
PR\766840LV.doc PE420.052

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2008/0218(CNS)

4.2.2009

*
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes ieteikumam par Eiropas pasākumiem reto slimību 
jomā
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Antonios Trakatellis



PE420.052 2/13 PR\766840LV.doc

LV

PR_CNS_art51am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes ieteikumam par Eiropas pasākumiem reto slimību jomā
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0726),

– ņemot vērā EK līguma 152. panta 4. punkta otro daļu, ar kuru saskaņā Padome ar to ir 
apspriedusies (C6-0455/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A6–0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepiekrist Parlamenta apstiprinātajam 
tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Ieteikuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Retās slimības apdraud Eiropas pilsoņu 
veselību, jo tās ir slimības, kas apdraud 
dzīvību vai izraisa hronisku invaliditāti un 
nav plaši izplatītas un ir ārkārtīgi 
komplicētas.

(1) Retās slimības apdraud Eiropas pilsoņu 
veselību, jo tās ir slimības, kas apdraud 
dzīvību vai izraisa hronisku invaliditāti un 
nav plaši izplatītas un ir ārkārtīgi 
komplicētas, un, tā kā ir ļoti daudz dažādu 
reto slimību veidu, ar tām slimojošo 
cilvēku kopējais skaits ir samērā liels.

Or. en



PE420.052 6/13 PR\766840LV.doc

LV

Grozījums Nr. 2

Ieteikuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopienas rīcības programmu reto 
slimību, to skaitā ģenētisko slimību, jomā 
pieņēma periodam no 1999. gada 
1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim. 
Šajā programmā definēts, ka retā slimība 
skar ne vairāk kā 5 no 10 000 cilvēkiem 
Eiropas Savienībā. 

(2) Kopienas rīcības programmu reto 
slimību, to skaitā ģenētisko slimību, jomā 
pieņēma periodam no 1999. gada 
1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim. 
Šajā programmā definēts, ka retā slimība 
skar ne vairāk kā 5 no 10 000 cilvēkiem 
Eiropas Savienībā, šā skaita izvērtēšanā 
izmantojot statistikas datus, kuri 
zinātniski jāpārbauda. 

Or. en

Pamatojums

Vajadzīgs lielāks elastīgums, lai izvairītos no problemātiska stāvokļa, ja slimību izplatība 
10 000 cilvēku vidū ir 5,1 vai 5,2 utt.

Grozījums Nr. 3

Ieteikuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Pamatojoties uz šiem statistiskajiem 
datiem par saslimstību, retās slimības 
būtu pedantiski jāietver katalogos, un 
zinātniskajai komitejai būtu tie regulāri 
jāpārskata, lai noteiktu iespējamos 
nepieciešamos papildinājumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Ieteikuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Aprēķināts, ka šodien ir atklāti pieci 
līdz astoņi tūkstoši reto slimību, ar kurām 
dzīves laikā saslimst 6-8 % iedzīvotāju. 
Citiem vārdiem sakot, Eiropas Savienībā 
saslimst 27 līdz 36 miljoni cilvēku. Viņu 
vairākums slimo ar retām slimībām, kuras 
skar vienu no simts tūkstošiem cilvēku vai 
pat mazāk.

(4) Aprēķināts, ka šodien ir atklāti pieci 
līdz astoņi tūkstoši reto slimību, ar kurām 
dzīves laikā saslimst 6-8 % iedzīvotāju. 
Citiem vārdiem sakot, lai gan retajām 
slimībām, tās atsevišķi ņemot, ir 
raksturīga zema izplatība, tomēr ar tām 
slimojošo cilvēku kopējais skaits ir samērā 
liels, un Eiropas Savienībā saslimst 27 līdz 
36 miljoni cilvēku. Viņu vairākums slimo 
ar retām slimībām, kuras skar vienu no 
simts tūkstošiem cilvēku vai pat mazāk.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Ieteikuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Retām slimībām raksturīga zema 
izplatība un tās ir specifiskas, tāpēc ir 
vajadzīga vispārēja pieeja, kura balstītos uz 
īpašiem un apvienotiem pasākumiem, kas 
vajadzīgi, lai nepieļautu augstu saslimstību 
vai priekšlaicīgu mirstību, ko iespējams 
novērst, kā arī uzlabotu slimnieku dzīves 
kvalitāti vai sociāli ekonomisko potenciālu.

(5) Retām slimībām raksturīga zema 
izplatība, tās ir specifiskas un saslimstības 
kopējais īpatsvars ir augsts, tāpēc ir 
vajadzīga vispārēja pieeja, kura balstītos uz 
īpašiem un apvienotiem pasākumiem, kas 
vajadzīgi, lai nepieļautu augstu saslimstību 
vai priekšlaicīgu mirstību, ko iespējams 
novērst, kā arī uzlabotu slimnieku dzīves 
kvalitāti vai sociāli ekonomisko potenciālu.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izstrādāt šā ieteikuma, kas adresēts 
Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai, īstenošanas ziņojumu, 
pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju, ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
šā paziņojuma pieņemšanas dienas, lai 
izsvērtu ierosināto pasākumu efektivitāti 
un apsvērtu turpmākās rīcības 
nepieciešamību.

1. Izstrādāt šā ieteikuma, kas adresēts 
Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai, īstenošanas ziņojumu, 
pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju, ne vēlāk kā līdz 2012. gada 
beigām, t. i., gadā, kurā tā ierosinās 
īstenošanas darbības, citstarp iekļaujot: a) 
nepieciešamos budžeta pasākumus, lai 
Kopienas programma reto slimību jomā 
būtu efektīva; b) atbilstīgu speciālo 
zināšanu centru tīklu izveidi; c)
epidemioloģisko datu par retām slimībām 
vākšanu; d) ekspertu un speciālistu 
mobilitāti; e) pacientu mobilitāti; 
f) apsvērumus par citu pasākumu 
nepieciešamību.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts – 3.a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) paziņot, vai dalībvalstīs ir specializēti 
centri, un sastādīt ekspertu katalogu;

Or. en



PR\766840LV.doc 9/13 PE420.052

LV

Grozījums Nr. 8

Ieteikuma priekšlikums
2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienībā izstrādāt vienotu reto 
slimību definīciju, kurā noteikts, ka tās ir 
slimības, kuras skar ne vairāk kā 5 no 10 
000 cilvēkiem;

(1) Eiropas Savienībā izstrādāt vienotu reto 
slimību definīciju, kurā noteikts, ka tās ir 
slimības, kuras skar ne vairāk kā 5 no 
10 000 cilvēkiem, t. i., attiecībā uz skaitu 
visā Eiropas Savienībā, taču ir ļoti svarīgi 
zināt precīzu sadalījumu katrā dalībvalstī; 
sastādīt reto slimību katalogu un norīkot 
pastāvīgu zinātnisko komiteju, kas 
noteiktu, vai slimību var uzskatīt par retu, 
pat ja izplatība 10 000 cilvēku vidū ir 
vairāk nekā 5 gadījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 9

Ieteikuma priekšlikums
3. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) nacionālajos plānos paredzēt reto 
slimību jomas noteikumus, kuru mērķis ir 
šajā jomā veicināt izpēti, tostarp 
sabiedrības veselības un sociālos 
pētījumus, īpaši ar nolūku izstrādāt tādus 
līdzekļus kā transversālas infrastruktūras, 
kā arī konkrētām slimībām veltīti projekti.

(4) nacionālajos plānos paredzēt reto 
slimību jomas noteikumus, kuru mērķis ir 
šajā jomā veicināt izpēti, tostarp 
sabiedrības veselības un sociālos 
pētījumus, īpaši ar nolūku izstrādāt tādus 
līdzekļus kā transversālas infrastruktūras, 
kā arī konkrētām slimībām veltīti projekti, 
un sekmēt izpēti par diagnostikas testiem 
un līdzekļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Ieteikuma priekšlikums
4. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līdz 2011. gada beigām apzināt valsts 
un reģionu speciālo zināšanu centrus savas 
valsts teritorijā un veicināt speciālo 
zināšanu centru izveidi, ja tādu nav, sevišķi 
nacionālajā plānā reto slimību jomā 
paredzot noteikumus par valsts un reģionu 
speciālo zināšanu centru izveidi;

(1) Līdz 2011. gada beigām apzināt valsts 
un reģionu speciālo zināšanu centrus savas 
valsts teritorijā un veicināt speciālo 
zināšanu centru izveidi, ja tādu nav, sevišķi 
nacionālajā plānā reto slimību jomā 
paredzot noteikumus par valsts un reģionu 
speciālo zināšanu centru izveidi; palīdzēt 
sastādīt reto slimību un reto slimību 
ekspertu katalogus;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Ieteikuma priekšlikums
4. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) veicināt, iespējami izmantojot 
Eiropas Savienības finansējumu vai 
līdzfinansējumu, speciālo zināšanu 
centrus un stacionārus, lai sniegtu 
specifisku apmācību speciālistiem 
konkrēto reto slimību jomā un dotu 
viņiem iespēju apgūt atbilstīgās speciālās 
zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski apmācīt vairāk speciālistu reto slimību jomā, lai ar tām sekmīgi cīnītos. 
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Grozījums Nr. 12

Ieteikuma priekšlikums
6. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) iekļaut nacionālajos plānos reto slimību 
jomā noteikumus par atbalstu pacientu 
organizācijām un apspriešanos ar tām, kā 
minēts 1. un 2. punktā.

(3) iekļaut nacionālajos plānos reto slimību 
jomā noteikumus par atbalstu pacientu 
organizācijām un apspriešanos ar tām, kā 
minēts 1. un 2. punktā; nodrošināt, ka 
nacionālajos plānos sniegta valstu un 
reģionālo speciālo zināšanu centru 
uzskaite, kā arī tajos paredzēta reto 
slimību ekspertu katalogu sastādīšana.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Vispārējs ievads un 
Padomes ieteikuma priekšlikuma izvērtējums

Šis Padomes ieteikums ir vērtējams atzinīgi, jo saskaņota rīcība reto slimību jomā gan Eiropas 
Savienības, gan valstu līmenī ir absolūti nepieciešama. Tā vajadzīga tāpēc, ka, lai gan 
saslimstība ar katru no šīm retajām slimībām ir ļoti zema, miljoniem cilvēku visā Eiropas 
Savienībā slimo ar tām, jo šo slimību skaits mērāms tūkstošos. 

Tomēr ierosinātais priekšlikums patiesībā nav pietiekams tāds, kāds tas ir pašreizējā stadijā, 
un nav iespējams no tā izveidot dzīvotspējīgu programmu. Tas ir tāpēc, ka tajā nav norādes, 
pat vispārīgos vilcienos, uz nepieciešamo finansējumu no ES līdzekļiem vai uz ES un 
dalībvalstu, vai citu organizāciju līdzfinansējumu. Tādējādi nav iespējams efektīvi veicināt 
konkrētus būtiskus aspektus saistībā ar retajām slimībām, piemēram, speciālo zināšanu 
centru tīklu izveidi, slimību katalogu izveidi, nepieciešamo īpašo izpēti utt. 

Tekstā Komisijai prasīts iesniegt īstenošanas pasākumu priekšlikumu piecus gadus pēc 
pieņemšanas, kas ir ilgs laiks, kurā praktiski neko nevar paveikt, ja nav nodrošināts 
finansējums.  

Tāpēc referents ierosina, lai Komisijai tiktu prasīts iesniegt īstenošanas priekšlikumu ne 
vēlāk kā 2012. gada beigās, jo līdz minētajam datumam (2011. gadā) būs pieejami pieprasītie 
dati no dalībvalstīm par ekspertu centriem un speciālo zināšanu centriem reto slimību jomā. 

Saistībā ar īstenošanu īpaši būtu jāmin finansējums un/vai līdzfinansējums tādās jomās kā:
a) epidemioloģisko datu vākšana un reto slimību kataloga sastādīšana, jo tas ir nepieciešams, 
lai būtu skaidrs redzējums par šīm slimībām ES;
b) atbilstīgu tīklu izveide;
c) ekspertu centru izveide dalībvalstīs, kurās tādu centru vēl nav;
d) īpašu apmācību kursu organizēšana speciālistiem šādos centros, lai apgūtu speciālās 
zināšanas;
e) ekspertu un speciālistu iesaistīšana, lai radītu nepieciešamos apstākļus zināšanu 
pilnveidošanai; 
f) diagnostikas līdzekļu un testu izpēte saistībā ar retajām slimībām, it īpaši ģenētiskajām 
slimībām.

Mums būtu jāuzskata šis Padomes ieteikuma priekšlikums kā ceļvedis piemērotu apstākļu 
radīšanai reto slimību jomā un būtu jāsaprot, ka tam ir vispārējs raksturs, taču vienlaikus 
referents vēlas atkārtoti uzsvērt, ka priekšlikumam, lai to efektīvi un sekmīgi piemērotu, jābūt 
precīzākam un noteiktākam attiecībā uz īstenošanas kalendāru (gadiem). 
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Svarīgi aspekti, kuri jāmin
Komisijas priekšlikumā saistībā ar īstenošanu

1. Kā redzams Padomes ieteikumā, reto slimību joma Eiropas Savienībā nav atbilstīgi 
definēta:
-ne kā reģistrs, kurā slimības klasificētas cita aiz citas, 
-ne arī attiecībā uz statistikas datu precizitāti.
To apliecina lielā izplatība, ņemot vērā slimnieku skaitu (no 27 līdz 36 miljoniem cilvēku), 
un reto slimību skaitu (no 5 000 līdz 10 000 reto slimību).

2. Ir svarīgi arī atzīmēt, ka mums būtu jāattiecas pret šo jautājumu elastīgi, jo tāda definīcija, 
kas definē retās slimības kā tādas, ar kurām slimo mazāk kā 5 no 10 000 cilvēkiem, ir pārāk 
ierobežojoša, jo skaits varētu būt nedaudz virs šā rādītāja un būtu problēmātiski uzskatīt to 
par reto slimību, ja rādītājs būtu, piemēram, 5,1. Turklāt retas slimības izplatība varētu 
dažādās dalībvalstīs atšķirties. 

3. Tā kā ir liels slimojošo cilvēku skaits, bet katras slimības sastopamība ir reta, ir absolūti 
nepieciešama saskaņota rīcība Eiropas Savienības līmenī.
Šā iemesla dēļ referents uzskata par atbilstīgu, ka galīgajā īstenošanas priekšlikumā būtu 
jāparedz sastādīt to specializēto centru un stacionāru sarakstu, kuros ārstē dažas attiecīgās 
slimības, kā arī uzskaitīt speciālo zināšanu centrus, kādi ir katrā dalībvalstī, un tos savienot 
vienotā tīklā.

4. Ir arī nepārprotami, ka reto slimību uzveikšanai nepieciešams regulēt pacientu mobilitāti, 
tāpēc ka katrā dalībvalstī nav pieejamas visas speciālās zināšanas. 
Un tāpēc, ja nav šādu speciālo zināšanu un centru, kas varētu rūpēties par pacientiem, šāda 
situācija jālabo, veicinot mobilitāti. Saistībā ar to finansēšanas jautājums būtu jāatstāj 
dalībvalstu ziņā. 

5. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir speciālistu mobilitāte, t. i., : 
a) ekspertu mobilitāte visā Eiropas Savienības teritorijā, lai palīdzētu izveidot jaunus centrus 
citās dalībvalstīs,
b) speciālistu mobilitāte, lai apgūtu speciālās zināšanas par konkrētām retām slimībām jau 
izveidotos centros visā Eiropas Savienībā. Lai to veiktu, jāizveido mācību kursi un klīniskā 
prakse lielāka skaita ekspertu apmācībai par šīm slimībām. 
Tādējādi šo centru pamatuzdevums būs ne tikai cīņa ar retajām slimībām, bet arī 
nepieciešamās vides radīšana zināšanu izplatīšanai. 

6. Visbeidzot — tā kā daudzas retās slimības ir iedzimtas, ārkārtīgi svarīga ir izpēte un 
inovācija, lai sekmētu diagnostikas spējas, izmantojot ģenētiskus testus.

7. Ir gadījumi, kad ģenētiski testi pastāv un tos var izmantot pirmsimplantācijas 
procedūrās, lai izvairītos no šīm slimībām jau dīglī un rezultātā izskaustu dažas no šīm 
slimībām. Tam būtu vajadzīga saskaņota rīcība, iekļaujot ģenētiskās konsultācijas un 
informācijas tīklus. Dažās dalībvalstīs tas jau praksē darbojas attiecībā uz konkrētām 
slimībām, un tas būtu jāapsver un jāņem vērā, jo tādējādi, izmantojot šādu pieredzi, dažas no 
šīm slimībām galu galā izdotos izskaust. 


