 és 8000 
között mozog a különböző ritka betegségek 
száma, melyek az EU teljes lakosságának 
akár 6-8%-ánál is jelentkezhetnek életük 
során valamikor. Ez azt jelenti, hogy az 
Európai Unióban 27-36 millióra tehető az 
érintettek száma. Többségük egy 
viszonylag kis gyakorisággal előforduló 
(100 000 emberből legfeljebb 1-nél 
előforduló) betegségben szenved.

(4) Becslések szerint jelenleg 5000 és 8000 
között mozog a különböző ritka betegségek 
száma, melyek az EU teljes lakosságának 
akár 6-8%-ánál is jelentkezhetnek életük 
során valamikor. Ez azt jelenti, hogy bár a 
ritka betegségek mindegyikét alacsony 
prevalencia jellemzi, az érintettek száma 
összességében igen magas, az Európai 
Unióban 27-36 millióra tehető. Többségük 
egy viszonylag kis gyakorisággal 
előforduló (100 000 emberből legfeljebb 1-
nél előforduló) betegségben szenved.

Or. en

Módosítás 5

Ajánlásra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alacsony prevalencia és a 
betegségek speciális jellege miatt a ritka 
betegségek tekintetében átfogó 
megközelítésre van szükség; ennek olyan 
egyedi és egyesített erőfeszítésen kell 
alapulnia, amely lehetővé teszi a magas 
morbiditási ráta, illetve az elkerülhető, idő 
előtti elhalálozás megelőzését, és javítja az 
érintett személyek életminőségét és 

(5) Az alacsony prevalencia, a betegségek 
speciális jellege és az esetek összességében 
nagy száma miatt a ritka betegségek 
tekintetében átfogó megközelítésre van 
szükség; ennek olyan egyedi és egyesített 
erőfeszítésen kell alapulnia, amely lehetővé 
teszi a magas morbiditási ráta, illetve az 
elkerülhető, idő előtti elhalálozás 
megelőzését, és javítja az érintett 
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társadalmi-gazdasági lehetőségeit. személyek életminőségét és társadalmi-
gazdasági lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 6

Ajánlásra irányuló javaslat
1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a tagállamoktól érkező információk 
alapján legkésőbb az ezen ajánlás 
elfogadását követő ötödik évéig terjesszen 
egy végrehajtási jelentést a Tanács, az 
Európai Parlament, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság, valamint a Régiók 
Bizottsága elé annak megállapítására, 
hogy milyen mértékű hatékonysággal 
működnek a javasolt intézkedések, illetve 
szükség van-e további intézkedések 
meghozatalára;

1. a tagállamoktól érkező információk 
alapján terjesszen egy végrehajtási jelentést 
a Tanács, az Európai Parlament, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint 
a Régiók Bizottsága elé legkésőbb 2012 
végéig, amely évben végrehajtási 
fellépéseket javasol többek között az 
alábbiak tekintetében: a) a ritka 
betegségekkel foglalkozó közösségi 
program eredményességéhez szükséges 
költségvetési intézkedések; b) a szakértői 
központok megfelelő hálózatainak 
létrehozása; c) a ritka betegségekkel 
kapcsolatos epidemiológiai adatok 
összegyűjtése; d) a szakértők és 
szakemberek mobilitása; e) a betegek 
mobilitása; és f) egyéb fellépések 
szükségességének mérlegelése;

Or. en

Módosítás 7

Ajánlásra irányuló javaslat
1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) nyilatkozat arról, hogy rendelkeznek-
e bármilyen szakosodott központtal, 
valamint a szakértők katalógusának 
összeállítása;
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Or. en

Módosítás 8

Ajánlásra irányuló javaslat
2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) olyan közös európai uniós 
meghatározás bevezetése a ritka 
betegségekre, amely értelmében ezen 
betegségek 10 000 embert tekintve 
legfeljebb 5-nél fordulnak elő;

(1) olyan közös európai uniós 
meghatározás bevezetése a ritka 
betegségekre, amely értelmében ezen 
betegségek 10 000 embert tekintve 
legfeljebb 5-nél fordulnak elő, amely az 
egész Európai Unióra vonatkoztatott 
szám, de igen fontos ismerni a pontos 
eloszlást az egyes tagállamokban; emellett 
a ritka betegségek katalógusának 
összeállítása és állandó tudományos 
bizottság létrejötte annak megállapítása 
érdekében, hogy valamely betegség ritka 
betegségnek tekinthető-e, még akkor is, ha 
incidenciája 10 000 főre számítva 5-nél 
nagyobb;

Or. en

Módosítás 9

Ajánlásra irányuló javaslat
3 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) olyan rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervbe, 
melyek a kutatás erősítését célozzák, 
többek között a közegészségügyi, illetve a 
társadalomtudományi kutatást, a ritka 
betegségek kutatását, különös tekintettel 
olyan eszközök kifejlesztésére, mint a 
transzverzális infrastruktúrák, valamint az 
egyes betegségekre vonatkozó specifikus 
projektek.

(4) olyan rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervbe, 
melyek a kutatás erősítését célozzák, 
többek között a közegészségügyi, illetve a 
társadalomtudományi kutatást, a ritka 
betegségek kutatását, különös tekintettel 
olyan eszközök kifejlesztésére, mint a 
transzverzális infrastruktúrák, valamint az 
egyes betegségekre vonatkozó specifikus 
projektek, illetve a diagnosztikai 
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vizsgálatokra és eszközökre irányuló 
kutatás.

Or. en

Módosítás 10

Ajánlásra irányuló javaslat
4 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) nemzeti és regionális szintű szakértői 
központok kijelölése 2011 végéig a 
tagállamok teljes területén, illetve 
amennyiben még nem léteznének, úgy ezen 
szakértői központok létrehozásának 
támogatása elsősorban azáltal, hogy a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervek 
rendelkeznek a nemzeti és regionális 
szakértői központok létrehozásáról;

(1) nemzeti és regionális szintű szakértői 
központok kijelölése 2011 végéig a 
tagállamok teljes területén, illetve 
amennyiben még nem léteznének, úgy ezen 
szakértői központok létrehozásának 
támogatása elsősorban azáltal, hogy a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervek 
rendelkeznek a nemzeti és regionális 
szakértői központok létrehozásáról; a ritka 
betegségekre és a ritka betegségekkel 
foglalkozó szakemberekre vonatkozó
katalógusok összeállításának elősegítése;

Or. en

Módosítás 11

Ajánlásra irányuló javaslat
4 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) a szakértői központok és kórházak 
ösztönzése, lehetőleg európai uniós 
finanszírozással vagy társfinanszírozással, 
hogy hozzanak létre célzott képzést 
bizonyos ritka betegségekkel kapcsolatban 
a szakemberek számára, és tegyék 
lehetővé, hogy megszerezzék a vonatkozó 
szakismereteket;

Or. en
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Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a ritka betegségek területén az ellenük való hatékony küzdelem 
érdekében több szakembert képezzenek.

Módosítás 12

Ajánlásra irányuló javaslat
6 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a betegszervezetek támogatására és a 
velük való konzultációra vonatkozó 
rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervekbe, 
az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.

(3) a betegszervezetek támogatására és a 
velük való konzultációra vonatkozó 
rendelkezések felvétele a ritka 
betegségekre vonatkozó nemzeti tervekbe, 
az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően; annak biztosítása, hogy a 
nemzeti tervek előírják a nemzeti és 
regionális szakértői központok 
meghatározását, valamint a ritka 
betegségekkel foglalkozó szakértők 
katalógusainak összeállítását.

Or. en
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INDOKOLÁS

A tanácsi ajánlásra irányuló javaslat
általános ismertetése és értékelése

Üdvözlendő ez a tanácsi ajánlás, mivel a ritka betegségek terén feltétlenül szükség van 
európai uniós és nemzeti szintű, összehangolt fellépésre. Ennek oka, hogy bár az egyes ritka 
betegségek előfordulása igen alacsony, Európai Unió-szerte emberek millióit érintik, mivel e 
betegségek száma több ezerre tehető.

Mindazonáltal ez a javaslat jelenlegi formájában valójában nem elegendő, és nem lehet 
megvalósítható programot létrehozni belőle. Ez azért van, mert nem ismerteti – legalább 
általános jelleggel – a szükséges uniós finanszírozást, illetve az EU-tól és a tagállamoktól 
vagy más szervezetektől származó társfinanszírozást. Így nem képes ténylegesen 
előmozdítani a ritka betegségekkel kapcsolatos bizonyos alapvető szempontokat, pl. a 
szakértői központok hálózatának létrehozását, a betegségek katalógusainak elkészítését, 
a szükséges különleges kutatást stb.

A szöveg az elfogadást követő öt év elteltével kér végrehajtási javaslatot a Bizottságtól, ez 
pedig igen hosszú idő, amely során a gyakorlatban semmit nem lehet tenni, mivel nem 
biztosítanak finanszírozást.

Előadóként ezért azt javaslom, hogy a Bizottságot arra kérjék fel, hogy legkésőbb 2012 
végéig terjessze elő a végrehajtási javaslatot, mivel ekkora rendelkezésre fognak állni a 
tagállamoktól származó, a szakértői központokkal és a ritka betegségekre vonatkozó 
szakismeretekkel kapcsolatos adatok (2011).

E végrehajtási javaslatban külön említést kell tenni a finanszírozásról/társfinanszírozásról stb. 
az alábbi területeken:
a) epidemiológiai adatok gyűjtése és katalógus összeállítása a ritka betegségekről, mivel ez 
szükséges ahhoz, hogy világos képet kapjunk e betegségek előfordulási területéről az EU-ban;
b) a megfelelő hálózatok kialakítása;
c) szakértői központok létrehozása azokban a tagállamokban, amelyekben nincsenek ilyenek;
d) különleges képzési kurzusok létrehozása a meglevő központokban, hogy a szakemberek 
megszerezzék a szakismereteket;
e) szakértők és szakemberek mobilizálása a meglevő ismeretek előmozdításához szükséges 
feltételek megteremtése érdekében;
f) kutatás a ritka betegségek és különösen a genetikai betegségek diagnosztikai eszközei és 
vizsgálatai terén.

Ezt a tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot egy menetrendnek kellene tekintenünk ahhoz, hogy 
segítő körülményeket teremtsünk a ritka betegségek terén, és meg kell értenünk, hogy ez 
általános jellegű, de szeretném ismét hangsúlyozni, hogy hatékony és eredményes 
alkalmazása érdekében a javaslatnak pontosabbnak és egyértelműbbnek kell lennie a 
végrehajtás ütemezését (naptári éveit) illetően.
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A Bizottság végrehajtásra irányuló javaslatában
megemlítendő fontos szempontok

1. Amint a tanácsi ajánlás alapján egyértelmű, az Európai Unióban a ritka betegségek területét 
nem határozták meg megfelelően:
- sem a betegségeket egyenként katalogizáló nyilvántartás formájában,
- sem pedig a statisztikai adatok pontosságát illetően.
Nyilvánvalóan jelzi ezt, hogy a betegek száma (27–36 millió fő) és a ritka betegségek száma 
(5000–10 000 ritka betegség) egyaránt tág határok között mozog.

2. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a témát rugalmasan kell megközelítenünk, mivel túl 
korlátozó a ritka betegségek azon meghatározása, hogy 10 000 főből 5-nél kevesebbet 
érintenek, mivel ezt az arányt kissé meghaladó számokkal is találkozhatunk, és azzal a 
dilemmával kerülhetünk szembe, hogy azt nem tekintjük ritka betegségnek, ha ez az arány 
például 5,1. Emellett egy ritka betegség tagállamonként eltérő eloszlást mutathat.

3. Mivel az érintett személyek száma nagy, ám az egyes betegségek előfordulása alacsony, az 
Európai Unió szintjén feltétlenül összehangolt fellépésre van szükség.
Emiatt helyénvalónak gondolom, hogy a végleges végrehajtási javaslatnak meg kell próbálnia 
e betegségek egy részére nézve összegyűjtenie a szakosodott központokat és kórházakat, 
valamint az egyes országokban hozzáférhető szakismereteket, és azokat egy hálózatban
összekapcsolni.

4. Az is nyilvánvaló, hogy a ritka betegségek elleni küzdelem érdekében a betegek 
mobilitásának szabályozására van szükség, mivel nem minden tagállamban áll rendelkezésre 
minden szakismeret.
Ezért amíg nem állnak rendelkezésre a betegek gondozására képes szakismeretek és 
központok, ezt mobilitásukkal kell kompenzálni. A finanszírozás kérdését itt a tagállamok 
megítélésére kell bízni.

5. Egy másik nagyon fontos szempont a szakemberek mobilitása, azaz:
a) a szakértők mobilitása az Európai Unióban, hogy segítsék új központok létrehozását más 
tagállamokban
b) szakemberek mobilitása, hogy az Európai Unióban már létező központokban megszerezzék 
a bizonyos ritka betegségekkel kapcsolatos szakismereteket. Ez a fellépés képzési kurzusok és 
klinikai gyakorlatok létrehozását igényli, hogy több szakértőt képezzenek e betegségek terén.
E központok feladata ezért nemcsak a ritka betegségek elleni küzdelem lesz, hanem az is, 
hogy megteremtsék az ismeretek átadásához szükséges környezetet.

6. Végezetül, mivel a ritka betegségek közül sok örökletes jellegű, a kutatás és innováció 
mindenképpen alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a diagnosztikai képességet 
genetikai vizsgálatok révén növeljék.

7. Vannak olyan esetek, amelyek tekintetében léteznek genetikai vizsgálatok, és azokat 
beültetés előtti eljárásokra lehet alkalmazni, hogy az embriókban elkerüljék ezeket a 
betegségeket, és következésképpen a betegségek egy részét felszámolják. Ezt genetikai 
tanácsadással és információs hálózatokkal összehangolt fellépés keretében kellene elvégezni. 
Ezt a tagállamokban bizonyos betegségek terén már a gyakorlatban alkalmazzák, és ezt 
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mérlegelni kell és figyelembe kell venni, mivel e fellépések végül a szóban forgó betegségek 
egy részének felszámolásához fognak vezetni.


