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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vzácnými onemocněními trpí přibližně 30 milionů Evropanů. Každé z těchto onemocnění 
postihuje pouze malý počet osob, někdy se jedná o méně než deset osob v jednom státě. V 
průměru se jedná o jednu osobu ze 2000. V dnešní době je známo 7000 vzácných onemocnění 
a každý týden jsou ve zdravotnické literatuře popsány dvě nové nemoci. 80 % vzácných 
onemocnění je genetického původu, 65 % z nich je pediatrických.

Aby bylo tedy možné zohlednit potřeby několika milionů občanů, kteří trpí nejistotou ohledně 
diagnózy a nemají na své onemocnění k dispozici žádnou léčbu, je nutné zařadit vzácná 
onemocnění mezi priority na úrovni EU.

Na rozdíl od jiných témat týkajících se veřejného zdraví nebo výzkumu nejde jen o to, dohnat 
zpoždění v oblasti, která byla zanedbávána, ale je třeba vytvořit stálé nástroje nebo 
prostředky, jež umožní trvale zohledňovat specifičnost těchto onemocnění.

Jejich vzácnost vede totiž ke specifickým problémům, a to jak z vědeckého, tak z 
ekonomického a organizačního hlediska, a tyto problémy nemohou být řešeny 
prostřednictvím běžně používaných nástrojů. Je tedy nezbytné zaujmout globální, komplexní 
a udržitelný postoj. Toho je možné dosáhnout pouze současným zapojením všech 
zúčastněných stran: politických subjektů, institucí, sdružení pacientů, zdravotníků, sdružení 
nemocných, pečovatelů, výzkumníků, zástupců průmyslu.

Nemocných je příliš málo, než aby vzbuzovali zájem na místní nebo regionální úrovni, a 
onemocnění je příliš mnoho, než aby bylo možné se na ně zaměřit při vzdělávání 
zdravotnických pracovníků. Odborné znalosti jsou vzácné. Protože žádný členský stát EU 
není schopen proti vzácným onemocněním bojovat sám, je nezbytné, aby byl přístup k 
informacím, diagnostice, péči a výzkumu poskytován prostřednictvím koherentní a 
koordinované sítě snadno dostupné pro všechny zúčastněné strany, která by propojovala 
jednotlivé metodiky a sdílené přístupy na vnitrostátní i evropské úrovni. Tato úroveň je tedy 
nezbytná pro organizaci boje se vzácnými onemocněními, vzájemné využití zdrojů a 
prostředků a jejich rozvoj.

Dne 16. prosince 1999 přijaly Evropský parlament a Rada ministrů nařízení (ES) č. 141/2000 
o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění. Toto nařízení podněcuje farmaceutický a 
biotechnologický průmysl, aby vyvíjel a uváděl na trh léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění (daňové pobídky, pomoc při přípravě protokolu, exkluzivita na 10 let...). V rámci 
Evropské agentury pro léčivé přípravky byl zřízen Výbor pro léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění, jehož úkolem je přezkoumávat žádosti o stanovení léčivého přípravku jako 
léčivého přípravku pro vzácná onemocnění a asistovat Komisi při jednáních týkajících se 
těchto přípravků 

V říjnu 2008 bylo v Evropě označeno 569 léčivých přípravků jako „léčivé přípravky pro 
vzácná onemocnění“. 54 z nich již obdrželo povolení k uvedení na trh Společenství a 
představují přínos pro téměř tří miliony evropských pacientů.

Přijetí evropského nařízení o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění umožnilo 
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poskytnout příznivý rámec těm podnikům, které se na vývoji těchto léčivých prostředků 
podílejí – jedná se například o daňové pobídky, obchodní exkluzivitu.... Toto nařízení vývoj 
léčivých prostředků pro vzácná onemocnění výrazně podpořilo.

Za běžných tržních podmínek není farmaceutický průmysl vývoji léčivých prostředků pro 
vzácná onemocnění příliš nakloněn. Některá onemocnění jsou tak vzácná, že se náklady na 
vývoj léčivého přípravku a jeho uvedení na trh nikdy nevrátí. 

Existuje mnoho příkladů, kdy výzkum vzácných onemocnění vedl k pokrokům, které jsou a 
budou přínosné také v případě nemocí s častějším výskytem. 
Rozšiřují se různé typy terapií: genové a buněčné terapie, nové molekuly, terapie „šité na 
míru“... Inovativní terapie vyvinuté pro vzácná onemocnění jsou předzvěstí lékařství 
budoucnosti, které bude stále individualizovanější. 

Rychlé rozšíření možností klinického vývoje v oblasti vzácných onemocnění otevírá z 
ekonomického hlediska nové perspektivy. I zde je třeba, aby prostředky k využití všech 
možností byly koordinovány na evropské úrovni. Tato onemocnění nepředstavují výnosný trh, 
pokud jsou posuzována jednotlivě. I přes opatření na úrovni EU, která podporují vývoj 
léčivých prostředků pro vzácná onemocnění, se ukazuje, že farmaceutický průmysl je v jejich 
případě ještě opatrnější než u nemocí s častým výskytem, pokud jde o přijímání rizik v 
počátečních fázích vývoje léčebných metod (od předklinické fáze až k fázi II). 

Pro farmaceutický průmysl je vztah mezi finančním rizikem a potenciální rentabilitou vývoje 
nových léčebných metod zajímavý teprve v pozdní fázi procesu jejich vývoje. Od vědeckého 
odůvodnění po investování významného objemu finančních prostředků, které jsou ke získání 
povolení k uvedení na trh nezbytné, musí vzácná onemocnění překonat „údolí smrti“, které je 
mnohem hlubší než v případě nemocí s častým výskytem, jejichž tržní potenciál je mnohem 
vyšší. 

Je tedy nezbytné vytvořit na jedné straně přiměřené nástroje pro vývoj, optimalizovat cyklus 
vývoje léčebných metod, a minimalizovat tak náklady, a na druhé straně připravit nové 
nástroje sdílení rizik mezi soukromými a veřejnými prostředky, které umožní tyto fáze 
financovat. Vytváření sítí a intenzivnější spolupráce na evropské úrovni jsou bezpochyby 
významným prostředkem, jak toho dosáhnout. Pokud nebudou rychle přijata nezbytná 
opatření, existuje velké riziko, že některé léčebné metody nebudou nikdy vyvinuty a že na 
trhu budou k dispozici pouze neúměrně drahé americké léky.

Návrh doporučení Rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění je tedy velmi 
důležitý pro přípravu a přijetí národních strategií a plánů pro tato onemocnění. Měly by mít 
stejný rozsah ve všech členských státech a být komplexním a účinným způsobem 
koordinovány mezi jednotlivými zeměmi v rámci politik Společenství.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 
a zvláštnosti vzácných onemocnění je třeba 
zaujmout k nim globální přístup, jenž by 
byl založen na obzvláštním a společném 
úsilí, včetně partnerství se třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, o předcházení 
vysoké nemocnosti nebo odvratitelné 
předčasné úmrtnosti a o zvýšení kvality 
života postižených osob a jejich sociálně-
ekonomických možností ve vyspělých 
a rozvojových zemích.

Odůvodnění

Zvláštnosti vzácných onemocnění – omezený počet pacientů a nedostatek odborných znalostí 
– znamená, že spolupráce se zeměmi mimo EU může být prospěšná nejen pro EU, ale také při 
sdílení znalostí s chudšími a rozvojovými zeměmi.

Pozměňovací návrh 2

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Farmaceutické fórum přijalo dne 
12. října 2008 konečnou zprávu, v níž 
navrhuje obecné zásady, jež umožní, aby 
členské státy, zúčastněné strany a Komise 
mohly zvýšit své úsilí k zajištění snazšího 
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a rychlejšího přístupu k léčivým 
přípravkům pro vzácná onemocnění v 
rámci Evropské unie.

Odůvodnění

Při přijímání závěrů farmaceutického fóra se členské státy politicky zavázaly, že odstraní 
překážky v přístupu k léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění prostřednictvím postupu 
schvalování ze strany Společenství. V návrhu doporučení se musí konkrétně projevit obecné 
zásady definované v konečné zprávě farmaceutického fóra.

Pozměňovací návrh 3

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) do konce roku 2011 vypracovaly a 
přijaly ucelenou a integrovanou strategii, 
která by prostřednictvím národního plánu 
pro vzácná onemocnění usměrňovala 
všechny příslušné akce v oblasti vzácných 
onemocnění a formovala jejich strukturu; 

1) do konce roku 2010 vypracovaly a 
přijaly ucelenou a integrovanou strategii, 
která by prostřednictvím národního plánu 
pro vzácná onemocnění usměrňovala 
všechny příslušné akce v oblasti vzácných 
onemocnění a formovala jejich strukturu;

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy do konce roku 2010 vypracovaly a přijaly ucelenou 
a integrovanou strategii, která by prostřednictvím národního plánu pro vzácná onemocnění 
usměrňovala všechny příslušné činnosti týkající se vzácných onemocnění a formovala jejich 
strukturu;

Pozměňovací návrh 4

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) v rámci národního plánu pro vzácná 
onemocnění určily omezený počet 
prioritních akcí s konkrétními cíli, 
jednoznačnými lhůtami, řídicími 
strukturami a pravidelnými zprávami;

3) v rámci národního plánu pro vzácná 
onemocnění určily omezený počet 
prioritních akcí s konkrétními cíli, 
jednoznačnými lhůtami, významnými a 
jasně označenými finančními prostředky, 
řídicími strukturami a pravidelnými 
zprávami;
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Pozměňovací návrh 5

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) do svých národních plánů zahrnuly 
mimořádná opatření na poskytnutí léků, 
které nemají povolení k uvedení na trh, 
pokud by to bylo skutečně v zájmu 
veřejného zdraví; pokud neexistuje 
vhodná léčebná alternativa dostupná v 
daném členském státě a pokud by byl 
poměr mezi přínosy a riziky považován za 
kladný, bude pacientům trpícím vzácným 
onemocněním umožněn přístup k těmto 
lékům. 

Odůvodnění

V národních plánech musí existovat možnost poskytování a proplácení dočasného přístupu k 
léčebným metodám nebo lékům, které se nacházejí v procesu schvalování přístupu na trh nebo 
které povolení k uvedení na trh nemají, v některých velmi specifických případech, kdy by 
jejich použití mohlo být pro pacienty trpící vzácným onemocněním přínosné. Umožňuje to 
postup udělení dočasného povolení k používání.

Pozměňovací návrh 6

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) na celostátní nebo regionální úrovni 
podporovaly informační sítě, registry a 
databáze pro jednotlivá onemocnění.

4) na evropské, celostátní nebo regionální 
úrovni podporovaly, zejména finančně,
informační sítě, registry a databáze pro 
jednotlivá onemocnění.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – odst. 3 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) zajistily přiměřené a dlouhodobé 
financování, například prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, na podporu výzkumného úsilí na 
vnitrostátní a evropské úrovni, aby se tak 
zajistila jeho rentabilita;

Pozměňovací návrh 8

Návrh doporučení
Doporučení členským státům– odst. 3 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) podporovaly sdílení znalostí 
a spolupráci mezi výzkumnými 
pracovníky, laboratořemi a výzkumnými 
projekty v Evropské unii a podobnými 
institucemi ve třetích zemích ve snaze 
zajistit globální prospěch nejen Evropské 
unii, ale také chudším a rozvojovým 
zemím, které jsou v nepříznivější situaci, 
pokud jde o poskytování zdrojů na výzkum 
vzácných onemocnění;

Odůvodnění

Zvláštnosti vzácných onemocnění – omezený počet pacientů a nedostatek odborných znalostí 
– znamená, že spolupráce se zeměmi mimo EU může být prospěšná nejen pro EU, ale také při 
sdílení znalostí s chudšími a rozvojovými zeměmi.

Pozměňovací návrh 9

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – odst. 4 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) zavedly postupy pro pacienty v rámci 3) zavedly evropské postupy pro pacienty 
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zdravotní péče, a to navázáním spolupráce 
se všemi příslušnými odborníky z dané 
země nebo v případě potřeby ze zahraničí; 
je-li to nezbytné pro zajištění univerzálního 
přístupu ke zvláštní zdravotní péči, měly 
by prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií podporovat 
přeshraniční zdravotní péči, včetně 
mobility pacientů, zdravotnických 
pracovníků a poskytovatelů a poskytování 
služeb; 

trpící vzácným onemocněním v rámci 
zdravotní péče, a to navázáním spolupráce 
se všemi příslušnými odborníky z dané 
země nebo v případě potřeby ze zahraničí;
je-li to nezbytné pro zajištění univerzálního 
přístupu ke zvláštní zdravotní péči, měly 
by prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií podporovat 
přeshraniční zdravotní péči, včetně 
mobility pacientů, zdravotnických 
pracovníků a poskytovatelů a poskytování 
služeb;

Odůvodnění

Je důležité zavést postupy pro pacienty trpící vzácným onemocněním v rámci zdravotní péče, 
a to navázáním spolupráce se všemi příslušnými odborníky z dané země nebo v případě 
potřeby ze zahraničí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – odst. 4 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) zaručily, aby národní nebo regionální 
odborná centra dodržovala standardy 
vymezené v evropských referenčních sítích 
pro vzácná onemocnění s patřičným 
přihlédnutím k potřebám a očekáváním 
pacientů a odborných pracovníků.

5) zaručily, aby národní nebo regionální 
odborná centra dodržovala standardy 
vymezené v evropských referenčních sítích 
pro vzácná onemocnění s patřičným 
přihlédnutím k potřebám a očekáváním 
pacientů a odborných pracovníků a aby se 
pacienti zapojili do činnosti, řízení a 
hodnocení center.

Pozměňovací návrh 11

Návrh doporučení
Doporučení členským státům – odst. 5 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sdílení zpráv členských států o 
posouzení, které se zabývají přidanou
terapeutickou hodnotou léčivých přípravků 
pro vzácná onemocnění na úrovni EU s 

c) sdílení zpráv členských států o
posouzení, které se zabývají klinickým
přínosem léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění na úrovni EU, v rámci 
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cílem co nejvíce zkrátit prostoje, které 
pacientům se vzácným onemocněním 
ztěžují přístup k léčivým přípravkům pro 
vzácná onemocnění;

Evropské agentury pro léčivé přípravky, 
která sdružuje evropské odborné znalosti v 
této oblasti, s cílem co nejvíce zkrátit 
prostoje, které pacientům se vzácným 
onemocněním ztěžují přístup k léčivým 
přípravkům pro vzácná onemocnění.

Odůvodnění

Evropská agentura pro léčivé přípravky představuje nejvhodnější platformu pro zkrácení 
prostojů a shromažďování zpráv o posouzení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh doporučení
 Doporučení členským státům – odst. 6 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) usnadnily přístup pacientů 
k informacím existujícím na evropské 
úrovni, které se týkají léků, léčby nebo 
léčebných středisek ve členských státech 
nebo třetích zemích poskytujících 
lékařskou péči vhodnou konkrétně v 
případě jejich onemocnění;

Odůvodnění

Je důležité usnadnit přístup pacientů k informacím existujícím na evropské úrovni, které se 
týkají léků, léčby nebo léčebných středisek ve členských státech nebo třetích zemích 
poskytujících lékařskou péči vhodnou konkrétně v případě jejich onemocnění.

Pozměňovací návrh 13

Návrh doporučení
Doporučení Komisi – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) dlouhodobě podporovaly „Orphanet“, 
evropskou webovou stránku a kontaktní 
místo poskytující informace o:
a) existenci specifického výzkumu 
vzácných onemocnění, jeho výsledcích 
a dostupnosti pro pacienty,
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b) dostupných lécích pro jednotlivá 
vzácná onemocnění,
c) léčbě existující v každém členském státě 
pro jednotlivá vzácná onemocnění,
d) stávajících specializovaných léčebných 
centrech v členských státech nebo třetích 
zemích pro jednotlivá vzácná onemocnění.
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