
6. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku zmieniającego obowiązujące przepisy dotyczące zarzą
dzania odpadami kopalnianymi, który zobowiązywałby podmioty gospodarcze do zawierania umów ubez
pieczeniowych pozwalających na wypłatę odszkodowania i pokrycie wszelkich kosztów przywrócenia pier
wotnego stanu środowiska naturalnego i stanu chemicznego wód, sprzed wypadku lub wydarzenia zwią
zanego z nieprawidłowym działaniem; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
parlamentom i rządom państw członkowskich. 

Walka z rakiem piersi w Unii Europejskiej 

P7_TA(2010)0146 

Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie walki z rakiem 
piersi w Unii Europejskiej 

(2011/C 81 E/14) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że raka piersi diagnozuje się co roku u 331 392 kobiet w Unii Europejskiej, 

B. mając na uwadze, że rak piersi jest główną przyczyną śmierci kobiet w wieku od 35 do 59 lat, a co roku 
z jego powodu umiera w UE 89 674 kobiet, 

C. mając na uwadze, że badania mammograficzne mogą ograniczyć umieralność na raka piersi o 35 % 
wśród kobiet w wieku od 50 do 69 lat, 

1. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia ogólnokrajowych badań mammograficznych zgodnie 
z wytycznymi UE; 

2. wzywa Komisję do sporządzania co 2 lata sprawozdania z postępów we wdrażaniu badań mammo
graficznych we wszystkich krajach UE; 

3. wzywa Komisję do wspierania badań mających na celu określenie użyteczności badań u kobiet 
w wieku ponad 69 lat i poniżej 50 lat; 

4. wzywa państwa członkowskie do utworzenia do 2016 r., zgodnie z wytycznymi UE, wielodyscypli
narnych jednostek specjalizujących się w chorobach piersi i zwraca się do Komisji o przedkładanie regu
larnych sprawozdań z postępów; 

5. wzywa Komisję do przedstawienia aktualnych, wiarygodnych statystyk dotyczących raka piersi i do 
wsparcia utworzenia krajowych rejestrów onkologicznych; 

6. wzywa Komisję do opracowania do 2011 r., zgodnie z wytycznymi UE, protokołu certyfikacji wyspe
cjalizowanych jednostek zajmujących się chorobami piersi oraz do zapewnienia w tym celu odpowiedniego 
finansowania; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) parlamentom państw członkowskich.

PL 15.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 81 E/77 

( 1 ) Lista sygnatariuszy została opublikowana w Załączniku 1 do Protokołu z dnia 5 maja 2010 (P7_PV(2010)05- 
05(ANN1)). 

Środa, 5 maja 2010 r.


