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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Redke bolezni prizadenejo skoraj 30 milijonov Evropejcev, vsaka od njih pa prizadene le 
peščico ljudi, včasih celo manj kot deset v neki državi. V povprečju za redko boleznijo zboli 
ena oseba na 2000 prebivalcev. Danes jih poznamo več kot 7000, v medicinskih objavah pa 
sta vsak teden opisani dve novi. 80 % redkih bolezni je genetske, 65 % pa pediatrične narave.

Zato morajo biti redke bolezni v Evropi prednostna naloga, da se bodo bolj upoštevale 
potrebe več milijonov državljanov, ki so žrtve napačnega diagnosticiranja ter zaradi tega ne 
prejemajo ustreznega zdravljenja.

Za razliko od drugih tematik na področju javnega zdravja in raziskav tu ne gre za to, da bi 
nadoknadili zamujeno zaradi zanemarjenja redkih bolezni, temveč je treba vzpostaviti orodja 
ali trajno ureditev, da se bodo posebnosti teh bolezni odslej vedno ustrezno upoštevale.

Te bolezni zaradi svoje redkosti predstavljajo izzive z znanstvenega, pa tudi ekonomskega in 
organizacijskega vidika, s katerimi se ni mogoče spoprijeti z običajnimi ukrepi. Zato je na tem 
področju potreben splošen, dosleden in trajnosten pristop, ki ga je mogoče doseči le, če ga 
bodo hkrati izvajali vsi zainteresirani akterji, namreč politiki, institucije, združenja pacientov, 
zdravstveni delavci, združenja bolnikov, negovalci, raziskovalci ter zdravstvena industrija.

Ker bolnikov ni veliko, zdravljenje zanje ni zagotovljeno na lokalni ali regionalni ravni, same 
bolezni pa so preveč številne, da bi se o njih izobraževali zdravstveni delavci, zaradi česar je 
tudi strokovno znanje redko. Ker se nobena država članica Evropske unije ne more sama 
boriti proti redkim boleznim, je treba dostop do informacij, diagnostiko, nego in raziskave 
urediti v obliki skladne in usklajene mreže metodologij ter skupnih pristopov na nacionalni in 
evropski ravni, ki bi jo uporabljali vsi zainteresirani akterji. Zato je vseevropski pristop nujen 
za organiziran boj proti redkim boleznim ter za združenje virov in sredstev, pa tudi za njihov 
razvoj.

Evropski parlament in Svet ministrov sta 16. decembra 1999 sprejela Uredbo (ES)
št. 141/2000 o zdravilih sirotah, ki spodbuja farmacevtsko in biotehnološko industrijo k 
razvoju in trženju zdravil sirot (davčne spodbude, pomoč pri protokolu, podelitev certifikata o 
desetletnem obdobju tržne ekskluzivnosti itd.). Evropska agencija za zdravila (EMEA) je 
ustanovila odbor za zdravila sirote (COMP), zadolžen za pregled vlog za določitev in pomoč 
Komisiji pri razpravah o teh zdravilih.

Oktobra 2008 je bil status zdravila sirote podeljen za 569 zdravil v Evropi, med katerimi jih je 
že 54 pridobilo dovoljenje za promet v Skupnosti, kar zadeva skoraj 3 milijone evropskih 
pacientov.

S sprejetjem evropske uredbe o zdravilih sirotah je bil vzpostavljen ugoden okvir za podjetja, 
ki razvijajo zdravila sirote, saj zagotavlja davčne spodbude, desetletno obdobje tržne 
ekskluzivnosti itd., poleg tega pa tudi močno spodbuja razvijanje zdravil sirot.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog priporočila
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Redke bolezni zaradi svoje nizke 
prevalence in specifičnosti zahtevajo 
globalen pristop, ki temelji na 
prizadevanjih na posameznih področjih ter 
skupnih prizadevanjih za preprečitev 
znatne obolevnosti ali prezgodnje 
umrljivosti, ki se ji je mogoče izogniti, in 
za izboljšanje kakovosti življenja ter 
socialno-ekonomskih možnosti prizadetih 
oseb.

(5) Redke bolezni zaradi svoje nizke 
prevalence in specifičnosti zahtevajo 
globalen pristop, ki temelji na 
prizadevanjih na posameznih področjih ter 
skupnih prizadevanjih, vključno s 
partnerstvi s tretjimi državami, kot so 
ZDA, za preprečitev znatne obolevnosti ali 
prezgodnje umrljivosti, ki se ji je mogoče 
izogniti, in za izboljšanje kakovosti 
življenja ter socialno-ekonomskih možnosti 
prizadetih oseb v razvitih državah in 
državah v razvoju.

Obrazložitev

Specifičnost redkih bolezni, kot so omejeno število bolnikov in pomanjkanje ustreznega 
strokovnega znanja in izkušenj, pomeni, da sodelovanje z državami zunaj EU lahko prinaša 
koristi ne le EU, temveč tudi izmenjavi izkušenj z revnejšimi državami in državami v razvoju.

Predlog spremembe 2

Predlog priporočila
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Farmacevtski forum je 12. oktobra 
2008 sprejel končno poročilo, v katerem 
predlaga smernice, da bi lahko države 
članice, zainteresirane strani in Komisija 
okrepile svoja prizadevanja za zagotovitev 
lažjega in hitrejšega dostopa do zdravil 
sirot v Evropski uniji.
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Obrazložitev

Države članice so se ob upoštevanju sklepov farmacevtskega foruma politično zavzele, da 
bodo odpravile težave pri dostopanju do zdravil sirot prek postopka odobritve Skupnosti. V 
predlogu priporočila morajo biti konkretno opredeljene smernice iz končnega poročila 
farmacevtskega foruma.

Predlog spremembe 3

Predlog priporočila
Priporočila državam članicam – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) do konca leta 2011 oblikujejo in 
sprejmejo celovito strategijo, katere cilj je 
usmerjanje in oblikovanje vseh ustreznih 
ukrepov na področju redkih bolezni v 
obliki nacionalnega načrta za redke 
bolezni; 

(1) do konca leta 2010 oblikujejo in 
sprejmejo celovito strategijo, katere cilj je 
usmerjanje in oblikovanje vseh ustreznih 
ukrepov na področju redkih bolezni v 
obliki nacionalnega načrta za redke 
bolezni;

Obrazložitev

Pomembno je, da države članice do konca leta 2010 oblikujejo in sprejmejo celovito 
strategijo, katere cilj je usmerjanje in oblikovanje vseh ustreznih ukrepov na področju redkih 
bolezni v obliki nacionalnega načrta za redke bolezni.

Predlog spremembe 4

Predlog priporočila
Priporočila državam članicam – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) v okviru nacionalnega načrta za redke 
bolezni določijo omejeno število 
prednostnih ukrepov s konkretnimi cilji, 
jasno določenimi roki, strukturami za 
upravljanje in rednim poročanjem;

(3) v okviru nacionalnega načrta za redke 
bolezni določijo omejeno število 
prednostnih ukrepov s konkretnimi cilji, 
jasno določenimi roki, obsežnim in 
ustrezno določenim financiranjem,
strukturami za upravljanje in rednim 
poročanjem;
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Predlog spremembe 5

Predlog priporočila
Priporočila državam članicam – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) v nacionalnih načrtih predvidijo 
izjemne ukrepe za zagotavljanje zdravil 
brez dovoljenja za trženje, ko se pojavi 
resnična potreba za javno zdravje. Če v 
državi članici ni drugih možnosti 
ustreznega in razpoložljivega zdravljenja, 
ocena iz poročila o koristih/tveganjih pa 
je predvidoma pozitivna, se bolnikom z 
redkimi boleznimi omogoči dostop do teh 
zdravil. 

Obrazložitev

V nacionalnih načrtih je treba predvideti tudi možnost za zagotovitev in povračilo stroškov 
začasnega dostopa do zdravljenj ali zdravil, ki so v postopku pridobitve dovoljenja za trženje 
ali tega dovoljenja niso prejela, v zelo posebnih primerih, ko bi lahko koristila bolnikom z 
redkimi boleznimi. To omogoča postopek za odobritev začasne uporabe.

Predlog spremembe 6

Predlog priporočila
Priporočila državam članicam – odstavek 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) na nacionalni in regionalni ravni 
podpirajo posebne informacijske mreže, 
registre in zbirke podatkov o boleznih.

(4) na ravni Skupnosti ter nacionalni in 
regionalni ravni podpirajo posebne 
informacijske mreže, registre in zbirke 
podatkov o boleznih, zlasti s finančnimi 
sredstvi.

Predlog spremembe 7

Predlog priporočila
Priporočila državam članicam – odstavek 3 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) vzpostavijo ustrezen mehanizem 
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dolgoročnega financiranja, na primer 
prek javno-zasebnih partnerstev, za 
podpiranje raziskav na nacionalni in 
evropski ravni, da se zagotovi njihova 
trajnost;

Predlog spremembe 8

Predlog priporočila
 Priporočila državam članicam – odstavek 3 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) spodbujajo izmenjavo znanja ter 
sodelovanje med raziskovalci, laboratoriji 
in raziskovalnimi projekti v Evropski uniji 
ter podobnimi ustanovami v tretjih 
državah, da bodo imele poleg EU splošne 
koristi tudi revnejše države in države v 
razvoju, ki so v slabšem položaju glede 
zagotavljanja sredstev za raziskave redkih 
bolezni;

Obrazložitev

Specifičnost redkih bolezni, kot so omejeno število bolnikov in pomanjkanje ustreznega 
strokovnega znanja in izkušenj, pomeni, da sodelovanje z državami zunaj EU lahko prinaša 
koristi ne le EU, temveč tudi izmenjavi izkušenj z revnejšimi državami in državami v razvoju.

Predlog spremembe 9

Predlog priporočila
Priporočila državam članicam – odstavek 4 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) organizirajo poti zdravstvene oskrbe za 
bolnike z vzpostavitvijo sodelovanja z 
ustreznimi strokovnjaki v državi ali po 
potrebi iz tujine; kadar je to potrebno za 
zagotovitev univerzalnega dostopa do 
posebne zdravstvene oskrbe, podpirajo 
čezmejno zdravstveno varstvo, vključno z 
mobilnostjo bolnikov, zdravstvenih 
delavcev in izvajalcev storitev ter 
zagotavljanje storitev prek informacijskih 

(3) organizirajo evropske poti zdravstvene 
oskrbe za bolnike z redkimi boleznimi, z 
vzpostavitvijo sodelovanja z ustreznimi 
strokovnjaki v državi ali po potrebi iz 
tujine; kadar je to potrebno za zagotovitev 
univerzalnega dostopa do posebne 
zdravstvene oskrbe, podpirajo čezmejno 
zdravstveno varstvo, vključno z 
mobilnostjo bolnikov, zdravstvenih 
delavcev in izvajalcev storitev ter 
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in komunikacijskih tehnologij; zagotavljanje storitev prek informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij;

Obrazložitev

Organizirati je treba poti zdravstvene oskrbe za bolnike z redkimi boleznimi, in sicer prek 
sodelovanja z ustreznimi strokovnjaki v državi ali po potrebi iz tujine.

Predlog spremembe 10

Predlog priporočila
Priporočila državam članicam – odstavek 4 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) zagotovijo, da nacionalni in regionalni 
strokovni centri upoštevajo standarde, ki so 
jih opredelile evropske referenčne mreže za 
redke bolezni, ter pri tem upoštevajo 
potrebe in pričakovanja bolnikov in 
strokovnjakov.

(5) zagotovijo, da nacionalni in regionalni 
strokovni centri upoštevajo standarde, ki so 
jih opredelile evropske referenčne mreže za 
redke bolezni, ter pri tem upoštevajo 
potrebe in pričakovanja bolnikov in 
strokovnjakov ter bolnike vključijo v 
dejavnosti, upravljanje in ocenjevanje 
centrov.

Predlog spremembe 11

Predlog priporočila
Priporočila državam članicam – odstavek 5 – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) porazdelitve priprave poročil o oceni 
terapevtske dodane vrednosti zdravil sirot 
na ravni EU med države članice, da 
skrajšajo roki dostopa do zdravil sirot za 
bolnike z redkimi boleznimi;

(c) porazdelitve priprave poročil o oceni 
klinične dodane vrednosti zdravil sirot na 
ravni EU med države članice v okviru 
Evropske agencije za zdravila, ki združuje 
evropsko znanje na tem področju, da se
skrajšajo roki dostopa do zdravil sirot za 
bolnike z redkimi boleznimi;

Obrazložitev

Evropska agencija za zdravila je najustreznejša platforma za zmanjšanje čakalnih rokov in 
centraliziranje poročil o oceni.
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Predlog spremembe 12

Predlog priporočila
 Priporočila državam članicam – odstavek 6 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) bolnikom omogočijo lažji dostop do 
informacij na evropski ravni o zdravilih, 
zdravljenju ali centrih za zdravljenje v 
državah članicah ali tretjih državah, ki 
nudijo medicinsko oskrbo, posebej 
prilagojeno njihovi bolezni;

Obrazložitev

Bolnikom je treba omogočiti lažji dostop do informacij na evropski ravni o zdravilih, 
zdravljenju ali centrih za zdravljenje v državah članicah ali tretjih državah, ki nudijo 
medicinsko oskrbo, posebej prilagojeno njihovi bolezni.

Predlog spremembe 13

Predlog priporočila
Priporočila Komisiji – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) trajnostno podpre „Orphanet“, 
evropsko spletno stran, na kateri bodo na 
enem mestu združene informacije o:
(a) obstoju posebnih raziskav o redkih 
boleznih, njihovih rezultatih in 
dosegljivosti za bolnike,
(b) zdravilih, ki so na voljo za posamezne 
redke bolezni,
(c) zdravljenju, ki ga posamezna država 
članica ponuja za posamezno redko 
bolezen,
(d) specialističnih zdravstvenih centrih v 
državah članicah ali tretjih državah za 
posamezno redko bolezen.
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