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KORT BEGRUNDELSE

Næsten 30 mio. europæere lider af sjældne sygdomme. De enkelte sygdomme rammer kun et 
lille antal mennesker, nogle gange under 10 på nationalt plan. I gennemsnit rammes en ud af 
2.000. Der findes i dag over 7.000 sjældne sygdomme, og hver uge beskrives der to nye 
patologier i den lægevidenskabelige litteratur. 80 % af de sjældne sygdomme er genetiske 
sygdomme, og 65 % af dem er børnesygdomme.

Det er således afgørende, at de sjældne sygdomme prioriteres højt på europæisk plan for at 
sikre en bedre hensyntagen til behovene hos de flere millioner borgere, der lider under 
fejldiagnosticering og ikke får nogen form for behandling for at helbrede deres sygdom. 

I modsætning til andre områder inden for folkesundhed og forskning gælder det ikke blot om 
at indhente en forsinkelse inden for et område, der er blevet forsømt, men om at udvikle 
værktøjer eller permanente ordninger, der gør det muligt at tage varig højde for disse 
sygdommes særtræk.

Deres sjældenhed genererer således specifikke udfordringer ud fra såvel et videnskabeligt 
som et økonomisk og organisatorisk synspunkt, og disse udfordringer kan ikke tackles med de 
almindeligt anvendte værktøjer. Der er derfor behov for en global, sammenhængende og 
vedvarende tilgang. Det er kun muligt at tage disse udfordringer op ved at mobilisere alle de 
berørte aktører samtidig, det være sig de politiske og institutionelle aktører samt 
patientforeningerne, sundhedspersonalet, sygeforeningerne, plejepersonalet, forskerne og 
industrivirksomhederne.

Der er for få syge til, at udfordringerne kan tages op lokalt eller regionalt, sygdommene er for 
mange til, at sundhedspersonalet kan undervises i dem, og ekspertisen er sparsom. Eftersom 
ingen europæisk medlemsstat er i stand til at udkæmpe kampen mod de sjældne sygdomme 
alene, skal adgangen til oplysninger, diagnosticering, pleje og forskning nødvendigvis 
organiseres i et sammenhængende, koordineret netværk, som er letforståeligt for samtlige 
aktører, med fælles metoder og tilgange på nationalt og europæisk plan. Dette tilsnit er 
således nødvendigt og en absolut forudsætning for at udkæmpe denne kamp og for at fordele 
ressourcerne og midlerne og få dem til at vokse. 

Den 16. december 1999 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 141/2000 
om lægemidler til sjældne sygdomme. I denne forordning opfordres den farmaceutiske og den 
bioteknologiske industri til at udvikle og markedsføre lægemidler til sjældne sygdomme 
(skatteincitamenter, protokolbistand, 10 års eksklusivret osv.). Udvalget for Lægemidler til 
Sjældne Sygdomme (COMP), som er nedsat under Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(EMEA), har til opgave at undersøge ansøgningerne om udpegelse af et lægemiddel som 
lægemiddel til sjældne sygdomme og at bistå Kommissionen i drøftelserne om lægemidler til 
sjældne sygdomme.

I oktober 2008 var 569 lægemidler udpeget som lægemidler til sjældne sygdomme i Europa.
Blandt disse har 54 allerede fået tilladelse til at blive markedsført på fællesmarkedet, og de 
hjælper knap 3 mio. europæiske patienter.
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Vedtagelsen af den europæiske forordning om lægemidler til sjældne sygdomme har gjort det 
muligt at opstille gunstige rammer for de virksomheder, der udvikler disse lægemidler, med
skatteincitamenter, eksklusivret osv. Forordningen har sat skub i udviklingen af lægemidler til 
sjældne sygdomme.

Lægemidler til sjældne sygdomme er lægemidler, som den farmaceutiske industri ikke vil
være tilbøjelig til at udvikle på normale markedsvilkår. Nogle sygdomme er så sjældne, at 
udgifterne til udvikling og markedsføring af et lægemiddel aldrig vil kunne afskrives.

Der findes adskillige eksempler på fremskridt, der er blevet gjort med udgangspunkt i sjældne 
sygdomme, og som i vid udstrækning er og vil være til gavn for mere hyppige patologier.
Behandlingsmulighederne bliver flere og flere: gen- og celleterapi, nye molekyler, a la carte-
behandlinger osv. De nyskabende terapier, der udvikles til sjældne sygdomme, foregriber 
fremtidens lægevidenskab - en videnskab, der bliver mere og mere personaliseret.

De mange nye muligheder for klinisk udvikling inden for området sjældne sygdomme åbner 
nye perspektiver set ud fra et økonomisk synspunkt. Også på det område er det på europæisk 
plan, at midlerne til at udforske alle de nye muligheder skal koordineres. Hver for sig er disse 
sygdomme ikke rentable markeder. På trods af de europæiske foranstaltninger til fremme af 
udviklingen af lægemidler til sjældne sygdomme udviser den farmaceutiske industri endnu 
større tilbageholdenhed med at tage risici i de indledende faser af behandlingsudviklingen (fra 
den prækliniske fase til fase II), end når det gælder udviklingen af lægemidler til hyppige 
sygdomme.

For industrivirksomhederne bliver forholdet mellem den økonomiske risiko og 
rentabilitetsmulighederne i forbindelse med udviklingen af en ny behandling først interessant 
sent i udviklingsprocessen. Fra konceptbeviset og investeringen af de nødvendige omfattende 
private midler til opnåelsen af en markedsføringstilladelse skal de sjældne sygdomme gennem 
en "dødens dal", som er meget længere, end det er tilfældet med de hyppige sygdomme, hvis 
markedspotentiale er langt større.

Det er således nødvendigt på den ene side at udvikle tilpassede udviklingsværktøjer og 
optimere behandlingsudviklingscyklussen for at minimere de hermed forbundne 
omkostninger og på den anden side at opfinde nye værktøjer til deling af risiciene mellem 
private og offentlige investorer, som gør det muligt at finansiere disse faser. På europæisk 
plan er udviklingen af netværker og intensiveringen af samarbejdet uden tvivl en effektiv 
drivkraft med henblik på at nå dette mål. Hvis ikke der hurtigt bliver truffet en række 
foranstaltninger, er der stor risiko for, at nogle behandlinger ikke vil se dagens lys, og at de 
behandlinger, der kommer på markedet, kommer fra USA og vil blive markedsført til 
uoverkommelige priser.

Forslaget til Rådets henstilling om et europæisk tiltag vedrørende sjældne sygdomme spiller 
en særdeles vigtig rolle for udarbejdelsen og vedtagelsen af nationale strategier og planer for 
sjældne sygdomme. De bør have den samme indvirkning i samtlige medlemsstater og 
koordineres mellem de forskellige lande med en sammenhængende og effektiv tilgang inden 
for rammerne af fællesskabspolitikkerne.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til henstilling
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Sjældne sygdomme kræver på grund af 
deres lave prævalens og særtræk en global 
tilgang baseret på en særlig, kombineret 
indsats for at forebygge høj sygelighed 
eller for tidlig død og for at forbedre de 
berørtes livskvalitet og socioøkonomiske 
potentiale.

(5) Sjældne sygdomme kræver på grund af 
deres lave prævalens og særtræk en global 
tilgang baseret på en særlig, kombineret 
indsats, herunder partnerskaber med 
tredjelande såsom USA, for at forebygge 
høj sygelighed eller for tidlig død og for at 
forbedre de berørtes livskvalitet og 
socioøkonomiske potentiale i udviklede 
lande og udviklingslande.

Begrundelse

De særlige karakteristika ved sjældne sygdomme - begrænset antal patienter og mangel på 
relevant viden og ekspertise - betyder, at samarbejdet med lande uden for EU kan være en 
fordel ikke kun for EU, men også for videndelingen med fattigere udviklingslande.

Ændringsforslag 2

Forslag til henstilling
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Lægemiddelforummet vedtog den 
12. oktober 2008 sin endelige rapport, 
som indeholder forslag til retningslinjer 
for, hvordan medlemsstaterne, de berørte 
parter og Kommissionen kan forbedre 
deres indsats med henblik på at sikre 
lettere og hurtigere adgang til lægemidler 
til sjældne sygdomme i EU.
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Begrundelse

I lægemiddelforummets konklusioner forpligtede medlemsstaterne sig politisk til at fjerne 
flaskehalsene i forbindelse med adgang til lægemidler til sjældne sygdomme gennem 
Fællesskabets godkendelsesprocedure. Forslaget til henstilling skal omsætte de retningslinjer, 
der blev fastlagt i lægemiddelforummets endelige rapport, til praksis.

Ændringsforslag 3

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) udarbejde og vedtage en samlet 
integreret strategi inden udgangen af 2011, 
som skal fungere som rettesnor for og 
strukturere alle relevante tiltag i 
forbindelse med sjældne sygdomme i form 
af en national plan for sjældne sygdomme

(1) udarbejde og vedtage en samlet 
integreret strategi inden udgangen af 2010, 
som skal fungere som rettesnor for og 
strukturere alle relevante tiltag i 
forbindelse med sjældne sygdomme i form 
af en national plan for sjældne sygdomme

Begrundelse

Det er vigtigt for medlemsstaterne at udarbejde og vedtage en samlet integreret strategi inden 
udgangen af 2010, som skal fungere som rettesnor for og strukturere alle relevante tiltag i 
forbindelse med sjældne sygdomme i form af en national plan for sjældne sygdomme.

Ændringsforslag 4

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) definere et begrænset antal prioriterede 
tiltag inden for den nationale plan for 
sjældne sygdomme, med konkrete mål, 
tydelige frister, ledelsesstrukturer og 
regelmæssige rapporter

3) definere et begrænset antal prioriterede 
tiltag inden for den nationale plan for 
sjældne sygdomme, med konkrete mål, 
tydelige frister, omfattende og klart 
identificeret finansiering,
ledelsesstrukturer og regelmæssige 
rapporter
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Ændringsforslag 5

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) fastsætte ekstraordinære 
foranstaltninger i de nationale planer med 
henblik på adgang til lægemidler, som 
ikke har fået nogen 
markedsføringstilladelse, når der er et 
reelt folkesundhedsbehov herfor; hvis 
ikke der findes noget egnet 
behandlingsalternativ i en medlemsstat, 
og når forholdet mellem fordele og risici 
menes at være positivt, gives patienter 
med sjældne sygdomme adgang til 
lægemidlerne, 

Begrundelse

De nationale planer skal også give mulighed for at give og refundere midlertidig adgang til 
behandlinger eller lægemidler, for hvilke ansøgningen om markedsføringstilladelse er under 
behandling, eller for hvilke der ikke er blevet udstedt nogen markedsføringstilladelse, i meget 
særlige tilfælde, hvor en sådan anvendelse kan gavne de patienter, der lider af en sjælden 
sygdom. Denne mulighed findes via proceduren for tilladelse til midlertidig anvendelse af et 
ikkeregistreret præparat. 

Ændringsforslag 6

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte særlige 
sygdomsinformationsnetværk, registre og 
databaser på nationalt eller regionalt plan,

4) støtte, især økonomiske midler, særlige 
sygdomsinformationsnetværk, registre og 
databaser på europæisk, nationalt eller 
regionalt plan,



PE 418.380v03-00 8/12 AD\774000DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) indføre en passende, langsigtet 
finansiering, for eksempel gennem 
offentligt/private partnerskaber, med 
henblik på at støtte forskningsarbejdet på 
nationalt og europæisk plan og sikre dets 
bæredygtighed

Ændringsforslag 8

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) fremme videndeling og samarbejde 
mellem forskere, laboratorier og 
forskningsprojekter i Den Europæiske 
Union og lignende institutioner i 
tredjelande, som kan give globale fordele 
ikke kun for Den Europæiske Union, men 
også for fattigere lande og 
udviklingslande, som har dårligere 
forudsætninger for at sikre midler til 
forskning i sjældne sygdomme;

Begrundelse

De særlige karakteristika ved sjældne sygdomme - begrænset antal patienter og mangel på 
relevant viden og ekspertise - betyder, at samarbejdet med lande uden for EU kan være en 
fordel ikke kun for EU, men også for videndelingen med fattigere udviklingslande.

Ændringsforslag 9

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) organisere behandlingsmuligheder for (3) organisere europæiske 
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patienter gennem samarbejde med 
relevante eksperter fra selve landet eller fra 
udlandet, hvis det er nødvendigt; der bør 
ydes støtte til sundhedsydelser på tværs af 
grænser, herunder til patientmobilitet, 
ansatte inden for sundhedsvæsenet samt 
tjenesteydere og –ydelser, ved brug af 
informations- og 
kommunikationsteknologi, hvis det er 
nødvendigt for at sikre universel adgang til 
de særlige sundhedsydelser, der er behov 
for

behandlingsmuligheder for de patienter, 
der lider af sjældne sygdomme, gennem 
samarbejde med relevante eksperter fra 
selve landet eller fra udlandet, hvis det er 
nødvendigt; der bør ydes støtte til 
sundhedsydelser på tværs af grænser, 
herunder til patientmobilitet, ansatte inden 
for sundhedsvæsenet samt tjenesteydere og 
–ydelser, ved brug af informations- og 
kommunikationsteknologi, hvis det er 
nødvendigt for at sikre universel adgang til 
de særlige sundhedsydelser, der er behov 
for

Begrundelse

Det er vigtigt at organisere behandlingsmuligheder for de patienter, der lider af sjældne 
sygdomme, gennem samarbejde med relevante eksperter fra selve landet eller fra udlandet, 
hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag 10

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) sikre, at nationale eller regionale 
ekspertisecentre overholder de standarder, 
der er defineret af de europæiske 
referencenetværk for sjældne sygdomme, 
under korrekt hensyntagen til patienters og 
ansattes behov og forventninger,

5) sikre, at nationale eller regionale 
ekspertisecentre overholder de standarder, 
der er defineret af de europæiske 
referencenetværk for sjældne sygdomme, 
under korrekt hensyntagen til patienters og 
ansattes behov og forventninger og ved at 
inddrage patienterne i aktiviteterne, 
forvaltningen og vurderingen af disse 
centre,

Ændringsforslag 11

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udveksling af de enkelte medlemsstaters
vurderingsrapporter om den 

c) udveksling af medlemsstaternes
vurderingsrapporter om den kliniske
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behandlingsmæssige merværdi ved 
lægemidler til sjældne sygdomme på EU-
niveau for at minimere den tid, der går, 
inden der gives adgang til lægemidler til 
patienter med sjældne sygdomme,

merværdi ved lægemidler til sjældne
sygdomme på EU-niveau inden for 
rammerne af Det Europæiske 
Lægemidddelagentur, som er 
samlingssted for den europæiske 
ekspertise inden for dette område, for at 
minimere den tid, der går, inden der gives 
adgang til lægemidler til patienter med 
sjældne sygdomme,

Begrundelse

EMEA er den bedst egnede platform til at minimere ventetiden og centralisere 
vurderingsrapporterne.

Ændringsforslag 12

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) fremme patienters adgang til 
foreliggende oplysninger på europæisk 
plan om medicin, behandling eller 
behandlingscentre i medlemsstaterne eller 
tredjelande, som skal sikre 
lægebehandling, der er særligt egnet til 
deres sygdom;

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme patienters adgang til foreliggende oplysninger på europæisk plan om 
medicin, behandling eller behandlingscentre i medlemsstaterne eller tredjelande, som skal 
sikre lægebehandling, der er særligt egnet til deres sygdom.

Ændringsforslag 13

Forslag til henstilling
Henstiller til medlemsstaterne – punkt -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) På bæredygtig måde støtte 
"Orphanet", europæisk websted og 
kvikskranke med følgende oplysninger:
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a) om eksistensen af specifik forskning i 
sjældne sygdomme, resultater deraf og 
tilgængeligheden for patienter,
b) om tilgængelig medicin for de enkelte 
sjældne sygdomme,
c) om behandling i medlemsstaterne af de 
enkelte sjældne sygdomme,
d) om eksisterende 
specialbehandlingscentre i 
medlemsstaterne eller tredjelande for de 
enkelte sjældne sygdomme;
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